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235.
На основу члана 29. став 1. тачка 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 63. став 1.
тачка 14. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), Општинско
веће општине Пландиште, на седници одржаној 18.11.2019. године донело је
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се организација и функционисања цивилне заштите на територији општине
Пландиште.
Дужност општине Пландиште у оквиру својих надлежности, у области смањења ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама је да:
1. израђује и доноси процену ризика, локални план смањења ризика од катастрофа, план
заштите и спасавања;образује штаб за ванредне ситуације;
2. одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање јединица локалне
самоуправе, на предлог надлежног штаба;
3. планира и обезбеђује буџетска средства намењена за смањење ризика од катастрофа и
управљање ванредним ситуацијама;
4. образује јединице цивилне заштите;
5. израђује студију покривености система за јавно узбуњивање за своју територију
(акустичку студију) и стара се о одржавању, набавци и постављању акустичких извора
(сирена) и остале опреме у оквиру јединственог система за јавно узбуњивање у
Републици Србији;
6. сарађује са суседним јединицама локалне самоуправе у спровођењу мера и активности
од значаја за смањење ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама;
7. предузима хитне и превентивне мере у циљу смањења ризика од катастрофа;
8. усваја годишњи план рада и годишњи извештај о раду штаба за ванредне ситуације.
Члан 2.
У циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара од опасности изазваних
катастрофама спроводе се мере цивилне заштите:
1. узбуњивање;
2. евакуација;
3. склањање;
4. збрињавање угрожених и настрадалих;
5. радиолошка, хемијска и биолошка заштита;
6. заштита од техничко - технолошких несрећа;
7. заштита и спасавање из рушевина;
8. заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом;
9. заштита и спасавање на неприступачним теренима;
10. заштита и спасавање од пожара и експлозија;
11. заштита од ЕОР;
12. прва и медицинска помоћ;
13. асанација терена.
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Члан 3.
Субјекти заштите и спасавања на територији општине Пландиште су:
1. Скупштина општине;
2. Председник општине;
3. Општинско веће;
4. Општинска управа;
5. Оспособљена привредна друштва и друга правна лица значајна за заштиту и спасавање;
6. Грађани и удружења грађана и друге организације.
Субјекти из става 1. овог члана, обезбеђују изградњу система заштите и спасавања на територији
општине Пландиште, као саставне целине јединственог система заштите и спасавања на територији
Републике Србије, у складу са законом и другим прописима, као и програмима, плановима и другим
документима којима се уређује организација, развој, припремање и употреба снага и средстава заштите и
спасавања.
Члан 4.
Надлежност Скупштине општине:
1. доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите;
2. образује јединице цивилне заштите опште намене;
3. образује Општински штаб за ванредне ситуације;
4. усваја годишњи план рада и годишњи извештај о раду Општинског штаба за ванредне
ситуације;
5. одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање;
6. доноси план и програм развоја система заштите и спасавања;
7. усклађује планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним
јединицама локалне самоуправе.
Члан 5.
Надлежност Председника општине:
1. доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Општини у складу са законом;
2. командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају;
3. доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског
штаба за ванредне ситуације;
4. доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или
елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим
она буде у могућности да се састане;
5. врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим актима Општине.
Члан 6.
Надлежност Општинског већа:
1. одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
2. доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите;
3. образује јединице цивилне заштите опште намене;
4. доноси процену ризика и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
5. доноси план заштите од удеса;
6. одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање;
7. образује Комисију за процену штете насталу од елементарних непогода;
8. предлаже акта која доноси Скупштина општине.
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Члан 7.
Надлежност Општинске управе:
1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, Председник општине и
Општинско веће из области цивилне заштите;
2. припрема документацију за израду процене ризика и плана заштите и спасавања;
3. ажурира процену ризика и план заштите и спасавања;
4. израђује опште и оперативе планове заштите од елементарних непогода;
5. организује цивилну заштиту;
6. израђује мере заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних
непогода;
7. обавља стручне и административне послове за потребе Општинског штаба за ванредне
ситуације;
8. сагледава последице штета насталих елементарном непогодом и другим ванредним
догађајем.
