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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
1
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на I ванредној сједници одржаној дана 07.06.2014.
године, након разматрања Информације о предузетим активностима на припреми и организаији
заштите и спасавањња усљед елементарне непогоде – поплаве на територији општине Шамац, стању
проузрокованом елементарном непогодом и активностима на отклањању посљедица елементарне
непогоде, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Информација у дијелу који се односи на подтачку 1.1. заштита и
збрињавање становништва и имовине коју је усмено поднио начелник општине као Командант Штаба
за ванредне ситуације.
2. Скупштина општине Шамац изразила је мишљење да су од стране Штаба за ванредне ситуације
предузете све активности у складу са законом и другим прописима у погледу заштите и збрињавања
становништва и имовине у току ванредне ситуације проглашене због елементарне непогоде – поплаве.
3. Скупштина општине сугерише Штабу за ванредне ситуације да упути јавни позив за ангажовање
становништва свих мјесних заједница на подручју општине на пословима чишћења и уређења града.
4. Скупштина препоручује Штабу да због изузетно тешке ситуације у којој се становништво налази
размотри могућност успостављања јавне кухиње.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 304/14
Датум, 07.06.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.

2
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на I ванредној сједници одржаној дана 07.06.2014.
године, након Информације о предузетим активностима на припреми и организаији заштите и
спасавањња усљед елементарне непогоде – поплаве на територији општине Шамац, стању
проузрокованом елементарном непогодом и активностима на отклањању посљедица елементарне
непогоде, донијела је
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З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Информација у дијелу који се односи на подтачку 1.2. функционисање органа и служби општине, коју је усмено поднио начелник општине као
Командант Штаба за ванредне ситуације.
2. Скупштина општине Шамац изражава м ишљење да су у ванредној ситуацији проглашеној због
елементарне непогоде - поплаве органи и службе на подручју општине Шамац функционисали и
функционишу у мјери колико је то у ванредној ситуацији могуће обезбједити.
3. Скупштина општине препоручује Штабу за ванредне ситуације да
побољшању просторних и техничких услова за рад органа и служби.

предузима активности

на

4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 305/14
Датум, 07.06.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.

3
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на I ванредној сједници одржаној дана 07.06.2014.
године, након Информације о предузетим активностима на припреми и организаији заштите и
спасавањња усљед елементарне непогоде – поплаве на територији општине Шамац, стању
проузрокованом елементарном непогодом и активностима на отклањању посљедица елементарне
непогоде, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Информација у дијелу који се односи на подтачку 1.3. функционисање водоводно-канализационог система, коју је усмено поднио директор КП
„Водовод и канализација „ Шамац.
2. Скупштина општине Шамац изражава мишљење да је у ванредној ситуацији систем водовода и
канализације у рекордном року стављен у функцију и да је снабдјевање становништва водом било и
још увијек је на задовољавајућем нивоу.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:306/14
Датум, 07.06.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.

4
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на I ванредној сједници одржаној дана 07.06.2014.
године, након разматрања Информације о предузетим активностима на припреми и организаији
заштите и спасавањња усљед елементарне непогоде – поплаве на територији општине Шамац, стању
проузрокованом елементарном непогодом и активностима на отклањању посљедица елементарне
непогоде, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1.

Прихвата се Информација у дијелу који се односи на подтачку 1.4. снабдјевање електричном
енергијом, коју је усмено поднио управник РЈ „Елекродистрибуција“ Шамац.
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2.

Скупштина општине Шамац изражава мишљење да је у ванредној ситуацији изазваном
поплавом електро-енергетски ситем на вријеме стављен у функцију и да је снабдјевање
електричном енергијом, тамо гје је то било могуће, обезбјеђено на вријеме.

3.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.

Број:307/14
Датум, 07.06.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.

5
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на I ванредној сједници одржаној дана 07.06.2014.
године, након разматрања Информације о предузетим активностима на припреми и организаији
заштите и спасавањња усљед елементарне непогоде – поплаве на територији општине Шамац, стању
проузрокованом елементарном непогодом и активностима на отклањању посљедица елементарне
непогоде, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Информација у дијелу који се односи на подтачку 1.5.хигјенско-епидемиолошко стање,
коју су усмено поднијели директор ЈЗУ Дом здравља Шамац и шеф Хигјенско-епидемиолошке службе
у ЈЗУ Дом здравља Шамац.
2. Скупштина општине Шамац изражава мишљење да је у ванредној ситуацији изазваној поплавом
хигјенско епидемиолошка ситуација на задовољавајућем нивоу, с обзиром да тренутно нема појава
заразних обољења, међутим оцјењује да је ситуација неизвјесна, тешка и сложена.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 308/14
Датум, 07.06.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.

6
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на I ванредној сједници одржаној дана 07.06.2014.
године, након разматрања Информације о предузетим активностима на припреми и организаији
заштите и спасавањња усљед елементарне непогоде – поплаве на територији општине Шамац, стању
проузрокованом елементарном непогодом и активностима на отклањању посљедица елементарне
непогоде , донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Информација у дијелу који се односи на подтачку 1.6. комуналне дјелатности, коју је
усмено поднио начелник Одјељења за просторно уређење.
2. Скупштина општине Шамац оцјењује да је стање у области комуналне дјелатности веома тешко
због значајних оштећења на објектима саобраћајне инфраструктуре, као и великог онечишћења
града, те да су надлежне службе у мјери у којој је то било могуће предузеле и предузимају
активности на нормализацији стања.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
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Број: 309/14
Датум, 07.06.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.

