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Ponedjeljak, 02. lipnja 2014. godine,
Orašje
OPĆINSKI

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj: 01-02-799/14
Orašje, 16.05.2014. godine

2011. godine, Orašje

NAČELNIK

Članak 4.
Zadužuju se nadležna općinska tijela da sukladno
svojim ovlastima u poduzmu potrebne mjere na zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od stanja poplave.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.

Na temelju članka 47. točka 7. Statuta Općine
Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08,
3/11 i 5/11) Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na
području općine Orašje
Članak 1.
Proglašava se stanje prirodne i druge nesreće na
prostoru općine Orašje, prouzrokovano dugotrajnim
padavinama, zaobalnim vodama i visokim vodostajem
rijeke Save – stanje poplava, sa danom 16.05.2014.
godine.
Članak 2.
Stanjem poplave iz članka 1. ove Odluke je
zahvaćen veći dio naseljenih mjesta i obradivih površina
na području općine Orašje.
Članak 3.
Aktivira se rad Općinskog stožera civilne zaštite i
angažiranje snaga i sredstava odnosno potrebnog broja
pripadnika postrojbi civilne zaštite, službi zaštite i
spašavanja, te pravnih i fizičkih osoba na provođenju
operativnih mjera zaštite i spašavanja.

Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj: 01-02-799-1/14
Orašje, 16.05.2014. godine
Na temelju članka 134. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća („Službene novine Federacije BiH“ broj 39/03,
22/06 i 43/10) i članka 17. Pravilnika o načinu rada i
funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite
(„Službene novine Federacije BiH“ broj 77/06, 5/07 i
32/14) Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o aktiviranju Općinskog stožera civilne zaštite
Članak 1.
Aktivira se Općinski stožer civilne zaštite općine
Orašje (u daljnjem tekstu: Stožer) zbog nastanka prirodne
nesreće – poplave na području općine Orašje.
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Članak 2.
Stožer će se okupiti u sjedištu Stožera, u Orašju,
Treća ulica broj 45., zgrada Općine Orašje, dana
16.05.2014. godine i od tad se nalazi u stalnom zasjedanju.
Članak 3.
Zadužuje se Služba za civilnu zaštitu i nadzor da
osigura okupljanje članova Stožera, sredstva potrebna za
njegov rad, potrebnu logističku podršku i drugo.
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.

Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj: 01-02-813/14
Orašje, 28.05.2014. godine
Na temelju članka 108. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“ broj 35/05) Općinski
načelnik donosi
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju
službenog mobilnog telefona

Orašje, 02. lipnja 2014.

Članak 1.
U Pravilniku o korištenju službenog mobilnog
telefona („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 1/09 i
9/11) u članku 2. riječi „koordinator rada“ zamjenjuju se
riječima „referent za poslove“.
Članak 2.
U članku 3. iza riječi „pravo“ dodaju se riječi „na
korištenje mobilnog telefona s brojem telefona
prijavljenim na ime Općine Orašje i“.
U točki 1. riječi „(u što je uključena pretplata)“
brišu se.
U točki 2. riječi „(u što je uključena pretplata)“
brišu se.
U točki 6. riječi „koordinator rada“ zamjenjuju se
riječima „referent za poslove“.
Članak 3.
Članak 4. mijenja se i glasi:
„U slučaju da je iznos troškova mobilnog telefona
korisnika veći od iznosa predviđenog člankom 3. ovog
Pravilnika, korisnik razliku iznosa plaća sam na način da
mu se isti obustavlja prilikom obračuna prve sljedeće plaće
nakon dostave mjesečnog računa.“.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku Općine Orašje“, a primjenjuje se na
sve neizmirene mjesečne račune koji će se platiti nakon
stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.

OPĆINSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE s

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski stožer civilne zaštite

Broj: 07-44-800/14
Orašje, 16.05.2014. godine
Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća ("Službene novine Federacije BiH" broj 39/03,
22/06 i 43/10), točke V. Odluke o formiranju postrojbi
civilne zaštite ("Službeni glasnik općine Orašje“ broj
08/07) i točke 12. Odluke o osnivanju službi zaštite i

spašavanja ("Službeni glasnik općine Orašje“ broj 08/07)
Općinski stožer civilne zaštite donosi
NAREDBU
o aktiviranju općinskih postrojbi civilne zaštite i
službi zaštite i spašavanja
Članak 1.
Naređuje se aktiviranje svih postrojbi civilne
zaštite opće namjene (u daljnjem tekstu: Postrojbe) i svih
službi zaštite i spašavanja (u daljnjem tekstu: Službe
zaštite) općine Orašje, zbog prirodne nesreće – poplave na
području općine Orašje.

