
На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09), члана 20. 

Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 18. став 1. тачка 20. Статута 
општине Прибој ( „Службени лист општине Прибој“, број 12/08), Скупштина општине Прибој, на седници 

одржаној 11.10.2012. године, донела је 

                                   

О Д Л У К У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 
 

ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан  1. 

 Овом Одлуком регулише се организација и функционисање цивилне  заштите на територији 
општине Прибој, дужности општинских органа у заштити и спасавању и изради Процене угрожености и 

Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, образовање штаба за ванредне ситуације, 

постављање повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима, формирање 

јединице цивилне заштите опште намене, одређивање оспособљених правних лица за заштиту и 
спасавање, финансирање и друга питања из области цивилне заштите. 

 

Члан  2. 

Субјекти заштите и спасавања на територији општине су: 

Скупштина општине; 

Председник општине; 
Општинско веће; 

Општинска управа; 

Оспособљена привредна друштва и друга правна лица значајна за заштиту и спасавање; 

Грађани и удружења грађана и друге организације. 

 

 ДУЖНОСТИ – НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ 

 

Скупштина општине 

 

Члан  3. 

 У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и материјалних и 
културних добара на територији општине, а у складу одредбама Закона о ванредним ситуацијама, (у 

даљем тексту: Закон), Скупштина општине Прибој врши следеће послове: 

            - доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији  
              општине и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом  

              заштите и спасавања у Републици Србији, 

             - доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији 
              општине, у складу са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања    

              Републике Србије,  

           - планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање  

             задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и  
             задатака цивилне заштите на територији општине, 

           - образује Општински штаб за ванредне ситуације; 

- разматра извештаје председника о битним питањима за заштиту и спасавање, 
- обавља и друге послове у складу са законима и другим прописима.  

   

Општинско веће 

 

  



Члан  4. 

 У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва, животиња,  
материјалних и културних добара на територији општине и одредби Закона,  Општинско веће врши 

следеће послове: 

- доноси Процену угрожености за територију општине, 
- доноси План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, 

-  разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве  за помоћ од 

Владе 

-  доноси одлуке о накнади штете настале од елементарних непогода и других несрећа 
- прати реализацију превентивних мера заштите, 

- одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање, 

- предлаже акта која доноси скупштина општине и др. 
 

Председник општине 

 
Члан  5. 

- Стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и спасавања; 

- обавља функцију команданта Општинског штаба за ванредне ситуације и руководи његовим 

радом; 
- предлаже постављење осталих чланова штаба за ванредне ситуације; 

- доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији општине; 

- руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене Законом и другим прописима; 
- усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица чији је општина оснивач у 

спровођењу мера заштите и спасавања; 

- предлаже Општинском већу План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,  на усвајање; 
- образује комисију за процену штете настале од елементарних непогода, 

- наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене,  

- остварује сарадњу са начелником Златиборског управног округа и окружним штабом за ванредне 

ситуације у јединственом и усклађеном деловању у ванредним ситуацијама; 
- наређује евакуацију грађана, животиња, правних лица и материјалних добара са угроженог 

подручја и стара се о њиховом збрињавању; 

- стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и материјалних 
добара у циљу укључења истих у активности заштите и спасавања; 

- одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране припадника јединица цивилне заштите 

опште намене и грађана који учествују у заштити и спасавању становништва, животиња и 

материјалних добара у општини; 
- одлучује о увођењу дежурства у општинским органима и другим правним лицима у ванредној 

ситуацији; 

- остварује сарадњу са суседним општинама, Министарством унутрашњих послова и Војском 
Србије у циљу усклађивања активности у ванредним ситуацијама; 

- разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из своје надлежности; 

- извештава Скупштину општине о стању на терену и о преузетим активностима у ванредној 
ситуацији. 

 

Општинска  управа- послови заштите и спасавања 

 

Члан  6. 

Стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама за општину Прибој вршиће Општинска управа Прибој, и то: 
- организују, развијају и воде личну и колективну заштиту; 

- остварују сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације;  

- носилац је активности на изради Процене угрожености општине,  
- носилац је активности на изради Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, 



- носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и система осматрања и 

обавештавања (као дела Плана одбране општине); 
- носилац је активности на формирању, опремању и обучавању јединице цивилне заштите опште 

намене; 

- обављају и друге послове заштите и спасавања. 