7
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на I ванредној сједници одржаној дана 07.06.2014.
године, након разматрања Информације о предузетим активностима на припреми и организаији
заштите и спасавањња усљед елементарне непогоде – поплаве на територији општине Шамац, стању
проузрокованом елементарном непогодом и активностима на отклањању посљедица елементарне
непогоде, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Информација у дијелу који се односи на подтачку 1.7. снабдјевање становништва
храном, водом и хигјенским средствима, коју је усмено поднио начелник општине, као Командант
Штаба за ванредне ситуације.
2. Скупштина општине Шамац оцјењује да је у ванредној ситуацији снабдјевање становништва
храном, водом и хигјенским средствима било и још увијек је на задовољавајућем нивоу.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 310/14
Датум, 07.06.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.

8
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на I ванредној сједници одржаној дана 07.06.2014.
године, након разматрања Информације о предузетим активностима на припреми и организаији
заштите и спасавањња усљед елементарне непогоде – поплаве на територији општине Шамац, стању
проузрокованом елементарном непогодом и активностима на отклањању посљедица елементарне
непогоде, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Информација у дијелу који се односи на подтачку 1.8. област јавног реда и мира,
коју је усмено поднио командир Полицијске станице Шамац.
2. Скупштина општине Шамац је изражава мишљење да је у ванредној ситуацији проглашеној због
елементарне непогоде – поплаве стање јавног реда и мира одржано на нивоу који обезбјеђује
сигурност грађана и имовине.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:311/14
Датум, 07.06.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.

9
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на I ванредној сједници одржаној дана 07.06.2014.
године, након Информације о предузетим активностима на припреми и организаији заштите и
спасавањња усљед елементарне непогоде – поплаве на територији општине Шамац, стању
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проузрокованом елементарном непогодом и активностима на отклањању посљедица елементарне
непогоде, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Информација у дијелу који се односи на подтачку 1.9. област привреде,
пољопривреде и сточарства, коју су усмено поднијели начелник Одјељења за привреду, шеф
Службе за друштвене дјелатности и шеф Службе за локални економски развој.
2. Скупштина општине Шамац оцјењује да су усљед поплаве настале огромне штете у области
привреде, пољопривреде и сточарства.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број:312/14
Датум, 07.06.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.

10
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на I ванредној сједници одржаној дана 07.06.2014.
године, након разматрања Информације о предузетим активностима на припреми и организаији
заштите и спасавањња усљед елементарне непогоде – поплаве на територији општине Шамац, стању
проузрокованом елементарном непогодом и активностима на отклањању посљедица елементарне
непогоде, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Информација у дијелу који се односи на подтачку 1.10. координација са
Републичким штабом за ванредне ситуације, коју је усмено поднио начелник општине, као
Командант Штаба за ванредне ситуације.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 313/14
Датум, 07.06.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) чл. 35. и 78. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине
Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на I ванредној сједници одржаној дана 07.06.2014.
године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Због значаја тачке дневног реда која се разматра на I ванредној сједници Скупштине општине
Шамац, те великог броја позваних на сједницу и могућности да сви учесници добију ријеч,
Скупштина је сагласна да се дискусија одборника ограничи на вријеме трајања до пет минута са
могућношћу још једне дискусије у трајању до двије минуте.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику
општине Шамац''.
Број: 303/14
Датум, 07.06.2014.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 5., 22., 39. и 41. Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12), сагласно члану 60. и 79. Статута
Општине Шамац (Службени гласник Општине Шамац, број 3/14), а на приједлог Општинског штаба за
ванредне ситуације, Начелник Општине Шамац, доноси
0 Д Л У К У
о проглашењу ванредне ситуације на територији oпштине Шамац
Члан 1.
ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација – елементарна непогода поплава на територији општине Шамац,
почев од 15.05.2014. године у 12 сати, ради високог водостаја ријеке Босне са тенденцијом даљњег раста.
Члан 2..
Општински штаб за ванредне ситуације, повјереници заштите и спасавања, јединице цивилне
заштите, привредна друштва и друга правна лица ,органи локалне управе и органи мјесних
заједница дужни су да предузму мјере предвиђене Оперативним планом одбране од поплава на
подручју општине Шамац.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке одговорни су Општински штаб за ванредне ситуације, директори
предузећа и установа, начелници одјељења општинске управе и органи МЗ.

Средства за реализацију ове одлуке
начелник одјељења за финансије.

Члан 4.
обезбјеђује се

из

буџета Општине, о чему ће се старати

Ч л а н 5.
Ова одлука ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“.

Број: 01-022-117/14
Шамац, 15.05.2014. године

Начелник општине
Саво Минић, дипл. правник
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12), сагласно члану 60. и 79. Статута Општине
Шамац (Службени гласник Општине Шамац, број 3/14), а у складу са Наредбом о главном
оперативном плану одбране од поплава за 2013. годину („Службени гласник, РС" број 91/13),
Начелник Општине Шамац, доноси
О Д Л У К У
о проглашењу ванредне одбране од поплава
Члан 1.
Овом одлуком проглашавам ВАНРЕДНУ ОДБРАНУ од поплава за сектор I на подручју
Средње Посавине – Шамац, ради ситуације изазване високим водостајем р. Саве (700 cm мјерна
станица Славонски Шамац).
Члан 2.
Ванредна одбрана од поплава проглашава се у 00,01 сати, 16.05.2014. године.
Члан 3.
Служба цивилне заштите, јединице цивилне заштите, ВП „Ушће Босне“ и органи мјесних
заједница дужни су да предузму мјере предвиђене Оперативним планом одбране од
поплава на подручју општине Шамац.
Члан 4.
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За реализацију ове Одлуке одговорни су Служба цивилне заштите Шамац,
јединица цивилне заштите, предсједници савјета МЗ и директор ВП „Ушће Босне“.

командири

Члан 5.
Средства за реализацију ове Одлуке обезбједиће се из буџета Oпштине, о чему ће се
старати nачелник одјељења за финансије.
Члан 6.
Ова oдлука ступа на снагу одмах и обавезује све извршиоце да поступају одговорно и хитно
по истој.

