
 На основу члана 29. став 1. тачка6) и члана 80. став 2. Закона о смањењу  ризика од 
катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број87/2018), 
Уредбе о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину 
употребе („Сл. Гладник РС“ број 84/20), Одлуке о личној и материјалној формацији 
јединица цивилне заштите које образују јединице цивилне заштите, инт.бр.01-
4682/21,члана 4 .Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 
општине Велико Градиште „ Службени гласник бр.25/21 ) и члана 40 став 1.тачка 22. 
Статута општине Велико Градиште („Службени гласник  општине Велико Градиште“, 
број 2/2019) 

Скупштина општине Велико Градиште на 12. седници одржаној19.11.2021.године, 
донела је 

ОДЛУКУ 
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ И 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 
УЗБУЊИВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком се уређује формирање,организација,опремање, оспособљавање и 
функционисање јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице 
цивилне заштите за узбуњивање на територији општине Велико Градиште. 

Члан 2. 
За потребе заштите и спасавања становништва ,материјалних и културних  

добара у ванредним ситуацијама, односно за извршавање мера цивилне заштите, 
попроцени општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Велико 
Градиште (удаљем тексту: општински штаб за ванредне ситуације) формирају се јединице 
цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за 
узбуњивање. 

Јединице цивилне заштите опште намене, намењене су за учествовање у 
гашењу пожара на отвореном, за изградњу и ојачавање заштитних насипа и црпљење 
воде, за рашчишћавање из рушевина, за предузимање активности при евакуацији, 
збрињавању и заштити живота и здравља угрожених људи, животиња, материјалних и 
културних добара и животне средине, као иза предузимање превентивних мера од 
настанка опасности. 

Специјализоване јединице за узбуњивање намењене су за укључивање јавних 
сирена у случају елементарних непогода и других несрећа (по добијању сигнала из 



надлежног оперативног центра 112)за основно одржавање и поправке уређаја и средства 
система за јавно  узбуњивање. 

Члан 3. 

За територију општине Велико Градиште формирају се: 

 1)Једна јединица цивилне заштите опште намене, јачине вода ,по личној и 
материјалној формацији интерно бр.евиденциј 00389 ,са укупно   30   обвезника цивилне 
заштите. 

Мобилизацијско место: Велико Градиште 

Време мобилизације: М+24 часа 

2) Једна специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање,јачине вода  по 
личној и материјалној формацији интерно бр. евиденције_00389_, са укупно 14 обвезника. 

Мобилизацијско место: Велико Градиште 

Време мобилизације: М+24 часа. 

Попуну, опремање и обуку јединица извршиће Општинска управа општине Велико 
Градиште. 

Општинска управа општине Велико Градиште може упутити јавни позив преко медија за 
попуну јединица цивилне заштите добровољцима. 

 

Члан 4. 

Јединице цивилне заштите попуњавају се војним обвезницима и добровољцима 
који немају ратни распоред по војној и радној обавези. 

Распоређивање војних обвезника у јединице цивилне заштите врши надлежни 
територијални орган Министарства одбране, према исказаним потребама јединица 
локалне самоуправе и у складу са прописима који уређују распоређивање грађана и 
материјалних средстава за потребе одбране. 

Распоређивање грађана који нису војни обвезници и добровољаца који немају 
ратни распоред по војној и радној обавези у јединице цивилне заштите врши се у складу 
са њиховим предходно стеченим знањима, способностима, склоностима и исказаним 
жељама. 

 
 



Члан 5. 
 

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 у складу са Одлуком о личној и 
материјалној формацији јединица цивилне заштите које образују јединице цивилне 
заштите, инт.бр.01-4682/21. 

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 надлежног 
органа Општинске управе општине Велико Градиште. 

Штету насталу услед губитка опреме из става 1. овог члана, припадник јединице 
цивилне заштите је дужан да надокнади Општинској управи општине Велико Градиште. 

Општинска управа општине Велико Градиште  учествује у опремању јединица 
цивилне заштите  у складу са утврђеном личном и материјалном формацијом јединица 
цивилне заштите. 

Пропис о униформи, ознакама цивилне заштите, ознакама функција и специјалности, 
знаку цивилне заштите и личној карти припадника цивилне заштите уређеје се 
Правилником о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и 
специјалности и личној карти припадника цивилне заштите („Сл.гласник РС”,број 32/2020 
и 83/2020). 