Члан 8.
Штаб за ванредне ситуације општине Пландиште обавља следеће послове:
1. руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2. руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
3. разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска документа и даје
препоруке за њихово унапређење;
4. прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање;
5. наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама, средстава помоћи и других средстава која се користе у
ванредним ситуацијама;
6. стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и
опасностима и предузетим мерама;
7. процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за
проглашење и укидање ванредне ситуације;
8. наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама;
9. сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације;
10. предлаже одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији
јединице локалне самоуправе;
11. предлаже субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање;
12. ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање;
13. учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и
рехабилитације, узимајући у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација;
14. израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља
надлежном органу на усвајање;
15. образује стручно - оперативне тимове за извршавање специфичних задатака из области
заштите и спасавања;
16. доноси наредбе, закључке и препоруке.
Члан 9.
Штаб за ванредне ситуације општине Пландиште, поред послова из члана 9. ове Одлуке, обавља и
следеће послове:
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1. именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите;
2. ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у
јединицама локалне самоуправе;
3. обавља друге послове у складу са законом;
4. предлаже председнику општине Одлуку о проглашењу и укидању ванредне ситуације;
5. врши и друге послове у складу са законом и другим прописима.
Члан 10.
Ради вршења задатака цивилне заштите у насељеним местима, делу насеља, стамбеним зградама,
привредним друштвима и другим правним лицима и органима државне управе, именују се повереници и
заменици повереника цивилне заштите.
Члан 11.
Поверенике и заменике повереника цивилне заштите именује и разрешава:
1. у органу државне управе - руководилац органа државне управе;
2. у насељу, односно делу насеља - општински штаб за ванредне ситуације.
Повереник, односно заменик повереника цивилне заштите може бити пунолетно лице, које није
осуђивано на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци, као и против кога се не
води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности.
Повереници цивилне заштите и њихови заменици су дужни да се одазову на позив општинског
штаба за ванредне ситуације или другог органа који их је поставио.
Повереници и заменици повереника цивилне заштите учествују у припремама грађана и
запослених за личну и узајамну заштиту, обавештавају грађане и запослене о правовременом
предузимању мера цивилне заштите, обавештавају грађане и запослене о општој мобилизацији ради
учешћа у заштити и спасавању људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама, врше
координацију и спровођење евакуације, збрињавања, склањања и друге мере цивилне заштите и врше
проверу постављања обавештења о знацима за узбуњивање грађана у зградама у зони своје
одговорности.
Повереници и заменици повереника цивилне заштите имају статус припадника цивилне заштите.
Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају у складу са упутствима
повереника и заменика повереника цивилне заштите.
Пропис којим се уређује рад повереника и заменика повереника цивилне заштите и критеријуми за
њихово именовање доноси министар.
Члан 12.
Јединице цивилне заштите образују се, опремају и оспособљавају као оперативне снаге за
извршавање мера цивилне заштите.
Јединице цивилне заштите су јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване
јединице цивилне заштите.
Члан 13.
Јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за
узбуњивање образује општина Пландиште.
Одлуку о образовању јединица цивилне заштите из става 1. овог члана доноси Општинско веће
општине Пландиште. Изузетно од става 1. овог члана, општина Пландиште може бити ослобођена
обавезе образовања јединица цивилне заштите опште намене, уколико на њеној територији постоји
добровољно ватрогасно друштво, које општина Пландиште финансира и које у свом саставу има
формирану, обучену и опремљену ватрогасну јединицу од најмање 20 припадника.
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Услов за примену става 2. овог члана је да општина Пландиште има уговором дефинисан однос са
добровољним ватрогасним друштвом у смислу обавезности њиховог учешћа у заштити и спасавању
људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама, као и обавезности општине Пландиште да
делом финансира њихово опремање и обучавање.
Члан 14.
Јединице цивилне заштите опремају се одговарајућом опремом и материјално - техничким
средствима која су неопходна за личну заштиту припадника јединице и за спровођење и извршавање
задатака цивилне заштите.
