На основу члана 22. став (1) тачка 4) Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама (Службени гласник Републике Српске, број 121/12) и чл. 30. и 35. Статута
Општине Шамац (Службени гласник Општине Шамац, бр. 3/14), Скупштина Општине
Шамац, на тридесетпрвој редовној сједници, одржаној дана
15.12.2015. године,
донијела је

ОДЛУКУ
о формирању Штаба за ванредне ситуације Општине Шамац
Члан 1.
Овом одлуком формира се Општински штаб за ванредне ситуације Општине Шамац: (у даљем
тексту Штаб).
Члан 2.
Штаб се састоји од команданта, замјеника команданта, начелника и чланова Штаба и у
исти се одређују:
1. командант Штаба

- начелник Општине,

2. замјеник команданта Штаба

- замјеник начелника Општине,

3. начелник Штаба

- шеф Одсјека цивилне заштите,

4. члан Штаба за оперативно
планске послове

- референт у Одсјеку цивилне заштите,

5. члан Штаба за административно
техничке послове

- референт у Одсјеку цивилне заштите,

6. члан Штаба за склањање,
евакуацију и збрињавање,

- директор Центра за социјални рад,

7. члан Штаба за збрињавање
угрожених и настрадалих,

- секретар Црвеног крста,

8. члан Штаба за заштиту и
спашавање од пожара,

- старјешина ватрогасне јединице,

9. члан Штаба за прву мед. помоћ

- директор Дома здравља,

10. члан Штаба за заштиту
животиња и асанацију терена

- директор ветеринарске станице,

11. члан Штаба за заштиту биља
и биљних производа

- инжењер пољопривреде,

12. члан Штаба за заштиту од поплава

- директор АД „Ушће Босне“,

13. члан Штаба за заштиту од
рушења и експлозија

- инжењер грађевине,

14. члан Штаба за финансије

- начелник Одјељења за финансије.

Члан 3.
Штаб обавља следеће послове:
а) руководи и координира рад субјеката и снага система заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака,
б) руководи и координира спровођење мјера и задатака заштите и спасавања,
в) разматра и даје мишљење на приједлог Процјене угрожености и приједлог Плана
заштите и спасавања од елементарне непогоде и других несрећа,
г) прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мјере за њихово
побољшање,
д) наређује употребу снага за заштиту и спасавање, средстава помоћи и других
средстава која се користе у ванредним ситуацијама,
ђ) ради на редовном информисању и обавјештавању становништва о ризицима,
опасностима и предузетим мјерама,
е) прати организацију, опремања и обучавања јединица и тимова за заштиту и
спасавање, овлашћених, оспособљених правних лица,
ж) сарађује са надлежним органима заштите и спасавања сусједних држава у
ванредним ситуацијама,
з) процјењује угроженост од настанка ванредне ситуације и
и) доноси приједлоге, закључке и препоруке.
Члан 4.
Штаб, поред послова из члана 3. ове одлуке, обавља и сљедеће послове:
a) сарађује са штабовима за ванредне ситуације сусједних јединица локалне
самоуправе,
б) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на
подручју општине, и
в) ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за општину.
Члан 5.
Штаб по потреби позива друге институције, тијела, агенције, организације и стручњаке за
одређена питања од интереса за заштиту и спасавање да учествују у раду.
Члан 6.
Сједнице Штаба и оперативни рад Штаба ће се обављати у просторијама Општинске
управе Шамац, а у случају ванредних околности које онемогућавају коришћење истих рад
Штаба ће се обављати у просторијама МЗ Горња Црквина или у просторијама које одреди
командант Штаба или његов замјеник, на приједлог начелника Штаба.
Члан 7.
Одсјек цивилне заштите ће донијети Упутство о раду Штаба.
Члан 8.
У складу са овом одлуком Начелник Општине ће извршити именовање у Штаб.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о формирању Штаба за ванредне
ситуације, број: 07-022-76/13 од 20. априла 2013. године (“Службени гласник Општине
Шамац”, број 4/13).
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Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.

Број: 07-022-256/15
Датум, 15.12.2015.год.

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