Број: 01-022-119/14
Шамац, 15.05.2014. године

Начелник општине
Саво Минић, дипл. правник
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12), сагласно члану 60. и 79. Статута Општине
Шамац (Службени гласник Општине Шамац, број 3/14), а у складу са Наредбом о главном
оперативном плану одбране од поплава за 2013. годину („Службени гласник, РС" број 91/13),
Начелник Општине Шамац, доноси
О Д Л У К У
о проглашењу ванредне одбране од поплава
Члан 1.
Овом одлуком проглашавам ВАНРЕДНУ ОДБРАНУ од поплава за сектор II на подручју
Средње Посавине – Шамац, ради ситуације изазване високим водостајем канала ТињаТолиса.
Члан 2.
Ванредна одбрана од поплава из члана 1. ове одлуке проглашава се у 12 ,00 сати, 16.05.2014. године.
Члан 3.
Служба цивилне заштите, јединице цивилне заштите, ВП „Ушће Босне“ и органи мјесних
заједница дужни су да предузму мјере предвиђене Оперативним планом одбране од
поплава на подручју општине Шамац.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке одговорни су Служба цивилне заштите Шамац, командири
јединица цивилне заштите, предсједници савјета МЗ и директор ВП „Ушће Босне“.
Члан 5.
Средства за реализацију ове Одлуке обезбједиће се из буџета Oпштине, о чему ће се
старати nачелник одјељења за финансије.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу одмах и обавезује све извршиоце да поступају одговорно и хитно
по истој.

Број: 01-022-118/14
Шамац, 15.05.2014. године

Начелник општине
Саво Минић, дипл. правник
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), одредаба Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Српске“ број 121/12), сагласно члано 60. и 79. Статута Општине Шамац („Службени
гласник Општине Шамац, број 3/14), а на приједлог општинског Штаба за ванредне ситуације,
Начелник Општине доноси:
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ОДЛУКУ
Члан 1.
Привремено складиштење хране и остале хуманитарне помоћи за потребе акција заштите,
спашавања и збрињавања док је на снази Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији
општине Шамац овог органа број 01-022-117/14 од 15.5.2014. године, вршиће се по сљедећем
распореду:
1. храна и хуманитарна помоћ за потребе становништва:
- фискултурна дворана ОШ-е Горња Слатина,
- дом културе Горња Црквина,
- дом културе Крушково Поље,
- складиште привредног друштва „Еко мед“, Горња Црквина, те
- сви објекти погодни за складиштење на територији општине Шамац.
2. сточна храна:
- објекат у власништву Мите Шишића у Шкарићу, магистрални пут М-17,
- објекат у власништву Евђенић Марка, Крушково Поље.
Сва привремено ускладиштена храна и хуманитарна помоћ из става 1. овог члана биће трајно
ускладиштена у централно складиште хране, чим се за то стекну минимални технички услови.
За централно складиште хране и хуманитарне помоћи за подручје општине Шамац одређује се
простор бившег предузећа „Хранапродукт“ Шамац, Његошева бб, Шамац.
Члан 2.
Општински Штаб за ванредне ситуације, јединице Цивилне заштите, привредна друштва и
друга правна лица, органи локалне управе, начелници Одјељења општинске управе и Савјети мјесних
заједница дужни су поштовати одредбе члана 1.ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“.

Број: 01-022-121/14
Шамац, 15.5.2014.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл правник

16
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 5., 22., 39. и 41. Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12), сагласно члану 60. и 79. Статута
Општине Шамац (Службени гласник Општине Шамац, број 3/14), а на приједлог Општинског штаба за
ванредне ситуације, Начелник Општине Шамац, доноси
0 Д Л У К У
о укидању ванредне ситуације на дијелу територије oпштине Шамац
Члан 1.
Укида се Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Шамац број
01-022-117/14 од
15.05.2014 године .
Члан 2..
Органи, одјељења и службе Општине Шамац, директори јавних предузећа и установа, органи
мјесних заједница и организационе јединице Министарстава, Управа и Управних организација
дужни су до даљњег обезбиједити нормално функционисање свеукупног живота на цијелој
територији општине.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке стављају се ван снаге сва акта Штаба за ванредне ситуације која су
донесена у циљу отклањања посљедица елементарне непогоде поплава на територији општине и чије
важење је ограничено на период трајања ванредне ситуације на територији или дијелу територије општине,
осим оних чије важење је неопходно за нормално функционисање свеукупног живота на територији
општине.
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Лица именована за повјеренике МЗ-а Писари и Горња Слатина настављају вршити те дужности све
док се не обезбиједи функционисање Савјета тих мјесних заједница.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.

Број: 01-022-122/14
Шамац, 26.06.2014. године
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Начелник општине
Саво Минић, дипл. правник

АКTИ ШТАБA ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу одредаба Одлуке о оснивању Републичког штаба за ванредне ситуације и Наредбе
Републичког штаба за ванредне ситуације, комадант штаба за ванредне ситуације Општине Шамац
доноси:
ОДЛУКУ
о организивању сакупљања комуналног и другог отпада на поплављеним дјеловима Општине
Шамац
Члан 1.
Сва правна и физичка лица на поплављеним дијеловима територије општине Шамац дужна су
сакупљати угинуле животиње, комунални и други отпад настао приликом чишћења објеката, санације
терена, других непокретности и покретних ствари, а ради организовања транспорта и депоновања
отпада.
Члан 2.
Сав отпад прикупљен на начин прописан чланом 1. ове Одлуке, биће транспортован и депонован на
локалитет Кладик у К.О. Горњи Хасић.
Члан 3.
Отпад настао прикупљањем, чишћењем и санацијом терена из члана 1. ове Одлуке, правна и физичка
лица транпотроваће и одлагати самостално или у сарадњи са надлежним службама Општине Шамац, а
биће ослобођена плаћања накнаде за сакупљање и транспорт отпада.
Уколико се покаже неопходним, приликом сакупљања, транспортовања и одлагања отпада, асистираће
службеници Полицијске станице Шамац, о чему ће се упутити посебан захтјев Полицијској станици
Шамац.
Члан 4.
Правна и физичка лица која располажу са опасним отпадом или имају сазнања о постојању оваквог
отпада на поплављеним дијеловима територије општине, дужна су о томе обавијестити овај орган.
Члан 5.
Све радње прописане у члановима 1-4. Ове Одлуке предузимају се у циљу спречавања епидемије на
подручју општине Шамац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће истакнута на огласној табли Штаба за ванредне ситуације.
Број: 03/14
Шамац, 20.05.2014.године