Додељену униформу, заштитну и другу опрему, припадници јединица цивилне заштите су у обавези
да користе искључиво наменски, приликом обуке и извршавања задатака цивилне заштите и исту, у
року не дужем од 30 дана, врате на захтев општине Пландиште.
Штету насталу услед губитка опреме из става 1. овог члана, припадник јединице цивилне заштите је
дужан да надокнади општини Пландиште.
Средства и опрему из става 1. овог члана обезбеђује општина Пландиште, у складу са утврђеном
личном и материјалном формацијом јединица цивилне заштите.
Приликом извршавања задатака цивилне заштите, повереници, заменици повереника и припадници
јединица цивилне заштите морају бити јасно обележени.
Члан 15.
За потребе заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних непогода и других
опасности на територији општине Пландиште, Скупштина општине Пландиште ће посебним актом одредити
субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање.
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање планирају и обезбеђују средства за организовање,
опремање, оспособљавање и обучавање јединица цивилне заштите које они образују.
Члан 16.
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање врше заштиту и спасавање запослених, грађана,
материјалних и других добара у случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим
несрећама у складу са својом делатношћу, као и задацима који им нареди Општински штаб за ванредне
ситуације.
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање дужни су да плански прилагоде своје капацитете и
организацију за извршавања задатака заштите и спасавања.
Члан 17.
Активирање и употребу субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање наређује Општински штаб
за ванредне ситуације.
Општинско веће ће са субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање закључи Уговор којим ће
се уредити међусобна права и обавезе.
Средства за надокнаду трошкова насталих учешћем субјеката од посебног значаја за заштиту и
спасавање у акцији заштите и спасавања у ванредним ситуацијама обезбеђује се из буџета општине
Пландиште.
Члан 18.
Грађани општине Пландиште имају право да буду обавештени о ризицима од катастрофа, мерама и
активностима које се предузимају ради њиховог смањења, претњама и могућим последицама од
катастрофа, као и о свим неопходним информацијама од значаја за заштиту и спасавање.
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Информације и обавештења из става 1. овог члана дају се у приступачном и лако разумљивом
облику и форматима, укључујући на знаковном језику и Брајевом писму.
Ради стицања потребних знања из области смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама, грађани се обучавају и оспособљавају у оквиру основног и средњег
образовања, у складу са посебним законом и одговарајућим програмом.
Члан 19.
Грађани који нису обухваћени оспособљавањем у оквиру основног и средњег образовања, могу
стицати основна знања из области смањивања ризика од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама у оквиру активности субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, у складу са
посебним законом и програмским активностима.
Грађани општине Пландиште дужни су:
1. да се оспособљавају за заштиту и спасавање и да предузимају мере за личну и узајамну
заштиту;
2. да прихвате распоред у јединице цивилне заштите и да се одазову у случају
мобилизације тих јединица;
3. да се одазову позиву надлежног штаба за ванредне ситуације ради учешћа у акцијама
заштите и спасавања;
4. да о настанку опасности без одлагања обавесте оперативни центар 112;
5. да спроводе прописане и наређене мере заштите и спасавања.
У извршавању задатака заштите и спасавања дужни су да учествују сви способни грађани,
укључујући и стране држављане и лица без држављанства која у складу са законом имају одобрење
за привремени боравак или стално настањење у Републици Србији, старости од 18 до 60 година.
Изузетно од става 4. овог члана у извршавању задатака заштите и спасавања нису обавезни да
учествују:
1. труднице и мајке са децом до десет година старости и самохрани родитељи односно
старатељи са децом до 15 година старости;
2. особе са инвалидитетом, као и лица која брину о особама са инвалидитетом;
3. лица која се старају и живе у истом домаћинству са старијим особама које нису способне
да се брину саме о себи.
Члан 20.
За потребе заштите и спасавања грађани су дужни да омогуће извођење неопходних радова за
заштиту и спасавање на својим непокретностима, као и да дају на коришћење непокретне ствари,
возила, машине, опрему, материјално - техничка и друга материјална средства (вода, храна, лекови,
одећа, обућа, грађевински и други производи).
За ствари и материјална средства дата на коришћење, као и за штету насталу извођењем радова
на непокретностима за потребе заштите и спасавања, грађани имају право на накнаду која се
исплаћује по тржишним ценама.
