РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СОКОЛАЦ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-510-2
Соколац, 16.03.2020. године
На основу члана 44. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“, број 121/12), чланова 4. и 6. Одлуке о оснивању Општинског
штаба за ванредне ситуације Општине Соколац („Службене новине града Источно
Сарајево“, број 8/13) и члана 67. Статута Општине Соколац („Службене новине града
Источно Сарајево“, број 17/17 и 33/17), Начелник Општине Соколац, дана 16. марта 2020.
године, донио је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ
I
У Општински штаб за ванредне ситуације Општине Соколац именују се:
Милован Бјелица командант Штаба,
Жарко Косорић замјеник команданта Штаба,
Миланка Ерић начелник Штаба,
Миле Шарац члан Штаба за заштиту од пожара,
Дејан Томић члан Штаба за оперативно планске послове,
Мирјана Субашић члана Штаба за склапање, спашавање из рушевина и заштиту
животне средине и екологије,
7. Станар др Адријана члан Штаба за прву мединску помоћ и асанацију терена,
8. Мирко Станишић члан Штаба за заштиту животиња и намирница животињског
поријекла,
9. Бојан Маринковић члан Штаба за заштиту од неексплодиараних убојних
средстава и минско експлозивних средстава,
10. Младен Форцан члан Штаба.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II
За обављање административно техничких и финансијских послова Штаба
руководилац Општинског штаба цивилне заштите, стручне службе ће распоредити
раднике запослене у овој служби.

III
Задатак чланова Штаба је да у складу са законом, одлуком и другим прописима
благовремено и одговорно извршавају обавезе у оквиру своје надлежности.
IV
Чланови Штаба су дужни да одмах по сазнању да је проглашена елементарна и
друга непогода – несрећа, да је наређена мобилизација или на позив да се јаве на дужност
на коју су распоређени овим рјешењем.
V
У случају неиспуњавања обавеза из тачака III и IV овог рјешења члан Штаба
подлијеже казненим одредбама из члана 165. Закона о заштити и спасавању у ванредним
сатуцаијама („Службени гласник РС“ број 121/12).
VI
Овим рјешењем се ставља ван снаге рјешење број 05-81-19/18 од 13.03.2018.
године.
VII
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеним
новинама града Источно Сарајево“.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Члановима Штаба 1-10,
2. Начелнику Општине,
3. Службеним новинама,
4. На огласну таблу,
5. Архиви.