 

Члан 6. 
 

Јединице цивилне заштите могу се ангажовати самостално или у садејству са 
другим снагама заштите и спасавања. 

Јединице цивилне заштите могу се ангажовати у следећим ситуацијама: 
1) када се прогласи ванредна ситуација; 
2) у случају ванредног догађаја; 
3) када постоји непосредна опасност од настанка елементарне непогоде и техничко-
технолошке несреће; 
4) у случају проглашења ванредног и ратног стања; 
5) у циљу обуке и увежбавања за спровођење мобилизације. 

Јединице цивилне заштите опште намене могу се ангажовати и у циљу 
предузимања превентивних мера и активности у циљу смањење ризика и претњи по живот 
и здравље људи, животиња и материјалних добара. 

 
Члан 7. 

Мобилизацију јединица цивилне заштите спроводи Министарство или Општина 
Велико Градиште која образује јединице цивилне заштите. 

Мобилизација по обиму може бити општа и делимична, а проглашава се јавним 
саопштењем или појединачним позивом. 

Општа мобилизација обухвата све, а делимична потребан део јединица и 
материјалних средстава потребних за вршење задатака цивилне заштите. 



Делимична мобилизација може се наредити ради употребе јединица цивилне заштите 
за наменске задатке цивилне заштите у ванредним ситуацијама и ванредним догађајима, 
на одређеној територији. 

Делимичну мобилизацију и активирање наређује председник општине Велико 
Градиште, за јединице цивилне заштите из своје надлежности. 

 
Члан 8. 
 

Планом мобилизације јединица цивилне заштите регулише се организација 
позивања припадника јединица, организација прихвата припадника јединица на 
мобилизацијском зборишту, организација изузимања опреме из магацина и њену 
расподелу припадницима јединице и организација превожења јединице до места 
ангажовања и друго. 

Позивање припадника јединица цивилне заштите на мобилизацију спроводи се 
општим и појединачним позивом. 

У условима ванредног и ратног стања, позивање припадника јединица цивилне 
заштите врши надлежни територијални орган Министарства одбране. 

Kада се прогласи ванредна ситуација, у случају ванредног догађаја, или када 
постоји непосредна опасност од настанка елементарне непогоде и техничко-технолошке 
несреће, позивање припадника јединица цивилне заштите врши Општински штаб за 
ванредне ситуације општине Велико Градиште. 

 
Члан 9. 
 

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове ,Општинске управе 
општине Велико Градиште  израђује планове опште мобилизације . 

Општа мобилизације јединица цивилне заштите садржи: 
Списак извршилаца мобилизације; преглед јединица цивилне заштите са подацима о 
мобилизацијским збориштима; списак лица која врше позивање припадника јединица 
цивилне заштите (курири позивари); списак лица за прихват припадника јединица 
цивилне заштите на мобилизацијским збориштима; списак припадника јединица цивилне 
заштите са подацима о адреси становања, месту рада и бројевима телефона за контакт; 
појединачне позиве за мобилизацију – ангажовање; списак докумената која се уручују 
командирима јединица цивилне заштите по завршеној мобилизацији и друге прилоге. 

Мобилизација јединице цивилне заштите се израђује за сваку јединицу цивилне 
заштите (здружени одред, чета, вод, самостално одељење, тим) као посебан сепарат и 
садржи: 
Подсетник за извршење мобилизације (за извршиоце мобилизације и командире); преглед 
припадника јединице цивилне заштите; списак лица за прихват припадника јединице 
цивилне заштите; преглед формацијских материјално-техничких средстава и опреме који 
се изузимају из магацина цивилне заштите; преглед лица – екипа за издавање материјално-
техничких средстава и опреме која се изузимају из магацина цивилне заштите; начин 
превожења припадника јединице цивилне заштите од мобилизацијског зборишта до места 



ангажовања; преглед пристизања људства и начин извештавања о пристизању припадника 
јединице цивилне заштите и друге прилоге. 

При изради Прилога мобилизације користе се обрасци МОБ-1, МОБ-2, МОБ-3, 
МОБ-4, МОБ-5 и МОБ-6 (Упутство о методологији израде и садржају процене ризика 
катастрофа и плана заштите и спасавања „Сл.гласник РС“ број 80/19), као и други 
потребни прилози, карте или шеме. 

 
Члан 10. 