Orašje, 2. lipnja 2014.
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Članak 2.
Zadužuju se članovi Općinskog stožera civilne
zaštite općine Orašje (u daljnjem tekstu: Stožer), svako iz
oblasti za koju je zadužen, da osiguraju:
- stalni kontakt sa odgovornim osobama iz
Postrojbi i Službi zaštite koje se aktiviraju radi praćenja
procesa njihovog okupljanja,
- stalno prisustvo na mjestu okupljanja pripadnika
Postrojbi i Službi zaštite,
- izuzimanje potrebne opreme, MTS i vozila koje
će Postrojbe i Službe zaštite koristiti u svom radu, ukoliko
se ista čuva u prostorima općinske službe civilne zaštite,
- pomoć odgovornim osobama u Postrojbama i
Službama zaštite kod upoznavanja sa zadacima za koje su
zaduženi,
- upućivanje Postrojbi i Službi zaštite na izvršenje
zadatka, kontrolu i koordinaciju na mjestu izvršenja
zadatka,
- izvršenje utvrđenih zadataka Postrojbi i Službi
zaštite, a preko povjerenika civilne zaštite u mjesnim
zajednicama,
- stalno prisustvo odgovornih osoba u Postrojbama
i Službama zaštite na mjestu izvršenja zadataka, koji imaju
zadatak i obavezu da koordiniraju rad između Postrojbi
odnosno Službi zaštite i drugih sudionika zaštite i
spašavanja na terenu.
Članak 3.
Aktiviranje Postrojbi i Službi zaštite provest će
Zajednički operativni centar civilne zaštite, a rukovoditelj
Zajedničkog operativnog centra civilne zaštite će svaka
dva sata, putem zaduženog djelatnika Stožera, izvještavati
članove Stožera o tijeku procesa aktiviranja.
Nakon upućivanja Postrojbi i Službi zaštite na
izvršenje zadataka, o daljem tijeku njihovih aktivnosti
Stožer će izvještavati zapovjednici istih putem
Zajedničkog operativnog centra civilne zaštite.

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća („Službene novine Federacije BiH“ 39/03, 22/06 i
43/10) i članka 14. Odluke o organiziranju i funkcioniranju
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća na prostoru općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 1/08) Općinski stožer civilne
zaštite donosi
ODLUKU
o angažiranju vlastitih sektorskih rukovoditelja
obrane od poplava
Članak 1.
Angažiraju se vlastiti sektorski rukovoditelji
obrane od poplava za područje Srednje Posavine, budući
da Općinski stožer civilne zaštite nema saznanja da
ovlaštena pravna osoba provodi zakonom propisane mjere.
Članak 2.
Za sektorske rukovoditelje obrane iz članka 1. ove
Odluke imenuju se:
a) Faruk Zahirović, za istočni dio - područje od
Vučilovca do Orašja (do rampe Gero),
b) Dominko Čolić, za središnji dio – područje
od Orašja (od rampe Gero) do Domaljevca
(do BP Pauk),
c) Marijan Klaić, za zapadni dio - područje od
Domaljevca (od BP Pauk) do Šamca.
Članak 3.
Zadatak sektorskih rukovoditelja iz članka 1. Ove
Odluke je pratiti stanje na savskom nasipu i predlagati
operativne mjere.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.

Članak 4.
Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.

Zapovjednik
Đuro Topić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski stožer civilne zaštite
Broj: 07-44-800/14
Orašje, 16.05.2014. godine
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Zapovjednik
Đuro Topić, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski stožer civilne zaštite
Broj: 07-44-800/14
Orašje, 16.05.2014. godine
Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća („Službene novine Federacije BiH“ 39/03, 22/06 i
43/10) i članka 14. Odluke o organiziranju i funkcioniranju
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zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća na prostoru općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 1/08) Općinski stožer civilne
zaštite donosi
ODLUKU
o određivanju lokacija za punjenje, utovar i transport
vreća na sektore
Članak 1.
Određuju se lokacije za punjenje, utovar i
transport vreća sa pijeskom na sektore na području općine
Orašje, kako slijedi:
a) Orašje, Treća ulica 85., kod Omladinskog doma,
b) Kopanice, centar i
c) Donja Mahala, Šibovače.

b)
-

Orašje, 02. lipnja 2014.

