На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16, 36/20), а у вези са чланом 60. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 46/17), те
члана 66. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 9/17), те
Плана активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса у Републици
Српској за период 2020-2023. године Владе Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број 14/20) , Начелник општине Шамац, д о н о с и

ПЛАН АКТИВНОСТИ У ПРИПРЕМИ И СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И
СПАСАВАЊА ОД ЗЕМЉОТРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА
ПЕРИОД 2021. – 2024. ГОДИНА

УВОД
Планом активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса
на територији општине (у даљем тексту План) дефинишу се додатни или посебни
годишњи задаци и активности органа општинске управе, привредних друштава, других
правних лица и удружења грађана који спроводе мјере и задатке заштите од земљотреса
као дио јединственог система заштите и спасавања од елементарних непогода на
територији општине Шамац и шире.
План активности је израђен на основу анализе прикупљених података и „Плана
активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од земљотреса у
Републици Српској за период 2020-2023. године“.
Доношењем и спровођењем овог Плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније
ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити
и спасавaњу људи, материјалних добара и животне средине од земљотреса са циљем
остваривања мјерљивих ефеката кроз евидентно смањење штета на природним ресурсима
и богатством наших простора.
План активности је подијељен на сљедеће цјелине:

I- ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ,
II- НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
АКТИВНОСТИ,
III- СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА,
IV- СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА,
V- СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА,
VI- ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА,
VII- ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ.

I-

ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ

Земљотреси су велика природна опасност која доводи до губитка живота и губитака усљед
оштећења на објектима. За људе који живе у подручјима погођеним јаким земљотресима,
управљање ризиком и одлуке које треба да буду донесене по њиховом догађању су од
животног значаја. За процјену ризика од земљотреса неопходно је развијање корелације
између интензитета земљотреса и обима штете за грађевине на неком простору, тј.
дефинисање подложности објеката на дејство земљотреса и потребних средстава за
реконструкцију. Дефинисање штете од земљотреса значајно је у свим фазама догађања
земљотреса:
1. Прије земљотреса: дефинисање могућих оштећења на објектима као основа за
процјену угрожености одређеног подручја, а у циљу планирања превентивних мјера;
2. Непосредно послије земљотреса са циљем спасавања и збрињавања становништва;
3. Послије земљотреса у циљу предузимања мjера на отклањању, ублажавању и
санирању штете.
Територија Босне и Херцеговине, односно Републике Српске, представља један од
сеизмички активнијих дијелова Балканског полуострва, који улази у састав средоземно –
транс - азијског сеизмичког појаса. Поред природних земљотреса који су честа појава, у
региону се јављају и вјештачки земљотреси као посљедица изградње хидроакумулација и
активности у рудницима. За изучавање сеизмичности територије Републике Српске и
окружења потребна су познавања жаришта земљотреса како локалних тако и удаљених и
из других држава.
У условима високе сеизмичке активности која се испољава у знатном броју жаришних
зона, са великом густином расједних структура, корелација хипоцентра са постојећим
активним расједима, издвајање сеизмогених блокова и тектонских јединица и детаљно
истраживање сеизмотектонског модела региона у циљу дефинисања сеизмичког хазарда,
захтијева дефинисање главних параметара земљотреса високом тачношћу.
Базу података за израду карте епицентара јаких земљотреса чине подаци о земљотресима
из периода различите тачности и то:
- Историјски период до 1823.год.
- Рани инструментални период 1824.-1964.год.
- Савремени период послије 1964.год.
Сеизмички хазард (опасност) територије општине Шамац одређен је географским
положајем и геолошким карактеристикама сјеверног дијела Републике Српске као и
Славоније у Хрватској. Територија општине Шамац налази се у близини ђаковачког и
словонскобродског расједа на територији Хрватске који могу да генеришу јаче
земљотресе о чему свједоче и историјски подаци у бази Републичког хидрометеоролошког
завода. Већина земљотреса магнитуде М>4.0 јединице Рихтера које су од значаја за
сеизмички хазард општине Шамац се могу довести у корелацију са ова два.
Сеизмичка опасност приказана је на сеизмолошким картама по параметру максимално
очекиваног
интензитета
за
различите
повратне
периоде.
Tериторија општине Шамац се на Сеизмолошкој карти за повратни период од 500 година,
која представља и основ за пројектовање, налази у зони 7 степени Меркалијеве скале.
Према важећој законској регулативи зонама високог сеизмичког ризика сматрају се
територије које се налазе у зонама 7, 8 и 9 степена Меркалијеве скале на Сеизмолошким
картама и подразумијева се досљедна примјена прописа који регулишу област грађења у
сеизмички активним подручјима.
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Слика 1. Карта епицентара земљотреса магнитуде М>4.0 јединице Рихтерове скале на
удаљености
око 50 km од границе општине Шамац

