На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05, 118/06, 20/08 и 98/13), а у вези са чланом 60. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12), те члана 60
Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 3/14 ), те Плана активности
на спровођењу мјера заштите и спасавања од снијега и сњежних падавина од интереса за
Републику Српску у 2019/2020 години Владе Републике Српске, Начелник општине Шамац,
доноси
ПЛАН
АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗАШТИТЕ
И СПАСАВАЊА ОД СНИЈЕГА И СЊЕЖНИХ ПАДАВИНА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ
У 2019/2020. ГОДИНИ
УВОД
План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега на
подручју општине (у даљем тексту: План активности) је План Начелника општине и основни
документ за координацију и спровођење додатних или посебних задатака и активности
општинских органа, привредних друштава, других правних лица и удружења грађана која
спроводе дјелатности од значаја за ову област.
Доношењем и спровођењем овога плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније
ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и
спасавању људи и материјалних добара од сњежних падавина и снијега.
Општински штаб за ванредне ситуације надлежан је за координацију, усклађивање, праћење и
усмјеравање свих активности везано за спровођење овог плана.
План активности је подијељен на сљедеће цјелине:
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ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ
СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
I-

ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
Климатске карактеристике ( температуре и падавине )

Подручје oпштине Шамац по свом географском положају припада појасу умјерено
континенталне климе. На овом подручју постоје извјесне климатске разлике у температури и
количини падавина. Може се констатовати да на подручју општине Шамац влада умјерено
континентална клима која се одликује хладним зимама и топлим умјерено - сувим љетима.
У Шамцу је заступљен више континентални тип климе, са малим температурним
разликама између прољећа и јесени. Просјечна годишња температура износи 10,0 °Ц.
Најхладнији мјесец јануар (средња мјесечна температура – 0,5 °Ц). Најтоплији мјесец је јули
са средњом мјесечном температуром 22,0 °Ц.
За обављање вањског живота у урбаном подручју битно је поменути дане са
апсолутним максималним температурама већим од 25 0С, којих просјечно има 81, а то је скоро
три мјесеца годишње, када се могу очекивати поменуте температуре. Годишња количина
падавина износи 979 л/м2, а најпромјенљивији мјесеци су мај, јун и октобар. Прољетна

количина падавина износи 75 л/м2, а јесења 82 л/м2.
У априлу мјесецу је могуће очекивати максималну количину падавина. Годишње,
просјечно, има 26 дана са појавом снијега, а 45 дана са појавом сњежног покривача. Изражено
у процентима број ведрих дана износи 16,7 %, облачних 41,7 % и мутних дана 41,7 %.
Појава магле је регистрована у скоро свим годишњим добима. Годишње просјечно
има 80 дана са регистрованом појавом магле, нарочито у насељима уз ријеку Саву и Босну.
Снијежни наноси
Подручје општине Шамац припада појасу умјерено-континенталне климе гдје зимски
мјесеци обилују снијежним падавинама. Када наступе обилније сњежне падавине отежана је
комуникација са најудљенијим дијеловима општине (Обудовац, Средња Слатина, Гајеви итд).
Снијег не сматрамо елементарном непогодом све док су за његово уклањање са
саобраћајница и других површина довољни капацитети за то задужених предузећа. Када
дуготрајне снијежне падавине почну угрожавати становништво и материјална добра и када се
за отклањање посљедица морају ангажовати додатне снаге и средства онда се и снијежне
падавине сматрају елементарном непогодом. Тек у том случају треба ангажовати цивилну
заштиту и друге структуре на отклањању посљедица и нормализацију животних токова.
Посљедице дуготрајних снијежних падавина могу бити разнолике. Снијег, поред рушења
објеката, због оптерећења које може створити на њиховим кровним површинама, може
парализовати живот насеља како у односу на комуникације тако и у погледу редовног
снабдијевања основним животним намирницама. Могући су такође и застоји у саобраћају
услед чега остају блокирана возила и путници на путевима и прузи.
Шема бр. 1: Субјекти који се ангажују на извршавању задатака у условима великих с.
падавина