 

Општински штаб за ванредне ситуације 

 

Члан  7. 
            Обједињавање, координацију и руковођење снагама за заштиту и спасавање, јединицама цивилне 

заштите опште намене које формира општина и активностима које се предузимају у заштити и спасавању 

људи, животиња и материјалних добара, као и спровођењу мера и задатака цивилне заштите у случају 
елементарних непогода, техничко – технолошких несрећа и других опасности на територији општине 

Прибој, спроводи Општински штаб за ванредне ситуације. 

Општински штаб за ванредне ситуације се образује на основу Закона и у складу са Уредбом о 
саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације.  

 

Члан  8. 

Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински штаб за ванредне ситуације може наредити 
и следеће мере: 

- мобилизацију јединица цивилне заштите опште намене, грађана и материјалних средстава и 

израду плана мобилизације и организације извршење мобилизације јединице ЦЗ опште намене; 
- увођење дежурства правних лица; 

- посебан режим обављања одређених комуналних делатности; 

- посебне мере и поступке хигијенско – профилактичког карактера; 
- посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним путевима; 

- евакуацију становништва; 

 - одређивање другачијег распореда радног времена; 

- посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружања услуге ( воде, 
грејање, гаса, електричне енергије, градског превоза, железничког  и друмског  превоза и сл.); 

- привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим подручјима; 

- привремену забрану коришћења одређених покретних  и непокретних ствари власницима 
односно корисницима, 

- обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и правних лица у 

организовању  и спровођењу евакуације и других активности у заштити и спасавању; 

- корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова, пословних просторија и других 
зграда да приме на привремени смештај угрожена лица из угроженог подручја; 

- прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузима друге превентивне мере 

за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа; 
- и друге мере. 

 

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Повереници цивилне заштите 

 

Члан  9. 

За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних активности у 

случају појаве опасности по људе и материјална  средстава,  Општински штаб за ванредне ситуације у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке поставља поверенике  цивилне заштите и њихове 

заменике у следећим насељеним местима: 

1. МЗ Бања, поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника; 

2. МЗ Бучје, поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника; 



3. МЗ Забрњица, поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника; 

4. МЗ Калафати, поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника; 

5. МЗ Стрмац, поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника; 

6. МЗ Сјеверин, поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника; 

7. МЗ Саставци, поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника; 

8. МЗ Рача, поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника; 

9. МЗ Прибојска Голеша, поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника; 

10. МЗ Мажићи, поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника; 

11. МЗ Кратово, поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника; 

12. МЗ Крајчиновићи, поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника; 

13. МЗ Стари град, поставиће се 5 повереника и 5 заменика повереника; 

14. МЗ Нови Прибој, поставиће се 12 повереника и 12 заменика повереника; 
 У  појединим малим насељеним местима улогу повереника и заменика обављаће менаџери 

заштите и  заменици, а у већим поставиће се више повереника ЦЗ, због величине и густине насељености 

истих. 

Повереници и заменици повереника у насељеним местима предузимају непосредне мере за учешће 
грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите, личне, узајамне и колективне заштите и руководе 

јединицама цивилне заштите опште намене. 

             Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају са упуствима 
повереника, односно заменика повереника. 

             Предлоге за постављање повереника и заменика повереника,  доставиће надлежна организациона 

јединица Општинске управе, у сарадњи са органима месних заједница са територије општине Прибој, 

Општинском штабу за ванредне ситуације. 

 

Оспособљавање правних лица за заштиту и спасавање 

 
Члан  10. 

        Оспособљена правна лица од значаја  за заштиту и спасавање на територији општине Прибој, 

одређује посебним актом Општинско веће Општине Прибој. 
Оспособљена правна лица врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и других добара у 

случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у складу са својом 

делатношћу, као и задацима које им нареди Општински штаб за ванредне ситуације.  

Aктивирање правних лица  налаже председник општине на предлог Општинског штаба за 
ванртедне ситуације. 

  Општинско веће општине Прибој доноси Одлуку о накнади правним лицима из става 1. овог 

члана, стварних трошкова за спровођење припрема и ангажовање у извршавању мера и задатака цивилне 
заштите, на предлог Оделења за привреду и финансије. 

                                                               

 

Јединице цивилне заштите опште намене 

 

Члан  11. 

           Јединице цивилне заштите опште намене оспособљавају се за извршавање  обимних и мање 
сложених задатака из области заштите и спасавања као што су локализовање и гашење почетних и мањих 

пожара и шумских пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, за одржавање реда, 

затим учешће у збрињавању угроженог становништва, помоћ у асанацији терена и друге активности по 
процени Општинског штаба за ванредне ситуације. 