Како је сеизмички хазард одређен најјачим земљотресима, а узимајући у обзир брзину
простирања сеизмичких таласа те дистрибуцију ефеката ових земљотреса за дефинисање
сеизмичког хазарда територије морају се анализирати јаки земљотреси са епицентрима
на удаљености 50 и више километара од територије од интереса.
Табела 1. Каталог земљотреса М≥4.0 јединице Рихтерове скале који утичу на сеизмички хазард
општине Шамац

Датум
27.10.1969.
13.4.1964
24.3.1884
15.9.1883
26.12.1813
21.3.1953
17.12.1940
29.11.1973
11.8.1897
27.3.1884
11.9.1866
23.11.1936
30.3.1888
1.8.1977
15.10.1857
07.10.2016
30.8.2019
29.12.2020

Вријеме
08:10:58
8:30:03
19:59:00
1:45:00
13:30:00
19:35:18
10:52:42
16:47:35
19:15:00
21:40:00
20:00:00
22:44:53
9:30:00
21:54:44
3:30:00
11.25.00
15.01.00
12.19.00

Гео. шир.
44.85
45.27
45.3
45.3
45.3
45.3
45
45.2
45.2
45.3
45.5
45.2
45.4
44.9
45.2

Гео.дуж.
17.22
18.04
18.5
18.4
18.4
18.2
18
18.1
17.9
18.5
18.6
18
18.1
18.1
18.2

45.400

16.219
3

Магнитуда
6.6
5.4
4.9
4.7
4.7
4.6
4.6
4.5
4.5
4.3
4.3
4.2
4.2
4
4
4,2
4,2
6,2

Дубина
33
5
6
1
10
10
17
19
12
13
20
11
6
2
5
7,2
4,7
11

Мјесто
Бањалука
Славонски Брод
Ђаково
Ђаково
Ђаково
Славонски Брод
Славонски Брод
Славонски Брод
Брод
Ђаково
Осијек
Славонски Брод
Нашице
Которско
Славонски Брод
Славонски Брод
Тузла
Петриња