Комадант штаба
Саво Минић
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На основу одредаба Одлуке о оснивању Републичког штаба за ванредне ситуације и Наредбе
Републичког штаба за ванредне ситуације, комадант штаба за ванредне ситуације Општине Шамац
доноси:
ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
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о организивању сакупљања комуналног и другог отпада на поплављеним дјеловима Општине
Шамац
Члан 1.
У Одлуци о организовању сакупљања комуналног и другог отпада на поплављеним дијеловима
општине Шамац, број 03/14 од 20.5.2014. године у члану 2. послије ријечи: К.О. Горњи Хасић тачка се
брише и додају се ријечи: „и локалитет Анића шљункара у К.О. Милошевац, општина Модрича“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће истакнута на огласној табли Штаба за ванредне ситуације.

Број: 03/14
Шамац, 21.05.2014.године

Комадант штаба
Саво Минић
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На основу одлуке Штаба за ванредне ситуације, командант штаба за ванредне ситуације Општине
Шамац доноси:
ОДЛУКУ
Члан 1.
Сва правна и физичка лица, укључујући акредитоване представнике медија и новинаре, на поплављене
дијелове територије општине Шамац могу улазити искључиво и само на основу потврде Штаба за
ванредне ситуације, која је овјерена потписом и печатом команданта штаба.
Члан 2.
Без уредно потписане и овјерене потврде из Члана 1. ове одлуке, службеници Полиције и припадници
оружаних снага БиХ неће дозволити улазак на поплављене дијелове територије општине лицима
наведеним у члану 1. Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ће бити достављена службеницима Полиције и припадницима оружаних снага БиХ, ступа
на снагу даном доношења и биће истакнута на огласној табли Штаба за ванредне ситуације.

Број: 17/14
Шамац, 21.05.2014.године

Командант штаба
Саво Минић

20
На основу одлуке Штаба за ванредне ситуације, командант Штаба за ванредне ситуације Општине
Шамац доноси:
ОДЛУКУ
о забрани продаје и конзумирања алкохолних пића на јавним мјестима
Члан 1.
Забрањује се предузетницима, трговинским радњама и свим правним субјектима и физичким лицима на
територији општине Шамац точење алкохолних пића на јавним мјестима, као и продаја ради
конзумирања алкохолних пића на јавним мјестима.
Члан 2.
Забрана из члана 1. Ове Одлуке траје док траје ванредна ситуација у Републици Српској, тј док
Републички штаб за ванредне ситуације не донесе одлуку о престанку ванредне ситуације.
Члан 3.
Ова Одлука ће бити достављена службеницима Полиције и припадницима оружаних снага БиХ, ступа
на снагу даном доношења и биће истакнута на огласној табли Штаба за ванредне ситуације.

Број: 20/14
Шамац, 21.05.2014.године

Командант штаба
Саво Минић
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21
На основу одлуке Штаба за ванредне ситуације, командант Штаба за ванредне ситуације Општине
Шамац доноси:
НАРЕДБА
о обавезној дезинфекцији напуштених стамбених објеката
Члан 1.
Наређује се обавезна дезинфекција свих напуштених стамбених објеката на поплављеним дијеловима
територије општине Шамац.
Члан 2.
Дезинфекцију ће вршити надлежне службе, с тим да закључане објекте из члана 1. ове Одлуке, тј.
објекте у које је онемогућен приступ, полицијски служеници и комунални полицајци могу отворити
употребом силе ради приступа и дезинфекције.
Члан 3.
Све радње прописане у члану 1. и 2. ове Одлуке предузимају се у циљу спречавања појаве епидемије на
подручју општине Шамац.
Члан 4.
Ова одлука ће бити достављена службеницима полиције и комуналној полицији Општине Шамац, ступа
на снагу даном доношења и биће истакнута на огласној табли Штаба за ванредне ситуације.
Број: 25/14
Шамац, 22.05.2014.године

Командант штаба
Саво Минић

22
На основу одредаба Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите у области заштите и
спасавања на подручју општине Шамац, командант Штаба доноси:
ОДЛУКУ
Члан 1.
За помоћника Начелника Штаба за ванредне ситуације општине Шамац именује се замјеник начелника
општине, Милан Николић.
Члан 2.
Распоред обављања послова, задатака и активности именованог помоћника Начелника Штаба вршиће
Начелник и Командант Штаба.
О свим активностима за које је задужен и које су извршене, помоћник ће редовно извјештавати
Команданта Штаба.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће истакнута на огласној табли.
Број: 27/14
Шамац, 22.05.2014.године

Командант штаба
Саво Минић

23
На основу одредаба Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите у области заштите и
спасавања на подручју општине Шамац, командант Штаба доноси:
ОДЛУКУ
Члан 1.
За члана Штаба задуженог за пријем, подјелу и доставу хране именује се начелник Одјељења за
привреду, Милан Симић.
Члан 2.
Распоред обављања послова, задатака и активности везаних за послове из члана 1. ове Одлуке
именованог лица, вршиће Командант Штаба.
О свим активностима за које је задужен и које су извршене, именовани ће редовно извјештавати
Команданта Штаба.
Члан 3.
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Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће истакнута на огласној табли.
Број: 28/14
Шамац, 22.05.2014.године