 У општини Прибој формираће се (једна) јединица цивилне заштите опште  намене јачине два вода 

са  укупно 70 обвезника цивилне заштите. 

Попуну, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене  извршиће надлежна 
организациона јединица општине Прибој.  

Координацију послова из става 3. Овог члана, вршиће Општинско веће. 



 

Лична и колективна заштита 

 

Члан  12. 

           Лична и колективна заштита у општини организоваће се  по месту рада и месту становања. 
 Грађани и власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да за   потребе личне заштите и 

спасавања и заштите и спасавања породичног домаћинства, као и имовине, набаве и држе у исправном 

стању средства и опрему у складу са Уредбом о обавезним средствима и опреми за личну и колективну  

заштиту од елементарних непогода и других несрећа. 
 Штаб за ванредне ситуације општине Прибој, је у обавези да  у сарадњи са организационим 

јединицама Сектора за ванредне   ситуације, припреми упуства и друге публикације којима ће се вршити   

едукација становништва о поступцима у могућој или насталој ситуацији. 
Посебан акценат даће се  едукацији становништва о реаговању у земљотресу, поплавама и   

пожару. 

 У реализацији активности наведених у ставу 3. овог члана укључиће се      повереници цивилне 
заштите. 

 

Финансирање 

Члан  13. 
 За потребе заштите и спасавања становништва и материјалних добара од елементарних  непогода, 

техничко – технолошких несрећа и опасности, из буџета општине Прибој  и из средства Фонда за 

ванредне ситуације, финансираће се следеће: 
-   организовање, опремање и обучавање Општинског штаба за ванредне ситуације;  

-   организовање, опремање и обучавање јединице цивилне заштите опште намене; 

-    трошкови  ангажовања оспособљених правних лица; 
-   изградња система за узбуњивање на својој територији; 

-   набавка, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне опреме за општинске јединице 

цивилне заштите опште намене; 

-   изградња, адаптација, одржавање, опремање и чување објеката за потребе цивилне заштите; 
-   обука из области цивилне заштите коју организује Општина, 

-   организација и спровођење мера и задатака цивилне заштите из делокруга Општине; 

 -  санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са материјалним 
могућностима; 

-   друге послове цивилне заштите који су одређени позитивним прописима. 

 

 

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ, ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ 

СИТУАЦИЈАМА, ПЛАН ФУНКЦИОНИСАЊА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 

Члан  14. 

Носилац израде Процене угрожености општине Прибој од елементарних  непогода и других 
несрећа је Општинска управа, која ће у сарадњи са организационим јединицама Сектора за  ванредне 

ситуације, у складу са Законом, Методологијом за израду Процене угрожености   и планова заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама, сачинити Процену.  

  Општински штаб за ванредне ситуације ће размотрити Процену угрожености и доставити је 
Општинском већу на усвајање. 

 

Члан  15. 
 Носилац израде нацрта  Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за општину је 

Општинска управа, која ће у сарадњи са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације, у 

складу са Законом, Методологијом за израду Процене и планова  заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама, сачинити План. 



             Општински штаб за ванредне ситуације ће размотрити План заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама општине Прибој и доставити га Општинском већу на усвајање. 

 

Члан  16. 

Носилац израде Плана функционисања система цивилне заштите као саставног дела Плана 
одбране општине је Општинска управа, која ће у сарадњи са организационим јединицама  Сектора за 

ванредне ситуације, у складу са Упуством о методологији за израду планова одбране и потребним 

изводом из Плана одбране Републике, сачинити План.  

 
 

ПРИЗНАЊЕ И НАГРАДЕ 

 

Члан  17. 

За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака цивилне заштите и других послова 

заштите и спасавања, у привредним друштвима и другим правним лицима, службама и органима 
општинске управе, штаба за ванредне ситуације, јединица цивилне заштите, повереницима цивилне 

заштите, заменицима повереника и другим припадницима и заслужним појединцима на територији 

општине Прибој, додељују се признања и награде. 

Признања и награде ће се уручивати на Дан општине Прибој и на Светски дан цивилне заштите 1. 
март. 

Општинско веће ће ближе уредити врсту награда и признања, као и критеријуме за њихову доделу.  

 

Члан  18. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Прибој“.        

 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број: 02-86 од 11.10.2012.године 

 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                     Саша Василић, спец.инж.ел.,с.р. 

 