У Табели 1. дат је преглед земљотреса магнитуде М>4.0 јединице Рихтерове скале,
догођених на удаљености од 50 километара од општине Шамац. Анализом историјских
података из базе Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске долази се до
сљедећих закључака:
Најјачи земљотреси, поред бањалучког (1969) са магнитудом 6.6 јединица Рихтерове
скале десили су се код Славонског Брода (1964), са магнитудом 5.5 на удаљености 40 km
и на подручју Ђакова (1884) са магнитудом 4.9 на удаљености 26 km од територије
општине Шамац. Као што се види из Табеле 1., поред поменутих, у региону су се
дешавали и умјерени земљотреси магнитуда испод 5.0 јединица Рихтерове скале али
већина са епицентрима на територији Хрватске у близини границе. Сви земљотреси у
региону који разматра ова процјена могу се довести у корелацију са 2 највећа расједа у
пограничном дијелу Хрватске односно славонскобродским и ђаковачким расједом.
На равничарском земљишту, које је подводно, вода избија на површину и разлијева се.
Пијесак и муљ могу бити избачени са водом или без воде. Пукотине које се јављају у
земљишту могу достићи ширину до 10 cm. Поред таквих, може се јавити и већи број
мањих пукотина. Чести су одрони и одваљивање великих комада стијена у брдовитим
предјелима. Долази до активирања многих клизишта. На воденим површинама јављају се
велики таласи. Такође се јављају велике промјене у режиму подземних вода.
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Најјачи земљотреси на који би могли утицати на сеизмички хазард територије општине
Шамац
су земљотреси у региону Славонског Брода (М=5.4 јединице Рихтера) на
удаљености 40 km од Шамца и на подручју Ђакова (М=4.9 јединице Рихтера) на
удаљености 26 km од Шамца. У случају дешавања земљотреса исте магнитуде са
епицентрима на приближно истим локацијама, на подручју општине Шамац не би
требало да се десе ефекти који подразумијевају оштећења или рушења објеката.
На поменутој територији земљотрес код Славонског Брода М=5.4 би се манифестовао са
интензитетом V степени Меркалијеве скале а земљотрес код Ђакова са М=4.9 би се
манифестовао са интензитетом IV-V степена Меркалијеве скале.
ЗАКЉУЧАК
Сеизмички хазард територије општине Шамац одређен је географским положајем и
геолошким карактеристикама централног и сјеверозападног дијела Републике Српске.
Иако се територија општине Шамац не налази у непосредној близини значајних расједа
на територији Републике Српске и БиХ на сеизмичност поменуте територије утиче
положај расједа са територије Хрватске.
Према сценарију израђеном за најјачи земљотрес генерисан у бањалучком жаришту,
његов ефекат би се на територији општине Шамац манифестовао са интензитетом од V
степени Меркалијеве скале односно, према скали која се налази у прилогу, осјећеност
земљотреса али без оштећења. Посебно би
требало разматрати изузетно високе објекте
ако постоје.
Сеизмолошка карта за повратни период од
500 година, према важећој законској
регулативи,
представља
основ
за
пројектовање и треба узети у обзир да се
територија општине Шамац налази у зони 7
степена на поменутој карти.
С обзиром да се подаци о догођеним
земљотресима, којима располаже Републички хидрометеоролошки завод, односе на
релативно кратак период у односу на вријеме потребно за генерисање јаких земљотреса
није могуће тврдити да у прошлости није било јачих земљотреса на територији на коју се
односи ова процјена.

II- НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПЛАНА АКТИВНОСТИ
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1. Одржати сједницу општинског Штаба за ванредне ситуације са субјектима од значаја за
спровођење превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од земљотреса.
На сједници донијети:
а) План рада штаба за ванредне ситуације на спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од земљотреса;
б) План оперативног спровођења Плана са плановима ангажжовања и активног
учествовања субјеката од непосредног значаја за заштиту и спасавање;
в) Анализу стања опремљености и обучености субјеката од значаја за заштиту и
спасавање од земљотреса са циљем правовремене припреме за спровођење планираних
задатака;
г) Анализу реализације закључених уговора са субјектима од значаја за спровођење
оперативних задатака;
д) Финансијски план за спровођење задатака из ове области.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације; Цивилна заштита и ТВЈ,
Учесници: субјекти заштите и спасавања општине и други органи и институције,
Рок: март текуће године.
2. Одржати радне састанке са привредним друштвима, другим правним лицима,
удружењима грађана како би се извршиле припреме, дала стручна упутства и побољшала
организованост и међусобна координација у спровођењу мјера заштите од земљотреса.
Извршилац задатка: Цивилна заштита,
Учесници: привредна друштва, друга правна лица, удружења грађана,
Рок: 15. април текуће године.
3. Обезбиједити потпуније упознавање становништва са процијењеним опасностима од
земљотреса и посљедицама које изазивају, те континуирано подизати безбједносну
културу грађана.
Извршилац задатка: Цивилна заштита, писани и електронски медији,
Учесници: Одјељење за прост. уређење и стамбено-комуналне послове и Дом здравља
Рок: сталан задатак.
4. Са овим планом и планом оперативног спровођења Плана упознати удружења грађана,
омладинске и друге невладине организације, да кроз своје активности утврде начин
ангажовања на конкретним задацима реализације провођење мјера заштите и спасавања од
земљотреса. Код школске популације спровести активности на упознавању са мјерама
заштите од земљотреса и на овај начин развијати безбједносну културу и свијест о
потреби спровођења мјера заштите и спасавања од земљотреса.
Извршилац задатка: Цивилна заштита,
Учесници: Директори основних и средње школе, средства информисања
Рок: април текуће године.
5. Планирати и организовати савјетовања, семинаре и додатно оспособљавање Штаба за
ванредне ситуације, органа и институција, припаднике специјализованих јединица за
спасавање из рушевина, ватрогасне јединице, удружења грађана и др.
Извршилац задатка: Цивилна заштита, ТВЈ и ПО РУ ЦЗ Добој,
Учесници: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, и остали
субјекти заштите и спасавања,
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Рок: сталан задатак.

III- СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
6. Подстицати, развијати и уводити нове методе, технике и технологије од значаја за
заштиту и спасавање од земљотреса.
Извршилац задатка: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
Учесници: Цивилна заштита, Одјељење за привреду,
Рок: сталан задатак.
7. Попис, класификација и процјена рањивости објеката у урбаним срединама и
дефинисање мјера за побољшање отпорности објеката код којих се утврди да је то
неопходно.
Извршилац задатка: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
Учесници: Одјељење за привреду,
Рок: сталан задатак.
8. Предузимање мјера на смањењу ризика од рушења адекватном израдом просторних и
урбанистичких планова и примјеном одговарајућих грађевинско-техничких рјешења.
Извршилац задатка: Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
Учесници; Цивилна заштита, Одјељење за привреду,
Рок: сталан задатак..
9. На основу Процјене угрожености и планова заштите и спасавања, утврдити потребе у
људству, МТС и опреми и формирати, опремити и обучити додатне снаге цивилне
заштите (јединице опште намјене).
Извршилац задатка: Цивилна заштита,
Учесници: припадници јединица цивилне заштите,
Рок: фебруар током текуће године.
10. Опремање, обука и оспособљавање Штаба за ванредне ситуације, јединица за заштиту
и спасавање и других субјеката од значаја за заштиту и спасавање, као и извођење
заједничких вјежби по плановима опремања и обуке.
Извршилац задатка: Цивилна заштита
Учесници: Одјељење за финансије, Штаб за ванредне ситуације
Рок: једном годишње, у складу са планом обуке.
11. Доградња и ажурирање плана евакуације и збрињавања у случају земљотреса на
подручју општине.
Извршилац задатка: Цивилна заштита
Учесници: привредна друштва, органи и институције општине, РУЗЦ,
Рок: децембар 2021. год.
12. Извршити опремање ТВЈ средствима и опремом неопходном за заштиту и спасавање
из рушевина.
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Извршилац задатка: Цивилна заштита и ТВЈ,
Учесници: Одјељење за финансије, РУЗЦ.
Рок: стални задатак.
13. Утврдити услове, организацију, односно дефинисати начин ангажовања грађевинске
механизације и радне снаге. Обавезати привредна друштва и друга правна лица која
располажу грађевинском механизацијом да израде спискове грађевинске механизације
којом располажу и која је потребна те да их доставе Служби за друштвене дјелатности и
послове цивилне заштите у који ће извршити ангажовање грађевинске механизације у
складу са својим овлашћењима.
Извршилац задатка: Цивилна заштита и ТВЈ, привредна друштва и друга правна лица,
Учесници: Одјељење за привреду, Комунална полиција, саобраћајни инспектор, РУЦЗ,
Рок: децембар 2021. године.
14. Пакете основних прехрамбених и хигијенских производа који би се доставили од
Министарства трговине и туризма по одлуци РШЦЗ (Републички штаб цивилне заштите),
доставити угроженом становништву на најбржи могући начин према плану Штаба за
ванредне ситуације, а сагледати могућност обезбјеђења додатних пакета из средстава
буџета општине.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: ОО Црвеног крста, Центар за социјални рад, мјесне заједнице,
Рок: по потреби.
15. Обезбиједити примарну здравствену заштиту угроженом становништву на најбржи
могући начин путем мобилних санитетских екипа за вријеме трајања евентуалне
угрожености од земљотреса.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације, ЈУ „Дом здравља“,
Учесници: Апотеке, ОО Црвеног крста,
Рок: по потреби.
16. Ускладити режим рада и дежурства субјеката заштите и спасавања са процјеном
угрожености. Сходно томе, код настанка земљотреса планирати и спроводити непрекидно
дежурство, координирати рад са другим органима, организацијама и службама општине,
предузимати и друге мјере у циљу правовременог обавјештавања о потенцијалној
накнадној сеизмичкој активности и посљедицама.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: субјекти заштите и спасавања општине,
Рок: по потреби.
17. По доношењу одлуке о предузимању оперативних мјера заштите и спашавања
свакодневно достављати извјештаје РУЦЗ о степену угрожености од земљотреса,
предузетим мјерама и друге релевантне податке.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: РУЦЗ, Цивилна заштита,
Рок: по потреби.
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18. Сачинити спискове људи, возила и друге опреме који ће се, у случају земљотреса
већих размјера, упутити на подручје другога/општине. Начелник општине ће донијети
одлуку о употреби снага и средстава из претходног става.
Извршилац задатка: Начелник општине, Цивилна заштита,
Учесници: субјекти заштите и спасавања општине,
Рок: децембар 2021.године.
19. У случају потребе за ангажовањем капацитета друге општине/града, органа РС, ОС
БиХ, Федерације БиХ или Брчко Дистрикта БиХ, захтјев упутити преко РУЦЗ.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: РУЦЗ, снаге других општина, снаге РС, снаге БиХ
Рок: по потреби.
20. На основу процјене утврдити оптималан број потребне механизације и радне снаге за
реализацију задатака утврђених овим планом, те у том смислу извршити набавку
недостајуће механизације , односно закључити уговоре са привредним друштвима која
имају потребну механизацију и која са сигурношћу могу обавити планирани посао.
Извршилац задатка: Цивилна заштита и ТВЈ, Начелник општине,
Учесници: привредна друштва, саобраћајни инспектор, РУЗЦ,
Рок: децембар 2021. год.

