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-1 Општина 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 19.000 становника од
чега у средишту општине - граду Шамцу живи око 5.500 становника. На 1 км2 живи
око 110 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 2236, а на бироу рада евидентирано је 2584 лица која траже
посао од чега је 1.228 жена.
За реализацију планираних активности у систему заштите и спасавања за 2015.
годину планирано је и издвојено 0,2% средстава из Буџета СО-е Шамац. По
систематизацији Одсјек 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:
Јачању укупног развоја система заштитеи 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.
ИзрадиПроцјене 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 и Тишина;
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.
1.
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задатака који су конкретизовани кроз 90 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 у Пожаревцу, Шамцу, Теслићу, Зеници, Брчком,
Домаљевцу и Орашју.
Систем цивилне заштите Општине Шамац је својом организацијом и ефикасним
дјеловањем успио 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 Процјену
угрожености, пројекте деминирања, оперативно провођење планова заштите од
поплава, снијега и сњежних падавина и пожара. Чланови штаба су одржали 10
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, ове године тај испит је положило 39
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 уз истовремену регистрацију свих пловила на нашим
водама. Сада на нашем подручју имамо 4 регистрована чамца.
Разлог овако малог броја регистрованих пловила лежи у чињеници да је за
регистрацију једног пловила потребно најмање 250 КМ а што је у већини случајева
већи износ него што је вриједност самог пловила.
Структура састава ЦЗ није битније промијењена у 2015. години, а у оквиру
јединица ЦЗ промијењено је 10% људства.
Квантитет попуне ЦЗ општине Шамац изгледа овако:
ШТАБОВИ:
Штаб за ванредне ситуације........................................... 12 припадника
Штаб МЗ Шамац ............................................................... 6 припадника
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Штаб МЗ Слатина .............................................................. 5 припадника
Штаб МЗ Тишина ................................................................. 7 припадника
Штаб МЗ Обудовац ........................................................... 5 припадника
УКУПНО ШТАБОВИ:
41 припадника
ЈЕДИНИЦЕ 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 спасав. 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: 672 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 нареднојгодини обезбиједиће се средства из буџета
СО-Шамац за набавку формацијских чамаца са пратећом опремом.
Током године континуирано се вршило ажурирање планова ЦЗ а то је био и један од
тежишних задатака службе ЦЗ. Дошло је до повећаног ангажовања осталих органа и
служби на плану ажурирања планова. Урађен је Приједлог нове Процјене
угрожености, Приједлог просторног плана и извршена је ревизија Стратегије развоја
2016-2020 г. Општине Шамац. 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.
Формирано је удружење кајак-кану клуб „Ушће“ Шамац, чија су 4 припадника
завршила специјалистичку обуку за спасиоце на води и за исте је набављена
специјална спасилачка опрема у вриједности од 6.000 КМ.
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угрожености и исти су свој посао урадили веома квалитетно.
Почетком године израђен је и усвојен Оперативни план заштите од пожара. Тежиште
реализације овог плана било је на превентивном дјеловању, а захваљујући ПВЈ
Шамац извршено је 46интервенција на гашењу пожара и 17 техничких интервенција.
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 7 објеката.
У наредном периоду неопходна је квалитетнија сарадња са комуналном полицијом и
инспекцијским органима. Правовремене дојаве са терена омогућиле су ефикасно
дјеловање ПВЈ и квалитетно спровођење оперативног плана. Тежиште у овом
зимском периоду је усмјерено на стамбене објекте због начина загријавања тих
простора. ПВЈ Шамац је имала неколико успјешних интервенција и то на подручју
општина Пелагићево и Доњи Жабар.
У односу на 2014. годину број пожара је незнатно повећан, што је резултат
превентивног дјеловања и квалитетне примјене оперативних планова иако смо имали
изузетно сушно љето.
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:
Извршена санација и подизање насипа на р. Босна на коту 90.40. Укупна
дужина санираног насипа 1240 м а утрошено 600.000 КМ;
Извршена санација парапетног зида на р. Сави у дужини од 956 м и исти је
сада на коти 90.10. Укупно је утрошено 650.000 КМ
Извршено чишћење и уређење канала Гребнице у дужини од 5.800 м и
уређење тока р. Градашнице у дужини од 5.200 м. За ове двије активности је
утрошено 980.000 КМ.
Извршено уређење каналске мреже у путном појасу у 5 мјесних заједница,
укупна дужина је 36.000 м а утрошено је 90.000 КМ.
Извршена је санација изљевне грађевине низводно од Савског моста и
направљен је камени напер у дужини 220 м. Утрошена средства су 380.000 КМ.
Извршено генерално чишћење колекторске мреже. За ову активност је
утрошено око 200.000 КМ.
У току су активности на санацији пумпних станица Дуга и Рудине. Тренутно обе ове
станице раде са 30% капацитета.
У току су активности на изради камене обалоутврде у дужини од око 1.200 метара на
локалитету Даулије (гранично подручје са општинама Модрича и Вукосавље на р.
Босни) а за поменуте радове издвојено је 2.000.000 КМ.
Укупна улагања у активности и пројекте заштите од поплава (средстава донатора и
Владе РС) су близу 5.000.000 КМ.
У зависности од извора финансирања наставиће се активности на набавци
формацијских средстава за попуну јединица које се ангажују у случају непосредне
опасности од поплава.
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дао велики допринос у санирању последица поплава односно извршио је уклањање
14 рушевних објеката.
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. Постављено је укупно 270 знакова а 20 табли је
уклоњена по завршетку радова на деминирању терена. 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, а тежиште је било МЗ
Обудовац 2 гдје је деминирано 190.370 м2, а ову активност обавили су деминери НПА
У МЗ С. Тишина деминери РУ ЦЗ реализовали су задатак Тишина-Гребнице укупне
површине 16.286 м2.
На листи приоритета за 2016. годину се налази 23 пројеката укупне површине
1.200.487м2, а тежиште је стављено на МЗ Средња Слатина, Корница, Гребницеи
Брвник.
Због временских услова није извршено деминирање дијела Одмутске баре
предвиђене за реализацију пројекта чишћења односно вађења муља. Надамо се да
ће овај пројекат бити реализован у току 2016. Године.
Служба ЦЗ је уз подршку НПА тима, А тима , деминера РУ ЦЗ, Полицијске станице
Шамац и уз добру сарадњу са становништвом и правовременим дјеловањем успјела
да преузме и уништи 96 комада НУС-а. Током године успјешно смо реализовали
преузимање заосталих средстава из рата од становништва и тиме допринијели
успијешном провођењу акције „Амнестија“. Након десетогодишњих активности на
преузимању и уништавању заосталих средстава из рата, евидентно је изузетно
велико смањење броја преузетих и уништених средстава (НУС, МЕС).
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 1,6 км2
сумњивих површина.

-6 Све наведене активности смо реализовали са четири радника од којих је један
координатор 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. Због економске ситуације нисмо
ставили у функцију властити Центар за потребе система ООиУ.
Формирањем удружења грађана кајак-кану клуба „Ушће“ добили смо квалитетно
опремљен и обучен тим од 4 припадника способан за провођење оперативних
активности на заштити и спасавању од поплава.
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.
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.
Служба 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.
Приоритетан 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 је
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, од стране Владе Јапана, нашој
општини или регији Добој.
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