II - НОРМАТИВНЕ И ОПШТЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ
1. У циљу благовремене припреме за предстојећи зимски период, одржати сједницу штаба за
ванредне ситуације општине са субјектима од значаја за спровођење превентивних и
оперативних мјера заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега.
На сједници усвојити:
а)
План рада штаба за ванредне ситуације на спровођењу превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега у сезони 2019/2020. године,
б)
План оперативног спровођења Плана активности за своје подручје, са ажурним
прегледом субјеката заштите и спасавања на подручју општине од непосредног значаја
за ову област,
в)
Анализу стања опремљености и обучености субјеката од значаја за заштиту и спасавање
од сњежних падавина и снијега, а све у циљу правовремене припреме за спровођење
планираних задатака,
г)
Финансијски план града/општине за спровођење задатака из ове области.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
субјекти од значаја за спровођење превентивних и оперативних
мјера заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега,
1. новембар 2019. године

Напомена: План оперативног спровођења Плана активности доставити Републичкој управи
цивилне заштите, путем подручних одјељења, најкасније до 11. новембра 2019. године.
2. Јавно предузеће „Слободна зона“ и општина су дужни, у складу са законом прописаним
роком, донијети план зимске службе и упознати извршиоце радова на путевима са задацима и
обавезама које произилазе из плана зимске службе одржавања.
Извршиоци задатка:
Рок:

Јавно предузеће „Слободна зона“, општина
1. новембар 2019. године

3. Одјељење за урбанизам и стамбено комуналне послове је дужно сачинити План зимске
службе са јасно дефинисаним путним правцима (укључујући локалне и некатегорисане путеве)
и називом правног или физичког лица са којим је закључен уговор о одржавању пута у зимском
периоду и доставити Републичкој управи цивилне заштите, Одсјека цивилне заштите.
Извршилац задатка:
Рок:

одјељење за урбанизам и стамбено комуналне послове
најкасније до 1. новембра 2019. године

III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ПРЕВЕНТИВНОГ ДЈЕЛОВАЊА
4. Одржати радне састанке са привредним друштвима, другим правним лицима, удружењима
грађана, јединицама цивилне заштите и повјереницима заштите и спасавања, како би се
извршиле припреме, дала стручна упутства и побољшала организованост и међусобна
координација у спровођењу мјера из ове области.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
правна и друга лица наведена у задатку
најкасније до 11. новембра 2019. године
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5. Успоставити ефикасан систем осматрања, обавјештавања и узбуњивања на подручју
општине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
предсједници савјета МЗ
1. новембар 2019. године

6. Ради упознавања становништва, посебно учесника у саобраћају, са могућим сњежним
падавинама и њиховим посљедицама, обезбиједити неопходно информисање о томе, те путем
средстава информисања и путем кратког броја за хитне интервенције 121 пријављивати могуће
опасности узроковане великим сњежним падавинама.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
средства информисања и становништво
у току зимске сезоне

7. Цивилна заштита општине упознаће са овим планом и Планом оперативног спровођења
Плана, њиховим циљевима и задацима удружења за заштиту природе, еколошка удружења,
ауто-мото друштва и клубове, омладинске и друге невладине организације. На овај начин
развијати свијест о потреби спровођења мјера заштите од сњежних падавина и снијега, те
осмислити начин њиховог ангажовања на конкретним задацима и то медијски промовисати.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
удружења, организације и клубови наведени у задатку
15. новембар 2019. године

8. Ажурирају базу података која садржи спискове старијих, изнемоглих и непокретних лица,
трудница, инвалида, лица у стању социјалне потребе, бескућника, специфичних категорија
болесника као што су лица која живе са дијабетесом, лица за дијализу, дјеца са посебним
потребама и слично, те спроводити, према потреби, и друге мјере и активности.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

цивилна заштита
центар за социјални рад, дом здравља и црвени крст
сталан задатак