21. Припаднике јединице цивилне заштите за заштиту и спасавање из рушевина осигурати
од посљедица несрећног случаја, обезбиједити им новчану накнаду за вријеме
ангажовања, додатно оспособити и опремити адекватном опремом за заштиту и спасавање
од земљотреса, као и средствима везе.
Извршилац задатка: Цивилна заштита и ТВЈ, Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: Јединица за спашавање из рушевина, волонтери, РУЗЦ,
Рок: стални задатак.
22. Извршити отклањање техничких и других недостатака на возилима, другим
материјално-техничким средствима и опреми потребној за извођење акције заштите и
спасавања од земљотреса.
Извршилац задатка: Цивилна заштита и ТВЈ, привредна друштва,
Учесници: привредна друштва, субјекти заштите и спасавања,
Рок: април текуће године.
23. Путем ЈУ „Дом здравља“ сагледати стање потреба лијекова и медицинских средстава
за вријеме трајања евентуалне угрожености становништва од земљотреса. Општина је
дужна упознати Министарство здравља и социјалне заштите о снабдјевености угроженог
становништва лијековима и медицинским средствима како би исто, у случајевима
неопходности, предузело потребне мјере и активности из своје надлежности.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације, Одјељење за друштвене дјелатности
и послове ЦЗ,
Учесници: ЈУ „Дом здравља“, апотеке, Одјељење за привреду и инспекцијске послове,
Рок: стални задатак.
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24. У случају да због земљотреса буду угрожени здравље и живот грађана и да се исти не
могу евакуисати на други начин упутити захтјев за ангажовање Хеликоптерског сервиса
РС.
Извршилац задатка : Хеликоптерски сервис РС,
Учесници: Цивилна заштита, РУЦЗ,
Рок: по потреби.