„Hidrogradnja“ d.o.o. Tolisa,
„Marijus“ d.o.o. Orašje,
„Matoša“ d.o.o. Oštra Luka,
za isporuku goriva:
„Antunović“ d.o.o. Orašje.

Članak 2.
Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke će
isporučivati materijal na temelju naloga Općinskog stožera
civilne zaštite koji će ih pravovremeno obavještavati o
potrebnim količinama i mjestu isporuke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
Zapovjednik
Đuro Topić, v.r.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
Zapovjednik
Đuro Topić, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski stožer civilne zaštite
Broj: 07-44-800/14
Orašje, 16.05.2014.godine
Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća („Službene novine Federacije BiH“ 39/03, 22/06 i
43/10) i članka 14. Odluke o organiziranju i funkcioniranju
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća na prostoru općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 1/08) Općinski stožer civilne
zaštite donosi
ODLUKU
o angažiranju pravnih osoba radi isporuke materijala
za punjenje vreća
Članak 1.
Zbog poduzimanja mjera obrane od poplava na
području općine Orašje angažiraju se pravne osobe za
isporuku materijala za potrebe punjenja vreća radi
izgradnje obrambenih nasipa, kako slijedi:
a) za isporuku pijeska, šljunka i zemlje:
- „Dejokop“ d.o.o. Bok,
„Digo“ d.o.o. Oštra Luka,
- „Dom-invest“ d.o.o. Tolisa,
- „Dragić“ d.o.o. Donja Mahala,

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski stožer civilne zaštite
Broj: 07-44-800/14
Orašje, 16.05.2014. godine
Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća („Službene novine Federacije BiH“ 39/03, 22/06 i
43/10) i članka 14. Odluke o organiziranju i funkcioniranju
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća na prostoru općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 1/08) na sjednici održanoj
dana 25.05.2014. godine Općinski stožer civilne zaštite
donosi
NAREDBU
o evakuaciji bolesnih, djece i nemoćnih iz poplavljenih
područja općine Orašje
Članak 1.
Naređuje se hitna evakuacija bolesnih, djece i
nemoćnih osoba iz poplavljenih područja općine Orašje, s
ciljem izbjegavanja i smanjivanja opasnosti od masovnog
stradavanja stanovništva uslijed stanja poplave.
Članak 2.
Evakuacija iz članka 1. ove Naredbe obuhvata
sljedeće kategorije stanovništva:
a) teško bolesni,
b) invalidi preko 60% invalidnosti,
c) stari i iznemogli građani,
d) trudnice,

Orašje, 2. lipnja 2014.
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e) majke sa djecom do sedam, odnosno
dvoje i više djece do deset godina života,
f) djeca i učenici osnovnih škola,
g) druge osobe za koje se ocijeni da nemaju
uvjete za život i učinkovitu zaštitu na
ugroženom području.
Članak 3.
Evakuaciju provodi Općinski stožer civilne zaštite
i povjerenici civilne zaštite, a u evakuaciji sudjeluju
općinske službe nadležne za prostorno planiranje i
urbanizam, promet, zdravstvo i socijalnu zaštitu, opskrbu,
stambeno-komunalne poslove, obrazovanje i druge službe.
U provedbi evakuacije obvezna je suradnja sa
policijom, humanitarnim organizacijama i gospodarskim
društvima koja mogu pomoći u učinkovitom izvršavanju
evakuacije, kao i sa nadležnim zapovjedništvom vojske
Bosne i Hercegovine.
Članak 4.
Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
Zapovjednik
Đuro Topić, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski stožer civilne zaštite
Broj: 07-44-800/14
Orašje, 16.05.2014.godine
Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća („Službene novine Federacije BiH“ 39/03, 22/06 i
43/10) i članka 14. Odluke o organiziranju i funkcioniranju
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća na prostoru općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 1/08) Općinski stožer civilne
zaštite donosi
NAREDBU
o raspodjeli i distribuciji hrane
Članak 1.
Crveni križ općine Orašje zadužuje se za
raspodjelu i distribuciju hrane iz humanitarne pomoći i
donacija za osobe ugrožene prirodnom nesrećom
poplavom – žrtvama poplave na području općine Orašje.
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U slučaju nedostatka hrane, istu će osigurati
Općinski stožer civilne zaštite, na zahtjev Crvenog križa
općine Orašje.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
Zapovjednik
Đuro Topić, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski stožer civilne zaštite
Broj: 07-44-800/14
Orašje, 23.05.2014.godine
Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća („Službene novine Federacije BiH“ 39/03, 22/06 i
43/10) i članka 14. Odluke o organiziranju i funkcioniranju
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća na prostoru općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 1/08) na sjednici održanoj
dana 23.05.2014. godine Općinski stožer civilne zaštite
donosi
NAREDBU
o skraćenom radnom vremenu ugostiteljskih objekata
Članak 1.
Svim ugostiteljskim objektima na području općine
Orašje na koje se primjenjuju odredbe zakona o turističkougostiteljskoj djelatnosti ZABRANJUJE SE rad između
19,00 i 06,00 sati.
Članak 2.
Zabrana rada iz članka 1. ove Naredbe trajat će do
donošenja odluke o prestanku stanja prirodne i druge
nesreće na prostoru općine Orašje – stanje poplava ili dok
Općinski stožer civilne zaštite ne odluči drugačije.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
Zapovjednik
Đuro Topić, v.r.