Командант штаба
Саво Минић
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На основу одредаба Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите у области заштите и
спасавања на подручју општине Шамац, командант Штаба доноси:
ОДЛУКУ
Члан 1.
За члана Штаба задуженог за комуналне дјелатности, именује се начелник Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове, Ђуро Ћосић.
Члан 2.
Распоред обављања послова, задатака и активности везаних за послове из члана 1. ове Одлуке
именованог лица, вршиће Командант Штаба.
О свим активностима за које је задужен и које су извршене, именовани ће редовно извјештавати
Команданта Штаба.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће истакнута на огласној табли.
Број: 29/14
Шамац, 22.05.2014.године

Командант штаба
Саво Минић

25
На основу одредаба Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите у области заштите и
спасавања на подручју општине Шамац, командант Штаба доноси:
ОДЛУКУ
Члан 1.
За члана Штаба задуженог за пријем, подјелу и доставу сточне хране именује се шеф Службе за
друштвене дјелатности, Крста Бајкановић.
Члан 2.
Распоред обављања послова, задатака и активности везаних за послове из члана 1. ове Одлуке
именованог лица, вршиће Командант Штаба.
О свим активностима за које је задужен и које су извршене, именовани ће редовно извјештавати
Команданта Штаба.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће истакнута на огласној табли.
Број: 30/14
Шамац, 22.05.2014.године

Командант штаба
Саво Минић

26
На основу одредаба Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите у области заштите и
спасавања на подручју општине Шамац, командант Штаба доноси:
ОДЛУКУ
Члан 1.
За чланa Штаба задуженог за пријем, располагање и употребу материјално-техничких средстава
именује се директор ЈП „Слободна зона“д.о.о Шамац, Живан Којић.
За чланове Штаба задужене за хигијенско-епидемиолошке послове именују се др Јован Живковић и др
Благоје Симић.
За члана Штаба задуженог за координацију требовања хуманитарне помоћи именује се Саша Маслић.
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Члан 2.
Распоред обављања послова, задатака и активности везаних за послове из члана 1. ове Одлуке
именованих лица, вршиће Командант Штаба.
О свим активностима за које су задужени и које су извршене, именовани ће редовно извјештавати
Команданта Штаба.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће истакнута на огласној табли.
Број: 31/14
Шамац, 22.05.2014.године

Командант штаба
Саво Минић
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На основу одредаба Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите у области заштите и
спасавања на подручју општине Шамац, командант Штаба доноси:
ОДЛУКУ
Члан 1.
За члана Штаба задуженог за нормативно-правне послове именује се координатор Административне
службе Општине Шамац, Раденко Чупељић.
Члан 2.
Распоред обављања послова, задатака и активности везаних за послове из члана 1. ове Одлуке
именованог лица, вршиће Командант Штаба.
О свим активностима за које је задужен и које су извршене, именовани ће редовно извјештавати
Команданта Штаба.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће истакнута на огласној табли.
Број: 32/14
Шамац, 22.05.2014.године

Командант штаба
Саво Минић

28
На основу одредаба Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите у области заштите и
спасавања на подручју општине Шамац, командант Штаба доноси:
ОДЛУКУ
Члан 1.
За члана Штаба задуженог за административно-техничке послове именује се Стојанка Роквић.
Члан 2.
Распоред обављања послова, задатака и активности везаних за послове из члана 1. ове Одлуке
именованог лица, вршиће Командант Штаба.
О свим активностима за које је задужен и које су извршене, именовани ће редовно извјештавати
Команданта Штаба.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће истакнута на огласној табли.
Број: 33/14
Шамац, 22.05.2014.године

Командант штаба
Саво Минић

29
На основу одредаба Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите у области заштите и
спасавања на подручју општине Шамац, командант Штаба доноси:
ОДЛУКУ
Члан 1.
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За чланове Штаба задужених за оперативно-планске послове именују се начелник Одјељења за општу
управу, Мара Лазић и шеф Службе за локално-економски развој, пољопеивреду и село Светозар Евђић.
Члан 2.
Распоред обављања послова, задатака и активности везаних за послове из члана 1. ове Одлуке
именованих лица, вршиће Командант Штаба.
О свим активностима за које је задужен и које су извршене, именовани ће редовно извјештавати
Команданта Штаба.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће истакнута на огласној табли.
Број: 34/14
Шамац, 22.05.2014.године

Командант штаба
Саво Минић
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На основу одредаба Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите у области заштите и
спасавања на подручју општине Шамац, командант Штаба доноси:
ОДЛУКУ
Члан 1.
За повјереника Штаба мјесне заједнице Писари именује се Стојан Мијанић.
Члан 2.
За распоред обављања послова, задатака и активности у МЗ Писари одговорно је именовано лице из
члана 1. ове Одлуке.
О свим активностима за које је задужен и које су извршене, именовани ће редовно извјештавати
Команданта Штаба.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће истакнута на огласној табли.
Број: 35/14
Шамац, 22.05.2014.године

Командант штаба
Саво Минић
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На основу одредаба Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите у области заштите и
спасавања на подручју општине Шамац, командант Штаба доноси:
ОДЛУКУ
Члан 1.
За повјереника Штаба мјесне заједнице Горња Црквина именује се Зоран Михаљчић.
Члан 2.
За распоред обављања послова, задатака и активности у МЗ Горња Црквина одговорно је именовано
лице из члана 1. ове Одлуке.
О свим активностима за које је задужен и које су извршене, именовани ће редовно извјештавати
Команданта Штаба.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће истакнута на огласној табли.
Број: 36/14
Шамац, 22.05.2014.године