IV- СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
25. Проглашење ванредне ситуације.
Извршилац задатка: Начелник општине,
Учесници: Штаб за ванредне ситуације,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
26. Активирање Штаба за ванредне ситуације.
Извршилац задатка: Начелник општине,
Учесници: Штаб за ванредне ситуације
Рок: у складу са процјеном ситуације.
27. Наредба о активирању Оперативно комуникативног центра у случају када је наређена
приправност или је проглашена ванредна ситуација.
Извршилац задатка: Начелник општине,
Учесници: Штаб за ванредне ситуације, ОКЦ
Рок: у складу са процјеном ситуације.
28. Доношење наредбе о мобилизацији и мобилизација расположивих људских и МТС
капацитета општине у случајевима када се адекватан одговор не може пружити са
капацитетима органа и институција чија је то редовна дјелатност.
Извршилац задатка: Начелник општине,
Учесници: Штаб за ванредне ситуације,
Рок: у складу са Планом мобилизације.
29. Организација узбуњивања и давање упутстава за дјеловање у случају накнадних
земљотреса.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: Цивилна заштита, медији, мобилни оператери, полиција,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
30. Ускладити режим рада и дежурства са процјеном угрожености, код настанка
земљотреса, планирати и спроводити непрекидно дежурство, координирати рад са другим
органима, организацијама и службама општине, предузимати и друге мјере у циљу
правовременог обавјештавања и информисања.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
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Учесници: привредна друштва, субјекти заштите и спасавања, РХМЗ, РУЦЗ, средства
информисања, повјереници, мјесне заједнице,
Рок: сталан задатак.
31. Организација рада на извиђању и прикупљању података-информација погођеног
подручја о броју:
- Повријеђених и погинулих лица,
- Потпуно срушених објеката и станова, стања школских објеката, објеката
здравствене заштите као и других објеката,
- Одређивање типа и облика рушевине,
- Оштећене инфраструктуре (телекомуникација, електро, водоводне, канализационе,
жељезничке и друге инфраструктуре),
- Проходности путева,
- Утврђивање активности које су се одвијале у објектима прије земљотреса и колико је
људи боравило у њима,
- извиђање.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације
Учесници: органи општинске управе, субјекти заштите и спасавања; РУЦЗ,
Рок: по потреби, у складу са процјеном.
32. Организовати прикупљање података о стању теле-комуникацијских веза и
проходности путева.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: саобраћајни инспектор, повјереници, мјесне заједнице,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
33. Извиђање погођеног подручја, процјена стања сваког срушеног објекта и одређивање
типа рушевине.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: грађевински инспектор, комисија за процјену стања,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
34. Предузимање активности на откривању накнадних опасности које угрожавају или могу
угрозити затрпане у рушевинама, као и њихове спасиоце и спровођење мјера
безбједности.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: Цивилна заштита, полиција,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
35. Организација информативних пунктова у оквиру мјесних заједница са циљем
прикупљања информација о несталим особама и организовање активности за њихово
проналажење и спасавање.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: повјереници, мјесне заједнице,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
36. Одређивање приоритета у рашчишћавању рушевина како слиједи:
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- рашчишћавање рушевина гдје бораве више људи (школе, здр. установе, трг. центри),
- проходност путева,
- обезбјеђење приступа критичној инфраструктури,
- рашчишћавање индивидуалних објеката и станова.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: субјекти заштите и спасавања,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
37. Распоређивање људских и МТС капацитета према утврђеним приоритетима.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: субјекти заштите и спасавања,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
38. Реализација задатака на претраживању рушевина, проналажењу и спасавању
затрпаних.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: субјекти заштите и спасавања,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
39. Организација пружања прве медицинске помоћи и медицинско збрињавање угроженог
становништва.

Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: Дом здравља, Јединица прве медицинске помоћи,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
40. Организовање одвоза грађевинског и другог отпада на унапријед предвиђене локације.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: власници грађевинске механизације,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
41. Организација кампа за прихват угроженог становништва.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: ОО Црвени крст, мјесне заједнице
Рок: у складу са процјеном ситуације.
42. Прикупљање информација и анализа стања објеката критичне инфраструктуре.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: субјекти заштите и спасавања,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
43. Успостављање приоритета и редоследа активности на успостављању функционисања
критичне инфраструктуре (путне комуникације, објекти за снабдијевање електричном
енергијом и водом, здравствене установе, објекти за припрему хране, зграде управе
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локалне самоуправе, васпитно образовне установе, ветеринарске станице, ПТТ и
телекомуникације, ватрогасни дом и др.)
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: субјекти заштите и спасавања,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
44. Спроводити оперативне мјере у складу са овим планом и плановима заштите и
спасавања, при чему ће руководећу улогу, сходно законским и планским одредбама, имати
Штаб за ванредне ситуације.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: привредна друштва и друга правна лица од значаја за реализацију
планираних мjepa,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
45. Употреба снага и средстава за помоћ угроженом становништву, а на основу процјене
тренутне ситуације.
Извршилац задатка: Начелник општине,
Учесници: субјекти који имају обавезу, на основу процјене тренутне ситуације,
Рок: у складу са планом.
46. Информисање грађана о насталој ситуацији, мјерама које се предузимају и давање
упутстава грађанима и другим субјектима о поступању.

Извршилац задатка: Начелник општине, Штаб за ванредне ситуације ако је активиран,
Учесници: медији,
Рок: у току елементарне непогоде.
47. Обезбјеђење функционисања веза без обзира на временске или било какве друге
услове.
Извршилац задатка: Телеком РЈ Шамац, општина,
Учесници: Цивилна заштита,
Рок: стални задатак.
48. Обезбјеђење континуираног снабдијевања електричном енергијом, без обзира на
временске и друге услове.
Извршилац задатка: MX „EРС“ Требиње ЗП „Електро Добој“ а. д. Добој РЈ Шамац,
Учесници: општина,
Рок: стални задатак.
49. Обезбјеђење водо-снабдијевања.
Извршилац задатка: КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац,
Учесници: ТВЈ, Штаб за ванредне ситуације,
Рок: стални задатак.
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50. Евакуација и збрињавање угроженог становништва.
Извршилац задатка: Начелник општине, Штаб за ванредне ситуације ако је активиран,
Учесници: субјекти који имају обавезу за евакуацију и смјештај становништва,
Рок: у складу са Планом евакуације.
51. Спровођење хигијенско-епидемиолошких
становништва на угроженим подручјима.