Članak 2.
Bosna i Hercegovina
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Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski stožer civilne zaštite
Broj: 07-44-800/14
Orašje, 25.05.2014.godine

Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski stožer civilne zaštite
Broj: 07-44-800/14
Orašje, 26.05.2014. godine

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća („Službene novine Federacije BiH“ 39/03, 22/06 i
43/10) i članka 14. Odluke o organiziranju i funkcioniranju
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća na prostoru općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 1/08) na sjednici održanoj
dana 25.05.2014. godine Općinski stožer civilne zaštite
donosi

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća („Službene novine Federacije BiH“ 39/03, 22/06 i
43/10) i članka 14. Odluke o organiziranju i funkcioniranju
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća na prostoru općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 1/08) Općinski stožer civilne
zaštite donosi

NAREDBU
o skraćenom radnom vremenu ugostiteljskih i
trgovinskih objekata
Članak 1.
Svim ugostiteljskim i trgovinskim objektima na
području općine Orašje na koje se primjenjuju odredbe
zakona o turističko-ugostiteljskoj i trgovinskoj djelatnosti
zabranjuje se rad između 20,00 i 06,00 sati.
Izuzetno od članka 1. ovog članka hotelima i
motelima dozvoljava se rad od 0-24 sata, ali uz zabranu
točenja alkohola između 20,00 i 6,00 sati.
Članak 2.
Zabrana rada iz članka 1. ove Naredbe trajat će do
donošenja odluke o prestanku stanja prirodne i druge
nesreće na prostoru općine Orašje – stanje poplava ili dok
Općinski stožer civilne zaštite ne odluči drugačije.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi
Naredbe o skraćenom radnom vremenu ugostiteljskih
objekata broj: 07-44-800/14 od 23.05.2014. godine.
Članak 4.
Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
Zapovjednik
Đuro Topić, v.r.