9. Сагледати могућност да се изврши санација оштећених путних комуникација, узимајући у
приоритет најкритичнија мјеста, извршити обиљежавање ивица коловоза одговарајућим
маркерима и благовремено обавјештавати грађане, предузећа и друга правна лица о стању на
путевима.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

Јавно предузеће „Слободна зона“ у складу са могућностима,
Ауто-мото савез Републике Српске,
саобраћајни инспектор
у законом прописаном року

10. Уколико ангажоване снаге не буду довољне ангажоваће се потребан број људи склапањем
уговора о раду и исте ће бити обучени и оспособљени за извођење акција заштите и
спасавања од сњежних падавина и снијега.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

општина
цивилна заштита
по потреби
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11. У зимском периоду одржавања путева ( од 15. новембра текуће до 15. марта наредне
године, с тим да зависно од метеоролошких услова овај период може почети раније, односно
завршити касније) организовати пунктове зимске службе и обезбиједити потребне количине
абразивног и другог материјала за посипање.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

Јавно предузеће „Слободна зона“
одјељење за урбанизам и стамбено комуналне послове
у наведеном периоду

12. Спријечити неконтролисано одлагање смећа и благовремено очистити водотоке од шибља
и отпада ради обезбјеђења нормалног протока воде како не би дошло до стварања вјештачких
акумулација и ледених санти које би могле угрозити мостове.
Извршилац задатка:
Рок:

комунална полиција
стални задатак

13. Јавно предузеће „Слободна зона'' ради што редовнијег и безбједнијег одвијања саобраћаја
у зимском периоду, успоставити ће трајну сарадњу са Полицијском станицом Шамац, Аутомото друштвом и средствима јавног информисања.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

Јавно предузеће „Слободна зона“
полиција, Ауто-мото друштво
у току зимског периода

14. Путем средстава јавног информисања, плаката, јавних обавјештења и упозорења, односно
на друге прикладне начине обавјестити и упознати власнике и кориснике стамбених и
пословних објеката да су обавезни обезбиједити уклањање снијега и леда са површина испред
својих објеката, скидање снијега и обијање леденица са кровова уколико представљају
опасност по грађане и имовину и паркирати моторна возила на начин који неће ометати пролаз
и интервенцију машина за рашчишћавање снијега.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

комунална полиција
цивилна заштита, средства информисања и грађани
пред почетак зимске сезоне

15. Предузећа која се баве одржавањем ниско-напонске и високо-напонске далеководне
мреже дужна су да сачине организацију рада како би могли да, у случају обилнијих сњежних
падавина и снијега, односно ниских температура ваздуха, обезбиједе брзо и ефикасно
отклањање кварова на далеководној и нисконапонској мрежи, те омогуће свим потрошачима
уредно снабдијевање електричном енергијом.
Извршиоци задатка:
Рок:

Мјешовити холдинг „Електропривреда Републиke Српске“ МП
а.д. Требиње, зависно предузеће „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“, а.д. Добој,
РЈ Шамац
стални задатак

16. Задужује се ОО Црвени Крст Шамац да, у складу са утврђеним садржајем и стандардима,
обезбиједи пакете основних прехрамбених и хигијенских производа који би се достављали
угроженом становништву на најбржи могући начин.
Извршиоци задатка:
Рок:

црвени крст
по потреби
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17. Задужују се Дом здравља Шамац да у сарадњи са апотекама становништву у угроженим
подручјима, обезбиједи довољне количине потребних лијекова и медицинских средстава за
вријеме трајања евентуалне угрожености од сњежних падавина и снијега.
Општина је дужна Министарство здравља и социјалне заштите редовно извјештавати о
снабдјевености угроженог становништва лијековима и медицинским средствима како би исто,
у случају неопходности, предузело потребне мјере и активности из своје надлежности.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

дом здравља, апотеке
општина
према потреби

18. Када су директно угрожени животи грађана и насеља планирати ангажовање снага РУ
цивилне заштите, те тражити помоћ сусједних општина и ОС БХ.
Извршилац задатка:
Учесник:
Рок:

