
 

 

На основу члана 29., члана 79. и члана 80. Закона о смањењу ризика од катастрофа 

и управљања ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 87/2018), члана 3. 

Уредбе о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину 

употребе ("Службени гласник РС", број 84/2020), Одлуке о личној и материјалној 

формацији јединица цивилне заштите које образују јединице локалне самоуправе (МУП 

РС Број: Инт. 01-4682/21 од 05.05.2021. године) и члана 63. став 1. тачка 14. Статута 

општине Пландиште ("Службени лист општине Пландиште'', број 30/2018), Општинско 

веће општине Пландиште, на седници одржаној 21.07.2022. године донело је  

 

 

О Д Л У К У  

О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ 

И ЈЕДИНИЦА ЗА УЗБУЊИВАЊЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 

 

Члан 1. 

Јединице цивилне заштите за територију општине Пландиште образују се као: 

- јединице цивилне заштите опште намене и 

- специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање. 

Јединице цивилне заштите опремају се, оспособљавају и обучавају као оперативне 

снаге за извршавање задатака цивилне заштите. 

 

Члан 2. 

Јединице цивилне заштите опште намене чине најмасовнији облик организација и 

чине језгро цивилне заштите на територији општине Пландиште око којих се ангажују сви 

способни грађани за потребе заштите и спашавања становништва, материјалних и 

културних добара у ванредним ситуацијама, однодно за извршење мера цивилне заштите 

као што су: локализовање и гашење пожара мањих обима, учешће у заштити од поплава, 

учешће у збрињавању угроженог становништва, спашавање из рушевина, учешће у 

заштити од техничко - технолошких удеса, деконтаминацији мањег обима, отклањање 

последица изазваних елементарним непогодама и помоћ у асанацији терена и др. 

Специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање образују се у циљу 

благовременог узбуњивања и обавештавања становништва и наступајућој или насталој 

опасности ради хитног поступања у циљу заштите живота и здравља. 

Специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање обучавају се и опремају 

за узбуњивање становништва путем система за јавно узбуњивање. 

 

Члан 3. 

Јединице цивилне заштите опште намене на територији општине Пландиште 

образују се у складу са Одлуком о личној и материјалној формацији јединица цивилне 

заштите које образују јединице локалне самоуправе на следећи начин: 

- за територију насељених места Пландиште, Купиник и Велики Гај образује се: 

вод опште намене, бројна ознака 1680349, састава 30 извршилаца, 

- за територију насељених места Маргита и Лаудоновац образује се: 

1. одељење опште намене, бројна ознака 2680349/1, састава 14 извршилаца, 

- за територију насељених места Јерменовци и Барице образује се: 

2. одељење опште намене, бројна ознака 2680349/2, састава 14 извршилаца, 

- за територију насељених места Хајдучица, Стари Лец и Дужине образује се: 

3. одељење опште намене, бројна ознака 2680349/3, састава 14 извршилаца, 

- за територију насељених места Велика Греда, Банатски Соколац, Милетићево и 

Марковићево образује се: 

4. одељење опште намене, бројна ознака 2680349/4, састава 14 извршилаца. 

 



 

Члан 4. 

Специјализоване јединице цивилне заштите за узбињивање на територији општине 

Пландиште образују се у складу са Одлуком о личној и материјалној формацији јединица 

цивилне заштите које образују јединице локалне самоуправе, а на основу Студије 

акустичности на територији општине Пландиште на следећи начин: 

 За територију општине Пландиште образује се: 

вод за узбуњивање, састава 46 извршилаца: 

команда вода - 2 извршиоца  

тим за пријем и пренос сигнала - 3 извршиоца 

1. одељење за управљање сиренама - 22 извршиоца (командир и 7 тимова за 

узбињивање) 

2. одељење за управљање сиренама - 19 извршилаца (командир и 6 тимова за 

узбињивање). 

 

Члан 5. 

Попуна јединица цивилне заштите опште намене које се образују на територији 

општине Пландиште, вршиће се лицима из резервног састава, као и са грађанима који 

нису војни обвезници и добровољцима који немају ратни распоред о војној и радној 

обавези, у сарадњи са територијалним органима Министарства одбране. 

 

Члан 6. 

Попуна специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање које се 

образују на територији општине Пландиште, вршиће се тако што ће се на командирске 

дужности одредити лица запослена у Општинској управи општине Пландиште, а 

преостале дужности попунити лицима из резервног састава у сарадњи са територијалним 

органима Министарства одбране. 

 

Члан 7. 

Јединице цивилне заштите на територији општине Пландиште опремају се 

одговарајућом опремом и материјално - техничким средствима у складу са Одлуком о 

личној и материјалној формацији јединица цивилне заштите које образују јединице 

локалне самоуправе. 

Опремање јединица цивилне заштите на територији општине Пландиште 

финансира се из буџета општине Пландиште, буџета Републике Србије, фонда за ванредне 

ситуације Републике Србије, сретствима привредних друштава и других правних лица и 

другим приходима у складу са Законом. 

 

Члан 8. 

Мобилизацијско место јединица цивилне заштите које се образују на територији 

општине Пландиште је Пландиште. 

 

Члан 9. 

За извршиоца мобилизације свих јединица цивилне заштите на територији општине 

Пландиште одређује се Командант Штаба за ванредне ситуације општине Пландиште. 

За заменика извршиоца мобилизације свих јединица цивилне заштите на 

територији општине Пландиште одређује се Заменик команданта Штаба за ванредне 

ситуације општине Пландиште. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Члан 10. 

Време трајања мобилизације свих јединица цивилне заштите на територији 

општине Пландиште је 24 часа од проглашења ратног или ванредног стања или ванредне 

ситуације. 

 

Члан 11. 

 Грађани распоређени у јединице цивилне заштите, обавезни су да на позив Штаба 

за ванредне ситуације општине Пландиште учествују у акцијама  и операцијама заштите и 

спасавања. 

 Права и дужности грађана распоређених у јединице цивилне заштите остварују се у 

складу са законом и другим актима. 

 Штаб за ванредне ситуације општине Пландиште путем повереника руководи 

акцијама у којима се ангажују јединице цивилне заштите. 

 

Члан 12. 

 Припадници јединица цивилне заштите обучавају се за извршавање задатака кроз 

курсеве, семинаре, тренинге, вежбе и пробне мобилизације. 

 Припадници јединица цивилне заштите позивају се на обуку путем Министарства 

одбране, изузев за пробне мобилизацијске вежбе. 

 Обука и оспособљавање припадника јединица цивилне заштите, може се одложити 

или прекинути на лични захтев из здравствених, породичних и других оправданих 

разлога. 

 

Члан 13. 

 Приликом извршавања задатака заштите и спасавања, припадници јединица 

цивилне заштите имају права на здравствено осигурање и надокнаде за ангажовање 

прописане важећом законском регулативом. У извршавању задатака заштите и спасавања 

за припаднике јединице цивилне заштите примењују се општи прописи о безбедности на 

раду, као и посебне мере за обезбеђење заштите и здравља, у складу са важећом законском 

регулативом. 

 

Члан 14. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у 

''Службеном листу општине Пландиште''. 

 

Члан 15. 

 Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о образовању јединица 

цивилне заштите опште намене и постављању повереника и заменика повереника на 

територији општине Пландиште, број 82-3/2019-III од 18. 11. 2019. године. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 82-1/2022-III 

Дана: 21.07.2022. године 

П Л А Н Д И Ш Т Е 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Јован Репац, мастер економиста с.р. 

 