Bosna i Hercegovina

ODLUKU
o uspostavi privremenih deponija za odlaganje
krupnog otpada iz poplavljenih područja
Članak 1.
Uspostavljaju se privremene deponije za
odlaganje krupnog otpada iz poplavljenih područja općine
Orašje, na sljedećim lokacijama:
- na k.č.br. 1891 i k.č.br. 1892, K.O. Vidovice, tzv.
„Livada“ (kod groblja), vlasništvo
Zemljoradničke zadruge – za otpad iz Vidovica,
Kopanica, Lepnice, Jenjića i Orašja,
- Materijalni rovovi na cesti Orašje – Bok, na
dijelu Gradišta, Špionica – za otpad iz ostalih
naseljenih mjesta.
Članak 2.
Zadužuje se JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje da
organizira i upravlja radom privremenih deponija iz članka
1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
Zapovjednik
Đuro Topić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski stožer civilne zaštite
Broj: 07-44-800/14
Orašje, 26.05.2014.godine
Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća („Službene novine Federacije BiH“ 39/03, 22/06 i
43/10) i članka 14. Odluke o organiziranju i funkcioniranju
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zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća na prostoru općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 1/08) na Općinski stožer
civilne zaštite donosi
PRAVILNIK
o raspodjeli humanitarne pomoći
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se kriteriji i način
raspodjele humanitarne pomoći namijenjene osobama
ugroženim prirodnom nesrećom poplavom – žrtvama
poplave na području općine Orašje (u daljnjem tekstu:
korisnici).
Članak 2.
Humanitarnom pomoći smatraju se prikupljena
materijalna i financijska dobra, stručna i laička pomoć, te
usluge namijenjene korisnicima.
Članak 3.
Humanitarna pomoć je besplatna za korisnika.
Svaki artikl iz humanitarne pomoći označava se
velikim slovom H, koji se upisuje crnim markerom.
KATEGORIJE KORISNIKA
Članak 4.
Korisnici se dijele u sljedeće kategorije:
1) osobe koje su evakuirane, a dolaze sa
poplavljenog područja, gdje su potopljeni
stambeni objekti,
2) osobe koje su u svojoj kući, a nalaze se na
poplavljenoj području, gdje su potopljeni
stambeni objekti,
3) osobe koje nisu evakuirane i stambeni objekti
im nisu poplavljeni, ali su na poplavljenom
području (dvorišta, prilazi idr.),
4) socijalno ugrožene osobe, koje nemaju
potrebu za humanitarnom pomoći zbog
poplave,
5) interno raseljene i prognane osobe koje su
živjele na ovom području prije poplave.
Članak 5.
Spiskove korisnika će utvrditi Crveni križ općine
Orašje (u daljnjem tekstu: Crveni križ), u suradnji s
povjerenicima civilne zaštite u mjesnim zajednicama (u
daljnjem tekstu: povjerenici), a spisak obavezno mora
sadržavati: ime i prezime korisnika, adresu, te pripadnost
kategoriji.
Na temelju spiskova korisnika, Crveni križ će
izraditi karton za obitelj, na kojem će biti naznačeno ime i
prezime nositelja kućanstva, adresa i pripadnost kategoriji.
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Spiskove korisnika Crveni križ će dostaviti
povjerenicima.
NAČIN RASPODJELE HUMANITARNE POMOĆI
PO KATEGORIJAMA
Članak 6.
Humanitarna pomoć dijeli se po kategorijama
kako slijedi:
a) Kategorija 1) – preko povjerenika,
b) Kategorija 2) – preko povjerenika i
povjerenika Crvenog križa,
c) Kategorija 3) – preko povjerenika,
d) Kategorija 4) – preko povjerenika, a na
temelju popisa Centra za socijalni rad,
e) Kategorija 5) – preko povjerenika, a na
temelju popisa Crvenog križa.
Članak 7.
Količina za raspodjelu se određuje na sljedeći
način:
- hrana i piće - paketi za 2 dana se pakiraju na
temelju broj osoba,
- sanitarna sredstva - paketi za 10 dana se pakiraju
na temelju broja osoba.
HUMANITARNA POMOĆ ZA POVRATAK
Članak 8.
Prije povratka u poplavljeno područje, Crveni križ
će za korisnike pripremiti pakete koji sadrže sredstva za
čišćenje terena (objekata, dvorišta, opreme, namještaja i
dr.), te opremu za čišćenje (krpe, četke, rukavice, maske i
dr.), a u skladu s navedenim kategorijama.
Članak 9.
U trenutku povratka u poplavljeno područje koje
je sanirano, Crveni križ će pripremiti pakete za prve dane
(sanitarni materijal, hrana, sredstva za čišćenje, alati), u
skladu sa raspoloživim sredstvima i kategorijama.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Crveni križ dužan je voditi evidenciju o opsegu
prikupljene i raspodijeljene humanitarne pomoći, te
korisnicima.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
Zapovjednik
Đuro Topić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
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Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski stožer civilne zaštite
Broj: 07-44-800/14
Orašje, 26.05.2014. godine
Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća („Službene novine Federacije BiH“ 39/03, 22/06 i
43/10) i članka 14. Odluke o organiziranju i funkcioniranju
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća na prostoru općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 1/08) Općinski stožer civilne
zaštite donosi
PLAN PROVEDBE
ASANACIJE (SANITACIJE) TERENA
1. Sudionici u asanaciji (sanitaciji)
U asanaciji (sanitaciji) tj. u provođenju preventivnih mjera
asanacije (sanitacije) moraju sudjelovati: svi građani,
pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku
djelatnost, tj. općenito sve one kojima su dostupne
otvorene površine ili nastambe.
2. Obavještenje građanima
Izraditi obavijest građanima o načinu postupanja nakon
poplava prilikom asanacije terena i objekata. Istu dostaviti
u svako kućanstvo.
3. Asanacija terena
Nakon povlačenja vode sa poplavljenih područja
komunalne službe, veterinarski stručnjaci i druge službe
zadužene za sanaciju područja moraju provesti, odvoz
krupnog i drugog otpada, zbrinjavanje lešina životinja,
ostataka hrane, uklanjanje nanesenog mulja u naseljima i
objektima, te čišćenje i pranje komunalne infrastrukture i
javnih, gospodarskih i stambenih objekata.
4. Pranje, sušenje i dezinfekcija svih objekata koji se
trebaju vratiti u funkciju
Komunalne službe i druge organizirane službe koje
obavljaju javne radove trebaju provoditi i pomagati
građanima u provođenju čišćenja stambenih i svih drugih
objekata.
Provođenje čišćenja i dezinfekcije stambenih objekata vrši
se na sljedeći način:
Na područjima gdje se voda povukla potrebno je čim prije
započeti mehaničko čišćenje poplavljenih objekata i
površina (odstranjivanje mulja, naplavina, pijeska, otpada,
uginulih životinja-kontaktirati komunalnu, veterinarsku
inspekciju). Nakon isušivanja stambenih prostora