Командант штаба
Саво Минић

32
На основу одредаба Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите у области заштите и
спасавања на подручју општине Шамац, командант Штаба доноси:
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ОДЛУКУ
Члан 1.
За чланa Штаба задуженог за снадбијевање електричном енергијом именује се мр Перица
Крстановић, дипл.инг. електротехнике.
За члана Штаба задуженог за ремонт и функционисање водоводно-канализационог система
именује се директор ЈП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац, Стево Товирац.
За члана Штаба задуженог за секторску дистрибуцију хране и хигијенских средстава у МЗ
Шамац именује се Младен Радовић.
За чланове Штаба задужене за јавни ред и мир именују се командир ПС-е Шамац Игњатија
Бијелић и командир ПС-е за БС Слободан Илинчић.
Члан 2.
Распоред обављања послова, задатака и активности именованих лица везаних за послове из члана 1. ове
Одлуке, вршиће Командант Штаба.
О свим активностима за које су задужени и које су извршене, именовани ће редовно извјештавати
Команданта Штаба.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће истакнута на огласној табли.
Број: 43/14
Шамац, 23.05.2014.године

Командант штаба
Саво Минић
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На основу одредаба Одлуке о оснивању Републичког штаба за ванредне ситуације и Наредбе
Републичког штаба за ванредне ситуације, комадант штаба за ванредне ситуације Општине Шамац
доноси:
НАРЕДБУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ
о обавезној дезинфекцији напуштених стамбених објеката
Члан 1.
У Наредби о обавезној дезинфекцији напуштених стамбених објеката број 25/14 од 22.5.2014. године у
члану 2. додаје се став 2. који гласи: „У случају отварања стамбених објеката употребом силе, поред
полицијског службеника и комуналног полицајца обавезно је присуство предсједника или члана Савјета
МЗ-е, власника или некога од фамилије власника, о чему ће комунални полицајац направити записник и
осигурати пстављање друге браве ради обезбјеђења објекта“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће истакнута на огласној табли Штаба за ванредне ситуације.
Број: 25/14
Шамац, 24.05.2014.године

Комадант штаба
Саво Минић
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На основу одлуке Штаба за ванредне ситуације, командант Штаба за ванредне ситуације Општине
Шамац доноси:
ОДЛУКУ
о организовању рада ЈУ „Центар за социјални рад“ Шамац за вријеме ванредне ситуације
Члан 1.
ЈУ „Центар за социјални рад“ Шамац привремено је дужна
просторијама које обезбиједи Савјет МЗ-е Горња Црквина.

организовати рад у Црквини, у

Члан 2.
Рад ЈУ из члана 1. ове Одлуке траје док се не створе услови за редован рад у сједишту установе.
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За организовање рада установе у складу са надлежностима прописаних законом, задужује се директор
Вељко Милкић.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће истакнута на огласној табли Штаба за ванредне
ситуације.

Број: 57/14
Шамац, 24.05.2014.године

Командант штаба
Саво Минић
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На основу одлуке Штаба за ванредне ситуације, командант Штаба за ванредне ситуације Општине
Шамац доноси:
ОДЛУКУ
о формирању Комисије за процјену штете од поплаве у привредним објектима
Члан 1.
У Комисију за процјену штете од поплава у привредним објектима на територији општине Шамац
именују се:
1. Јован Поповић, предсједник Комисије
2. Драгиња Ракић - члан,
3. Ненад Максимовић – члан.
Члан 2.
Задатак Комисије из члана 1.ове Одлуке је оквирна процјена штете настале као последица поплава у
привредним објектима, а која се односи на залихе робе затечене у истим.
Комисија из члана 1.ове Одлуке о свом раду сачиниће записнике и доставити их Штабу за ванредне
ситуације.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће истакнута на огласној табли Штаба за ванредне
ситуације.

Број: 59/14
Шамац, 24.05.2014.године

Командант штаба
Саво Минић
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На основу члана 22. став 1) тачка 11, члана 29. став 1) и члана 33. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12), сагласно одлуци Штаба
за ванредне ситуације Општине Шамац, командант Штаба доноси:
НАРЕДБУ
о мобилизацији
Члан 1.
Наређује се мобилизација радно способних грађана са пребивалиштем на територији општине Шамац
старости 18 до 60 година за мушкарце и 18 до 55 година за жене ради чишћења поплављених дијелова
трериторије општине.
Члан 2.
Наређује се мобилизација трактора, машина и других радних возила у власништву грађана са
пребивалиштем на територији општине Шамац за потребе чишћења поплављених дијелова територије
општине.
Члан 3.
Грађани из члана 1.ове Наредбе имају дужност да учествују у заштити и спасавању имовине општине
Шамац, а дужни су да се јаве на одређено мјесто и у одређено вријеме, односно уступе материјална
средства на основу позива Штаба за ванредне ситуације.
Члан 4.
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За реализацију ове Наредбе задужују се чланови Штаба, којима ће асистенцију пружати службеници
Полицијске станице Шамац и Оружаних снага БиХ.
О мобилизацији лица и материјално-техничких средстава из члана 1.и 2. ове Наредбе надлежни у
Штабу ће водити уредну евиденцију и старати се о равномјерном ангажману по свим Мјесним
заједницама општине.
Члан 5.
Ова Наредба ступа на снагу одмах, траје док за мобилизацијом лица и материјално-техничких средстава
траје потреба и биће истакнута на огласној табли Штаба за ванредне ситуације.