цивилна заштита
РУ цивилне заштите
према потреби

19. Извршити отклањање техничких и других недостатака на возилима, опреми и техници
потребној за извођење акција заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега.
Извршиоци задатка:
Рок:

Јавно предузеће „Слободна зона“
у току акције по потреби

IV - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОДГОВОРА
20. У случају повећане/непосредне опасности од већих сњежних падавина и њихових
посљедица рад и дежурства ускладити са метеоролошком ситуацијом и координирати рад са
органима и службама сусједних општина, Полицијском станицом Шамац, Републичком
управом цивилне заштите и Оружаним снагама БиХ и предузимати друге потребне мјере.
Извршилац задатка:
Учесник:
Рок:

цивилна заштита
органи и службе сусједних општина, полиција, РУ цивилне
заштите и ОС БХ
према потреби

21. Припрему и доношење наредбе за поступање по плану приправности, а на основу процјене
угрожености, извршиће начелник општине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

начелник општине
субјекти који имају обавеза у складу са планом приправности
у складу са планом приправности

22. Информисати грађане о насталој ситуацији, мјерама које се предузимају, као и давање
упута грађанима и другим субјектима о поступању.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
медији
у току елементарне непогоде
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23. Успоставити додатне пунктове за регулисање и контролу саобраћаја са тежиштем на тешко
проходним саобраћајним комуникацијама.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

полиција
штаб за ванредне ситуације, ЈП „Слободна зона“
у току елементарне непогоде

24. Чишћење локалних и некатегорисаних путева који су у надлежности општине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

одјељење за урбанизам,
ЈП „ Слободна зона“ у складу са могућностима,
у току елементарне непогоде, по плану одржавања путева
општине

25. Чишћење снијега са прилазног пута–стазе од објекта до саобраћајнице која је обухваћена
планом одржавања путева у зимским условима, испред пословног објекта као и чишћење
снијега и скидање леденица са кровова објекта .
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

грађанин, власници односно корисници пословних објекта,
заједница етажних власника, органи и институције, привредно
друштво или друго правно лицe
комунална полиција
по настанку елементарне непогоде

26. Обезбјеђење континуираног снабдијевања електричне енергије без обзира на временске и
друге услове.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

Мјешовити холдинг “Електропривреда РС“ МП а.д. Требиње,
зависно предузеће „Електро Добој“ а.д. Добој, РЈ Шамац ,
Министарство индустрије, енергетике и рударства
сталан задатак

27. Обезбјеђење водоснабдјевања.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац
штаб за ванредне ситуације, ватрогасци
сталан задатак

28. Проглашење ванредне ситуације за Општину односно дио територије Општине..
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

начелник општине
чланови штаба за ванредне ситуације општине
у складу са процјеном ситуације

Напомена: Ванредна ситуација се у принципу проглашава у случају да насталој опасности не
могу адекватно одговорити службе чија је то редовна дјелатност и субјекти са којима је
потписан уговор о сарадњи.
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29. Активирање штаба за ванредне ситуације општине.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

начелник општине
чланови штаба за ванредне ситуације општине
у складу са процјеном ситуације

30. Доношење наредбе о мобилизацији и мобилизација расположивих људских и материјалнотехничких капацитета општине, у случајевима када се адекватан одговор не може пружити са
капацитетима органа и институција чија је то редовна дјелатност.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
чланови штаба за ванредне ситуације
у складу са планом мобилизације

31. Организација узбуњивања и давања упута за дјеловање у случају елементарне непогоде.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
полиција, ватрогасци
у складу са процјеном ситуације, по плану узбуњивања општине

32. Издавање наредбе за евакуацију, организација евакуације и збрињавања угроженог
становништва.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
црвени крст, субјекти који располажу са капацитетима за смјештај
у складу са планом евакуације и збрињавања

33. Тражење помоћи у људству и материјално техничким средствима од сусједних општина.
Извршиоци задатка:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
у току елементарне непогоде