Orašje, 02. lipnja 2014.

potrebno je dobro oprati i dezinficirati sve što je došlo u
doticaj s poplavnim vodama: pokućstvo, posuđe, sanitarije
i ostale predmete i površine.
Potrebno je provesti organizirano sušenje za to
predviđenom aparaturom. Sav namještaj koji ostaje se
treba iznijeti na otvoreno i dobro oprati i osušiti. Završna
dezinfekcija podova i ostalih površina može se provesti
uobičajenim dezinficijensima za korištenje u kućanstvu,
pri čemu treba koristiti gumene rukavice i čizme. Nakon
sušenja zidova potrebno je provesti tretman protiv gljivica
algicidima (posebno uputstvo).
Dezinfekciju uređaja, vozila, opreme, pribora, radnih i
drugih površina, predmeta, materijala i površine tijela
uposlenih osoba provode sami djelatnici ili za to posebno
osposobljene osobe u tijeku radnog procesa, odnosno
uporabe objekata, uređaja, sredstava, opreme i pribora.
Nakon što je sve očišćeno i osušeno potrebno je provesti
dezinfekciju prostora zidova, podova i površina od strane
stručnih i za to ovlaštenih osoba. Dezinfekciju je potrebno
provesti prskanjem ili hladnim zamagljivanjem s nekim od
dezinficijensa. Preporučljivo je da to budu kvarterni
amonijevi spojevi ili njihove kombinacije s drugim
dezinficijensima uz doziranje prema uputama
proizvođača.
5. Čišćenje i dezinfekcija individualnih
vodoopskrbnih objekata te pražnjenje septičkih
jama
Nakon povlačenja voda iz individualnih vodoopskrbnih
objekata/bunara-pumpi potrebno je potpuno ispumpati
vodu, stjenke zdenaca dobro oprati šmrkom pod visokim
tlakom ili mehanički, te ponovo ispumpati vodu. Nadošlu
vodu potrebno je hiperklorirati i nakon 24 sata provjeriti
koncentraciju klora i ukoliko je ista uredu voda je spremna
za upotrebu. Septičke jame je potrebno ispumpati i sadržaj
zbrinuti na odgovarajući način. Navedeno je potrebno
provesti od strane stručnih ili za to obučenih osoba.
6. Deratizacija
Obvezna preventivna DDD vrši se sukladno
epidemiološkim i sanitarno-higijenskim indikacijama i to
u:
- Objektima za proizvodnju, skladištenje, promet
živežnih namirnica
- Objektima za skladištenje sirovina
- Javnim vodoopskrbnim objektima
- Objektima za uklanjanje otpadnih tvari i voda
- Zdravstvenim ustanovama
- Objektima kolektivnog smještaja
- Javnim prijevoznim sredstvima
- Stambenim objektima
- Drugim javnim objektima, sredstvima i
površinama
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Otvorenim i zatvorenim vodotocima, parkovima,
grobljima
- Kanalizacijskom sustavu
Potrebno je provesti deratizaciju parafiniziranim
raticidnim mamcima s antikoagulantima druge generacije
sukladno pravilima struke, a okvirno prema sljedećim
normativima:
Stambeni objekti
300 grama po objektu
Gospodarski
objekti 500 g po objektu
(štale,
skladišta
i
spremišta)
Kanalizacija
1000 g na 1000 m kanalizacije
raspoređenih na 10 mjesta
Obale vodotokova
100 g svakih 100 m rubne
dužine
Javna površina
100 g na 50 m2 tlocrtne
površine
Škole,
vrtići, javni 100 g na 50 m2 tlocrtne
prostori
površine (zaštićeno) i oko
objekta 50 g na 10 m dužnih
Trgovine i ugostiteljstvo
50 g na 10 m2.
Navedeno je potrebno provesti od strane stručnih ili za to
ovlaštenih osoba.
Pri izradi mjesnih operativnih planova treba voditi računa
o tome da se obuhvati širi pojas objekata izvan
poplavljenih područja, zbog migracije glodavaca sa
poplavljenih na nepoplavljena područja.
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7. Dezinsekcija
Po povlačenju vode potrebno je obaviti larvicidni tretman
svih otvorenih vodnih površina stajačica, posebno
zaostalih poplavnih voda izvan i u području inundacije, te
taložnice kanalizacijskog sustava i septičke jame. Tretman
trebaju obaviti stručne i za to ovlaštene osobe,
odgovarajućim sredstvima, dozama i količinama prema
uputstvima proizvođača, u nekoliko navrata (zakonski
temelj je svakih 14 dana), kontinuirano do završetka
sezone. Adulticidni tretman sa zemlje ili iz aviona treba
obaviti po procjeni brojnosti komaraca koju trebaju obaviti
stručne veterinarske službe Županije Posavske.
8. Objekti za prihvat evakuiranih
U objektima za prihvat evakuiranih potrebno je osigurati
opskrbu zdravstveno ispravnom vodom, sanitaciju i uvjete
za obavljane osnovne higijene, opskrbu zdravstveno
ispravnom hranom (suhom ili pripremljenim u
kontroliranim i nadziranim objektima), kontinuiranu
medicinsku skrb (hitna medicinska pomoć i liječnik
obiteljske medicine), lijekove i medicinska pomagala,
kontinuirani epidemiološki i sanitarni nadzor.
9. Osobe koje provode asanaciju na terenu