Број: 65/14
Шамац, 25.05.2014. године

Командант штаба
Саво Минић
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На основу одредаба Закона о Заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12) и Упутства о јединственој методологији за процјену штета од
елементарних непогода („Службени гласник Републике Српске“ број 16/04), Штаб за ванредне
ситуације Општине Шамац доноси:
ОДЛУКУ
о формирању Комисије за процјену штете
Члан 1.
У Комисију за процјену штете од поплава на привредним, стамбеним, помоћним и другим објектима,
средствима и добрима именују се:
1. Комљен Бијелић, дипл.инг.грађевине, предсједник Комисије
2. Горан Којић, инжињер грађевине - члан,
3. Ратко Михајловић, дипл.инг. машинства – члан и
4. Јово Сићи, грађевински техничар – члан.
Члан 2.
Задатак Комисије из члана 1.ове Одлуке је процјена штете настале као последица поплава на
привредним, стамбеним, помоћним и другим објектима, средствима и добрима у сарадњи са
Републичком комисијом за процјену штета именовану од стране Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију.
Комисија из члана 1.ове Одлуке о свом раду сачиниће прописане записнике и доставити их надлежним
органима.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће истакнута на огласној табли Штаба за ванредне
ситуације.

Број: 89/14
Шамац, 27.05.2014.године

Командант штаба
Саво Минић
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На основу одлуке Штаба за ванредне ситуације, командант Штаба доноси:
ОДЛУКУ
о располагању новчаним донацијама за вријеме ванредне ситуације
Члан 1.
Све новчане донације исплаћене у готовини за вријеме ванредне ситуације чине благајну Штаба
за ванредне ситуације Општине Шамац.
Члан 2.
Благајнички маскимум Штаба за ванрендне ситуације Општине Шамац чини износ од 30.000,00
КМ.
Члан 3.
За чување и располагање новчаним средствима из благајничког максимума по одлукама Штаба
задужује се члан Штаба задужен за финасије Јадранка Ђукић.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу одмах и биће истакнута на огласној табли.
Број: 114-1/14
Шамац, 28.05.2014. године

Командант штаба
Саво Минић
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На основу одлуке Штаба за ванредне ситуације, командант Штаба доноси:
ОДЛУКУ
Члан 1.
Сва лица ангажована за рад у Штабу за ванредне ситуације на пословима одређеним од стране
претпостављених, дужна су се у свако вријеме одазвати на ангажовање по указаним потребама Штаба.
Лица из става 1.овог члана која се не одазову позиву, односно напусте послове на којима су
ангажовани без знања претпостављеног, биће санкционисана у складу са законом.
Члан 2.
Сва спортска друштва и спортске организације које су регистроване и које дјелују на подручју
општине Шамац, за организацију било каквих спортских манифестација дужна су затражити дозволу
Штаба за ванредне ситуације.
Организовање било каквих манифестација и активности из става 1 овог члана без дозволе
Штаба, биће санкционисано у складу са законом.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће истакнута на огласној табли Штаба за
ванредне ситуације.
Број: 170/14
Шамац, 2.6.2014.године

Командант штаба
Саво Минић
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На основу одлуке Штаба за ванредне ситуације, командант Штаба доноси:
НАРЕДБУ
Члан 1.
Наређује се спровођење контроле и провјере два камиона достављене хуманитарне помоћи од
стране Serbisch Orthodoxe Diozose fur Mitteleuropa Kirchengemeinde, Regensburg која је из правца
Дервенте пристигла у Горњу Слатину 27.5.2014.године.
Члан 2.
Контролу и члана 1.ове наредбе извршиће комисија у сљедећем саставу:
1. генерал Милорад Кутлешић, предсједник,
2. Живан Којић, члан Штаба за пријем, располагање и употребу материјлно-техничких
средстава и
3. Саша Маслић, члан Штаба за координацију требовања хуманитарне помоћи.
Члан 3.
Комисија из члана 2.ове наредбе ће након контроле и провјере достављене хуманитарне помоћо
из члана 1.ове наредбе извршити сравњење и пресјек стања, те извјештај о сравњењу и пресјек стања
доставити Команданту Штаба за ванредне ситуације.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће истакнута на огласној табли Штаба за
ванредне ситуације.
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Број: 188/14
Шамац, 3.6.2014.године

Командант штаба
Саво Минић
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На основу одлуке Штаба за ванредне ситуације, командант Штаба доноси:
НАРЕДБУ
Члан 1.
Наређује се подјела 55 комада исушивача домаћинствима по Мјесним заједницама које су
претрпјеле последице поплава, а које су од стране Швајцарског Црвеног крста Црвеном крсту општине
Шамац уступљене на реверс, по реверсу од 3.6.2014.године који чини саставни дио ове одлуке.
Члан 2.
За исушиваче из члана 1.ове наредбе одговорно лице Штаба је Даринко Јефремовић, који је исте
дужан на реверс издати Центру за социјални рад Шамац.
Члан 3.
Центар за социјални рад Шамац задужује се за подјелу предметних исушивача домаћинствима
на реверс, по приоритетима које сами одреде.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће истакнута на огласној табли Штаба за
ванредне ситуације.
Број: 202/14
Шамац, 4.6.2014.године

Командант штаба
Саво Минић
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На основу одлуке Штаба за ванредне ситуације, командант Штаба доноси:
НАРЕДБУ
Члан 1.
Наређује се Удружењу пензионера Шамац да за потребе организовања дистрибутивног пункта
за подјелу хуманитарне помоћи Штабу за ванредне ситуације општине Шамац преда на употребу
простор у улица Вука Караџића у Шамцу.
Члан 2.
Простор из члана 1.ове наредбе Штаб за ванредне ситуације користиће почев од 4.6.2014.године
док за то буде постојала потреба.
Члан 3.
Задужена лица члана Штаба за ванредне ситуације у периоду наведеном у члану 2.ове наредбе
биће одговорна за управљање предметним простором и примопредају истог Удружењу пензионера када
се за то стекну услови.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће истакнута на огласној табли Штаба за
ванредне ситуације.
Број: 203/14
Шамац, 4.6.2014.године