и

других

мјера

заштите

здравља

Извршилац задатка: Епидемиолошка служба, Дом здравља,
Учесници: Штаб за ванредне ситуације, Јединица за асанацију терена,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
52. Тражење помоћи за ангажовање људских и материјалних капацитета сусједних и
других локалних заједница са којима је потписан споразум о међусобној сарадњи у
области заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће.
Извршилац задатка: Начелник општине, Штаб за ванредне ситуације ако је активиран,
Учесници: сусједне општине, РУ ЦЗ,
Рок: у току елементарне непогоде.
53. Тражење помоћи од Владе Републике Српске или Републичког штаба за ванредне
ситуације ако је активиран и упућивање исте са нивоа Републике.
Извршилац задатка: Начелник општине, Штаб за ванредне ситуације ако је активиран,
Учесници: Цивилна заштита, РУ ЦЗ, Републички штаб за ванредне ситуације ако
активиран,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
54. Достављање лијекова угроженом становништву.
Извршилац задатка: Начелник општине, Штаб за ванредне ситуације ако је активиран,
специјализоване јединице,
Учесници: Дом здравља, апотеке,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
55. Достављање хране и пакета хигијене угроженом становништву.
Извршилац задатка: Начелник општине, Штаб за ванредне ситуације ако је активиран,
специјализоване јединице,
Учесници: ОО Црвени крст, Центар за социјални рад, повјереници, волонтери,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
56. Предузимање активности на збрињавању животиња на угроженом подручју.
Извршилац задатка: Начелник општине, Штаб за ванредне ситуације ако је активиран,
Учесници: АД „Ветеринарска станица“ Шамац, Јединица за заштиту животиња,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
57. Ангажовање волонтера на пружању помоћи угроженом становништву.
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Извршилац задатка: Начелник општине, Штаб за ванредне ситуације ако је активиран,
Учесници: Цивилна заштита, ОО Црвени крст,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
58. Проглашење ванредне ситуације за територију општине, односно за дио територије
општине.
Извршилац задатка: Начелник општине,
Учесници: Цивилна заштита,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
59. Мобилизација људских и материјално-техничких капацитета са неугроженог подручја
и упућивање на угрожена подручја.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: Цивилна заштита, курирска служба,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
60. Организација расподјеле помоћи мјесним заједницама које су погођена земљотресом.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: ОО Црвени крст, Центар за социјални рад, мјесне заједнице, повјереници,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
61. Упућивање захтјева за ангажовање капацитета Оружаних снага Босне и Херцеговине.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: Цивилна заштита, Оружане снаге БиХ, РУ ЦЗ или Републички штаб за
ванредне ситуације ако је активиран,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
62. Упућивање захтјева за ангажовање капацитета Федерације Босне и Херцеговине када
ангажовани расположиви капацитети општине нису довољни за адекватан одговор на
елементарну непогоду - земљотрес.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: сусједне општине Федерације БиХ, РУ ЦЗ, Републички штаба за ванредне
ситуације ако је активиран,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
63. Упућивање захтјева за ангажовање капацитета међународних оперативних снага када
се исцрпе све друге могућности.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: међународне снаге, РУ ЦЗ, Републички штаб за ванредне ситуације ако је
активиран,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
64. Организација прихвата оперативних снага и средстава међународне помоћи,
упознавање истих са тренутном ситуацијом, ангажованим снагама и средствима и додјела
задатка.
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Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: међународне снаге, РУ ЦЗ, Републички штаб за ванредне ситуације ако је
активиран,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
65. Организација пријема, смјештаја и расподјеле међународне помоћи.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: ОО Црвени крст, Центар за социјални рад, мјесне заједнице, повјереници,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
66. Достављање редовних и ванредних информација за вријеме елементарне непогоде –
земљотреса о ситуацији на терену, мјерама које су предузимају, ангажованим снагама,
приједлогом мјера и друго по захтјеву РУ ЦЗ.
Извршилац задатка: Штаб за ванредне ситуације,
Учесници: РУ ЦЗ, Републички штаб за ванредне ситуације ако је активиран,
Рок: у току земљотреса.

V- СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
67. Санирање посљедица на материјалним добрима на којима је причињена штета.
Извршилац задатка: општина, органи и инстит. , предузећа и друга правна лица,
грађани
Учесници: Влада РС, РУ ЦЗ, Републички штаб за ванредне ситуације ако је активиран,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
68. Формирање комисије за процјену штета настале услед елементарне непогоде земљотреса на нивоу општине.

Извршилац задатка: Начелник општине,
Учесници: Комисије за процјену штете,
Рок: у складу са процјеном ситуације.
69. Предузимање мјера на санацији посљедица и опоравку од земљотреса и пружање
помоћи угроженим у складу са могућностима општине.
Извршилац задатка: општина,
Учесници: угрожени субјекти,
Рок: у складу са процјеном ситуације.

VI- ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА
70. Одјељења, Одсјеци општинске управе и други извршиоци задатака из Плана, обавезни
су о реализацији задатака утврђених овим планом извијестити Одсјек за друштвене
дјелатности и послове цивилне заштите до 1. децембра текуће године и према утврђеним
роковима из плана.
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VII- ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
71. Извршиоци задатака утврђени овим Планом дужни су у оквиру својих надлежности,
реализовати и друге задатке из области заштите и спасавања од земљотреса кроз све фазе:
превентива, одговор и опоравак, а који ће за резултат имати спрјечавање настанка или
ублажавање посљедица земљотреса.
72. Извршиоци задатака утврђени овим Планом дужни су планирати средства у оквиру
властитог буџета потребна за њихову реализацију.
73. Овај план биће објављен у Службеном гласнику Општине Шамац.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. економиста
Број: 01-810-16/2021
Датум: 24.03.2021.
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