34. Тражење помоћи у чишћењу путева, од Владе Републике Српске или Републичког штаба за
ванредне ситуације ако је исти активиран.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
Министарство саобраћаја и веза, Републичка управа цивилне
заштите, Републички штаб за ванредне ситуације
у складу са процјеном ситуације

Напомена: Помоћ се са нивоа Републике тражи након што су исцрпљени сви расположиви
капацитети локалне заједнице, у складу са Упутством о тражењу, пружању и прихватању
помоћи заштите и спасавања у ванредним ситуацијама(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 53/13).
35. Евакуација и збрињавање болесних и угрожених.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
дом здравља и црвени крст
у складу са процјеном ситуације
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36. Достављање лијекова угроженом становништву .
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
дом здравља
у складу са процјеном ситуације

37. Достављање хране и пакета хигијене угроженом становништву.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
црвени крст
у складу са процјеном ситуације

38. Ангажовање волонтера на пружању помоћи угроженом становништву.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
црвени крст
у складу са процјеном ситуације

Напомена: Ангажовање се захтијева у складу са Упутством о тражењу, пружању и прихватању
помоћи заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
39. Мобилизација људских и материјално-техничких капацитета са неугроженог подручја и
упућивање на угрожена подручја.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
повјереници и јединице ЦЗ
у складу са процјеном ситуације

40. Организација расподјеле помоћи мјесним заједницама које су угрожене елементарном
непогодом.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

црвени крст
предсједници савјета МЗ, повјереници
у складу са процјеном ситуације

41. Упућивање захтјева за ангажовање капацитета Оружаних снага Босне и Херцеговине.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
цивилна заштита
у складу са процјеном ситуације

42. Организација прихвата оперативних снага и средстава међународне помоћи, упознавање
истих са тренутном ситуацијом, ангажованим снагама и средствима и додјела општег задатка.
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
повјереници, јединице ЦЗ и ОО Црвени крст
у складу са процјеном ситуације
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43. Достављање редовних и ванредних информација за вријеме елементарне непогоде, о
ситуацији на терену, мјерама које се предузимају, ангажованим снагама, приједлогом мјера и
друго, по захтјеву Републичке управе цивилне заштите Републике Српске .
Извршиоци задатка:
Учесници:
Рок:

штаб за ванредне ситуације
цивилна заштита
у току елементарне непогоде

V - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
44. Санирање посљедица на материјалним добрима на којима је причињена штета.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

општина, грађани,органи и институције, привредно друштво или
друго правно лице
цивилна заштита
у складу са процјеном ситуације

45. Формирање комисије за процјену штете настале услед елементарне непогоде.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

општина
штаб за ванредне ситуације
у складу са процјеном ситуације

46. Предузимање мјера на санацији посљедица и опоравку од елементарне непогоде.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

општина,
угрожени субјекти
у складу са процјеном ситуације

VI – ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА
47. О реализацији задатака из овог плана, извршиоци задатака су дужни доставити извјештај
Одсјеку цивилне заштите, најкасније до 19. новембар 2019. године.
VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
48. Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру својих надлежности,
реализовати и друге задатке из области заштите и спасавања од сњежних падавина и снијега
кроз све фазе: превентива, одговор и опоравак, а који ће за резултат имати спречавање
настанка или ублажавање посљедица елементарних непогода непогоде изазване сњежним
падавинама и снијегом.
49. Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни су, у оквиру властитог буџета,
обезбиједити финансијска средства потребна за њихову реализацију.
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50. Саставни дио овог плана је и План одржавања путева, улица, тротоара и тргова на подручју
општине Шамац у зимском периоду 2019/20. година.
51. Овај план објавиће се у ''Службеном гласнику Општине Шамац'' .
ПРЕДЛАГАЧ:
СЛУЖБА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
И ПОСЛОВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Слободан Стојић

НАЧЕЛНИК
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

Број: 01-810-33/19
Датум: 18.10.2019.
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