43

Командант штаба
Саво Минић
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основу одредаба Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите у области заштите и
спасавања на подручју општине Шамац, командант Штаба доноси:
ОДЛУКУ
Члан 1.
За повјереника Штаба за ванредне ситуације Мјесне заједнице Горња Слатина именује се Јово
Недић.
Члан 2.
За распоред обављања послова, задатака и активности у МЗ Горња Слатина одговорно је
именовано лице из члана 1. ове Одлуке.
О свим активностима за које је задужен и које су извршене, именовани ће редовно извјештавати
Команданта Штаба.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће истакнута на огласној табли.
Број: 205/14
Шамац, 4.6.2014.године

Командант штаба
Саво Минић
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На основу одредаба Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите у области заштите и
спасавања на подручју општине Шамац, командант Штаба доноси:
ОДЛУКУ
Члан 1.
За чланове Штаба за ванредне ситуације општине Шамац одговорне за организацију рада и
функционисање
Централног складишта хуманитарне помоћи (бившиХранапродукт) почев од
1.6.2014.године задужују се Живан Којић и Саша Маслић.
Члан 2.
Распоред обављања послова, задатака и активности везаних за послове из члана 1. ове Одлуке
именованих лица, вршиће Командант Штаба.
О свим активностима за које су задужени и које су извршене, именовани ће редовно
извјештавати Команданта Штаба.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке стављају се ван снаге одредбе става 1 и 3 члана 1.одлуке овог
органа број 31/14 од 22.5.2014.године
Ова Одлука ступа на снагу одмах, примјењује се од 1.6.2014.године и биће истакнута на
огласној табли.
Број: 206/14
Шамац, 4.6.2014.године

Командант штаба
Саво Минић
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На основу одлуке Штаба за ванредне ситуације, командант Штаба за ванредне ситуације Општине
Шамац доноси:
НАРЕДБУ

Члан 1.
Наређује се чишћење свих пословних простора на територији Мјесне заједнице и и
поплављених дијелова територије општине Шамац у најкраћем року, ради стварања услова за обавезну
дезинфекцију коју врши епидемиолошка служба Дома здравља Шамац.
Члан 2.
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Одговорност за непоступање по наредби из члана 1. у складу са законом сносиће власници
односно корисници пословних простора.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу одмах.
Број: 209/14
Шамац, 4.6.2014.године

Командант штаба
Саво Минић
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На основу одредаба Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите у области заштите и
спасавања на подручју општине Шамац, командант Штаба доноси:
ОДЛУКУ
Члан 1.
За члана Штаба задуженог за привреду почев од 1.6.2014. године именује се начелник Одјељења
за привреду, Милан Симић.
Члан 2.
Распоред обављања послова, задатака и активности везаних за послове из члана 1. ове Одлуке
именованог лица, вршиће Командант Штаба.
О свим активностима за које је задужен и које су извршене, именовани ће редовно извјештавати
Команданта Штаба.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге одлука овог органа број 28/14 од
22.5.2014.године.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, примјењује се од 1.6.2014.године и биће истакнута
на огласној табли.
Број: 215/14
Шамац, 4.6.2014. године

Командант штаба
Саво Минић
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На основу одредаба Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите у области заштите и
спасавања на подручју општине Шамац, командант Штаба доноси:
ОДЛУКУ
Члан 1.
За члана Штаба задуженог за координацију требовања, пријем, подјелу и доставу хране и
хуманитарне помоћи између Централног складишта и дистрибутивних пунктова именује се Даринко
Јефремовић.
Члан 2.
Распоред обављања послова, задатака и активности везаних за послове из члана 1. ове Одлуке
именованог лица, вршиће Командант Штаба.
О свим активностима за које је задужен и које су извршене, именовани ће редовно извјештавати
Команданта Штаба.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, примјењује се од 1.6.2014.године и биће истакнута
на огласној табли.
Број: 217/14
Шамац, 4.6.2014. године

Командант штаба
Саво Минић

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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1. Закључак
2. Закључак
3. Закључак
4. Закључак
5. Закључак
6. Закључак
7. Закључак
8. Закључак
9. Закључак
10. Закључак
11. Закључак
АКТИ НАЧЕЛНИКА
12. Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији oпштине Шамац
13. Одлука о проглашењу ванредне одбране од поплава
14. Одлука о проглашењу ванредне одбране од поплава
15. Одлука
16. Одлука о укидању ванредне ситуације на дијелу територије oпштине
Шамац
AKTИ ШТАБA ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
17. Одлука о организивању сакупљања комуналног и другог отпада на
поплављеним дјеловима Општине Шамац
18. Одлука о измјенама и допунама одлуке о организивању сакупљања
комуналног и другог отпада на поплављеним дјеловима Општине Шамац
19. Одлука
20. Одлука о забрани продаје и конзумирања алкохолних пића на јавним
мјестима
21. Наредба о обавезној дезинфекцији напуштених стамбених објеката
22. Одлука
23. Одлука
24. Одлука
25. Одлука
26. Одлука
27. Одлука
28. Одлука
29. Одлука
30. Одлука
31. Одлука
32. Одлука
33. Наредбу о измјенама и допунама наредбе о обавезној дезинфекцији
напуштених стамбених објеката
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34. Одлука о организовању рада ЈУ „Центар за социјални рад“ Шамац за
вријеме ванредне ситуације
35. Одлука о формирању Комисије за процјену штете од поплаве у
привредним објектима
36. Наредба о мобилизацији
37. Одлука о формирању Комисије за процјену штете
38. Одлука о располагању новчаним донацијама за вријеме ванредне
ситуације
39. Одлука
40. Наредба
41. Наредба
42. Наредба
43. Одлука
44. Одлука
45. Наредба
46. Одлука
47. Одлука
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