Za osobe koje borave na terenu radi obavljanja asanacije
potrebno je osigurati opskrbu zdravstveno ispravnom
vodom, zdravstveno ispravnom hranom i osigurati im
adekvatni smještaj sukladno higijenskim standardima.
Također, potrebno im je osigurati zaštitnu opremu
(gumene rukavice, gumene čizme, radna odijela, zaštitne
naočale, jednokratne kirurške maske) i upoznati ih s
mjerama zaštite zdravlja pri poslovima na asanaciji te
provjeriti cjepni status i po potrebi docijepiti protiv
tetanusa i eventualno drugim cjepivima prema
epidemiološkoj indikaciji.
10. Bolnički smještaj
U općoj bolnici i Domu zdravlja potrebno je osigurati
mogućnost smještaja, odnosno dodatne kapacitete za
smještaj i liječenje (izolaciju) eventualno oboljelih od
zaraznih i drugih bolesti i ozljeda.
11. Osiguravanje prostora za rad liječnicima primarne
zdravstvene zaštite
Za liječnike primarne zdravstvene zaštite čije ambulante
nisu poplavljene potrebno je osigurati liječnika 2-3 sata
dnevno, radi sprječavanja kretanja stanovnika. Za one
ambulante koje su poplavljene odnosno čija je populacija
evakuirana/ izmještena potrebno je u okviru doma zdravlja
ili prihvatnih centara osigurati prostor za rad i prihvat
pacijenata.
12. Županijski zavodi za javno zdravstvo
Županijski zavod za javno zdravstvo dužan je osigurati
pojačani rad i kontinuiranu pripravnost te dnevno
izvještavati o situaciji na terenu koja bi mogla imati
utjecaja na zdravlje ljudi uključujući pojavu zaraznih
bolesti (uključujući nulto izvještavanje) kao i provedene
mjere.
13. Privremeno raspoređivanje epidemiologa i
sanitarnih inspektora na ispomoć u ugrožena
područja
Radi pojačane potrebe za radom epidemioloških službi i
sanitarne inspekcije na terenu, potrebno je predvidjeti
privremeno raspoređivanje dodatnih epidemioloških
timova u ugrožena područja, te aktivno angažirati
sanitarne inspektore, koji imaju nadležnost na ovom
području.
Zapovjednik
Đuro Topić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
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Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski stožer civilne zaštite
Broj: 07-44-800/14
Orašje, 27.05.2014.godine