Начин коришћења непокретних ствари, возила, машина, опреме, материјално-техничких и других
материјалних средстава и начин утврђивања надокнаде привредним друштвима и другим правним
лицима и грађанима, настале услед извршавања обавеза из овог члана ближе уређује Влада.
Члан 21.
У складу са Законом и Методологијом за израду процене угрожености од елементарних непогода и
других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, општина Пландиште израђује и
доноси процену ризика.
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Процену ризика израђују привредна друштва односно друга правна лица која имају овлашћење за
израду процене ризика од катастрофа и имају у сталном радном односу запослена лица која поседују
лиценцу за израду процене ризика од катастрофа.
Овлашћење из става 2. овог члана издаће се привредном друштву, односно другом правном лицу
које у сталном радном односу има најмање три запослена лица која поседују лиценцу за израду
процене ризика и које испуњава организационо - техничке услове.
Општина Пландиште може израђивати сопствену процену ризика уколико има најмање једно
запослено лице у сталном радном односу које поседује лиценцу.
Члан 22.
У складу са Законом и Методологијом за израду процене угрожености од елементарних непогода и
других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, општина Пландиште израђује и
доноси план заштите и спасавања.
План заштите и спасавања израђују привредна друштва односно друга правна лица која имају
овлашћење за израду плана заштите и спасавања и имају у сталном радном односу запослена лица
која поседују лиценцу за израду плана заштите и спасавања.
Овлашћење из става 2. овог члана издаће се привредном друштву, односно другом правном лицу
које у сталном радном односу има најмање три запослена лица која поседују лиценцу за израду плана
заштите и спасавања и које испуњава организационо - техничке услове.
Општина Пландиште може израђивати сопствени план заштите и спасавања уколико има најмање
једно запослено лице у сталном радном односу које поседује лиценцу.
Члан 23.
Лична и узајамна заштита је облик организовања грађана за личну заштиту и самопомоћ и пружање
помоћи другим особама којима је та помоћ неопходна.
Општина Пландиште, привредна друштава и друга правна лица, дужни су да обезбеђују и држе у
исправном стању потребна средства и опрему за личну и узајамну заштиту и врше обуку запослених.
Грађани, власници зграда и власници посебних и самосталних делова стамбених зграда и зграда
било које друге намене дужни су да обезбеђују и држе у исправном стању потребна средства и опрему
за личну и узајамну заштиту.
Обавезна средства, опрему и обуку за личну и узајамну заштиту од катастрофа ближе уређује
Влада.
Члан 24.
У буџету општине Пландиште сваке године предвидеће се средства за редовно финансирање и
функционисање цивилне заштите на територији општине Пландиште.
Из буџетских средстава финансираће се:
1. организација и спровођење мера и задатака цивилне заштите из делокруга општине;
2. израда законом регулисаних планских докумената;
3. одржавање система за узбуњивање на територији општине Пландиште;
4. текуће поправке и одржавање објеката и опреме;
5. опремање објеката и возила за заштиту и спасавање;
6. опремање рачунарском опремом субјеката цивилне заштите;
7. поправка опреме за саобраћај субјеката цивилне заштите;
8. друге потребе заштите и спасавања, у складу са законом и другим прописима.
Такође, планираће се и средстава сталне буџетске резерве која ће се користити у складу са чланом 70.
Закона о буџетском систему, односно за отклањање последица ванредних околности, као што су поплаве,
суша, земљотрес, пожар, еколошке катастрофе и друге елементарне непогоде, односно других ванредних
догађаја, који могу да угрозе живот и здравље или проузрокују штету већих размера.

Стр -936-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 33

18.11.2019.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Општинско веће општине Пландиште,
на предлог органа управе надлежног за финансије.
Члан 25.
Осим горенаведених средстава за потребе заштите и спасавања становништва и материјалних добара
од елементарних непогода финансираће се и средствима која се обезбеђују из помоћи и донација и других
средстава у складу са законом.
Члан 26.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на
територији општине Пландиште, број 82-1/2012-01 од 16.10.2012. године.
Члан 27.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Пландиште“.
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