o skraćenom radnom vremenu ugostiteljskih i
trgovinskih objekata

Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća („Službene novine Federacije BiH“ 39/03, 22/06 i
43/10) i članka 14. Odluke o organiziranju i funkcioniranju
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća na prostoru općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 1/08) Općinski stožer civilne
zaštite donosi
NAREDBU
o osiguranju dovoljnih količina kruha i cijeni kruha
Članak 1.
Naređuje se Crvenom križu općine Orašje da u
slučaju nedostatka kruha za raspodjelu osobama
ugroženim poplavom na području općine Orašje, ugovori
pečenje nedostajućih količina sa pekarima, od brašna iz
humanitarne pomoći.
Članak 2.
Cijena kruha iz članka 1. ove Naredbe iznosi 0,50
KM po kruhu (bijeli kruh težine 600 grama).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
Zapovjednik
Đuro Topić, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski stožer civilne zaštite
Broj: 07-44-800/14
Orašje, 27.05.2014.godine
Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća („Službene novine Federacije BiH“ 39/03, 22/06 i
43/10) i članka 14. Odluke o organiziranju i funkcioniranju
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća na prostoru općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 1/08) Općinski stožer civilne
zaštite donosi

NAREDBU

Orašje, 02. lipnja 2014.

Članak 1.
Svim ugostiteljskim i trgovinskim objektima na
području općine Orašje na koje se primjenjuju odredbe
zakona o turističko-ugostiteljskoj i trgovinskoj djelatnosti
zabranjuje se rad između 22,00 i 06,00 sati.
Izuzetno od članka 1. ovog članka hotelima i
motelima dozvoljava se rad od 0-24 sata, ali uz zabranu
točenja alkohola između 22,00 i 06,00 sati.
Članak 2.
Zabrana rada iz članka 1. ove Naredbe trajat će do
donošenja odluke o prestanku stanja prirodne i druge
nesreće na prostoru općine Orašje – stanje poplava ili dok
Općinski stožer civilne zaštite ne odluči drugačije.
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi
Naredbe o skraćenom radnom vremenu ugostiteljskih
objekata broj: 07-44-800/14 od 25.05.2014. godine.
Članak 4.
Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
Zapovjednik
Đuro Topić, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski stožer civilne zaštite
Broj: 07-44-800/14
Orašje, 29.05.2014. godine
Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća („Službene novine Federacije BiH“ 39/03, 22/06 i
43/10) i članka 14. Odluke o organiziranju i funkcioniranju
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća na prostoru općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 1/08) Općinski stožer civilne
zaštite donosi
NAREDBU
o postavljanju dezbarijera
Članak 1.
Naređuje se svim pravnim osobama i vlasnicima
objekata javnih okupljanja na području općine Orašje da
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postave dezbarijere - barijere za dezinfekciju osoba koje
ulaze i izlaze u njihove objekte.
Članak 2.
Svrha postavljanja dezbarijera iz članka 1. ove
Odluke je uništavanje i inhibicija patogenih organizama u
cilju sprečavanja nastanka epidemije zaraznih bolesti
uzrokovanih poplavom na području općine Orašje.

Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Općinski
načelnik i Služba za financije, svaki u okviru svoje
nadležnosti.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
Zapovjednik
Đuro Topić, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski stožer civilne zaštite
Broj: 01-14-812/14
Orašje, 31.05.2014. godine
Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća („Službene novine Federacije BiH“ 39/03, 22/06 i
43/10) i članka 14. Odluke o organiziranju i funkcioniranju
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća na prostoru općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 1/08) Općinski stožer civilne
zaštite donosi
ODLUKU
o odobravanju sredstava iz Pričuve Civilne zaštite
Članak 1.
Iz Proračuna Općine Orašje za 2014. godinu
(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 10/13) sa pozicije
Pričuva Civilne zaštite odobrava se izdvajanje sredstava u
iznosu od 4.000,00 KM (slovima: četiritisuće
konvertibilnihmaraka) Crvenom križu općine Orašje, za
financiranje troškova nastalih zbog stanja poplave na
području općine Orašje.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su na
poziciji Pričuva Civilne zaštite, ekonomski kod 600000, a
uplatit će se na račun Crvenog križa općine Orašje, broj:
3381802200238081 kod UniCredit bank BiH.

Zapovjednik
Đuro Topić, v.r

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski stožer civilne zaštite
Broj: 07-44-800/14
Orašje, 01.06.2014.godine
Na temelju članka 108. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća („Službene novine Federacije BiH“ 39/03, 22/06 i
43/10) i članka 14. Odluke o organiziranju i funkcioniranju
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća na prostoru općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 1/08) Općinski stožer civilne
zaštite donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju koordinatora za stočnu hranu
Članak 1.
Joso Stanić imenuje se za koordinatora Općinskog
stožera civilne zaštite za prijem i raspodjelu hrane za
stoku na području općine Orašje.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
Zapovjednik
Đuro Topić, v.r.

Orašje, 02. lipnja 2014.
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