Добровољац уз писану изјаву прилаже и потврду о здравственој способности ,издату од 
стране изабраног лекара у Дому здравља Велико Градиште ,као и друге податке и исправе 
од значаја за распоређивање у јединице цивилне заштите. 

Здравствену способност припадника јединица цивилне заштите опште намене утврђује 
Дом здравља Велико Градиште ,на основу критеријума и начина утврђивања здравствене 
способности лица за рад у државним органима. 

Приликом извршавања задатака заштите и спасавања припадници јединица  цивилне 
заштите опште намене имају права на здравствено осигурање и надокнаде  за ангажовање 
прописане законом. 

У извршавању задатака заштите и спасавања на припаднике јединице цивилне 
заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање 
примењују се општи прописи о безбедности и заштите на раду,као и  посебне мере за 
обезбеђење заштите и здравља, у складу са законом. 

Припадници цивилне заштите који нису обухваћени обавезним здравственим 
осигурањем, а претрпе повреду на раду или професионалну болест поводом учествовања у 
акцијама заштите и спасавања или на пословима и задацима цивилне заштите, остварују 
права из обавезног здравственог осигурања у складу са прописима којима се уређује 
здравствено осигурање . 

Члан 11. 

Припадници јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице 
цивилне заштите за узбуњивање обучавају се и оспособљавају за извршавање мера 
цивилне заштите. 

Обука припадника јединица цивилне заштите реализује се као обука 
специјализованих јединица цивилне заштите или обука јединица цивилне заштите опште 
намене. 

Обуку специјализованих јединица цивилне заштите организује Национални тренинг 
центар за ванредне ситуације, у сарадњи са јединицом локалне самоуправе. 

Обучавање припадника специјализованих јединица цивилне заштите планира се у 
складу са годишњим планом и потребама јединице локалне самоуправе. 



План и динамику обучавања јединица цивилне заштите опште намене доноси 
Национални тренинг центарза ванредне ситуације, на основу захтева јединица локалне 
самоуправе. 

Обуку јединица цивилне заштите опште намене организује Национални тренинг 
центар за ванредне ситуације у сарадњи са јединицама локалне самоуправе, Надлежном 
службом, Ватрогасним савезом Србије и Црвеним крстом Србије према наставном плану и 
програму обуке. 

Члан 12. 

Јединице цивилне заштите опште намене могу се ангажовати у свим насељима на 
територији општине Велико Градиште на основу наредбе општинског штаба за                   
ванредне ситуације. 
Специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање ангажује се за  потребе 
активирања сирена у случају да не постоји или није исправан систем за даљинско 
управљање  сиренама на предлог  Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Велико Градиште. 

Члан 13. 
 

Припадник цивилне заштите за време извршавања задатака заштите и спасавања има 
право на накнаду за превоз, смештај и исхрану. 

Смештај и исхрана из става 1. овог члана обезбеђују се кад учешће у извршавању 
задатака заштите и спасавања траје дуже од осам сати. 

Средства за накнаду из става 1. овог члана обезбеђују се у буџету јединица локалне 
самоуправе. 

                                
                                                          Члан 14. 

Ангажованим припадницима јединица цивилне заштите издаје се потврда о 
ангажовању на задацима цивилне заштите, која садржи податке о времену почетка и 
завршетка ангажовања припадника на основу које се врши исплата накнаде за ангажовање 
незапослених, односно рефундација трошкова исплаћене зараде послодавцу запослених 
припадника цивилне заштите, у складу са законом. 

Члан 15. 
Припадник јединице цивилне заштите на задацима заштите и спасавања се 

ангажују до 12 часова дневно, а изузетно ако су угрожени живот и здравље грађана, 
ангажовање се може продужити преко 12 часова. 

Дневни одмор за припадника јединице цивилне заштите се организује у складу са 
условима на терену у чврстом објекту или шаторским условима. 

У случају када је то могуће припаднику јединице цивилне заштите може се 
омогућити дневни одмор у кућним условима у трајању најдуже од десет часова. 

Извршилац мобилизације, може дозволити мобилисаном припаднику јединице 
цивилне заштите краће одсуство из јединице због личних потреба. 



Члан 16. 

Евиденцију о припадницима, средствима и опреми јединица цивилне  заштите 
опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање  води 
надлежни орган. 

Општинске управе општине Велико Градиште  -Одељење за друштвене делатности 
и заједничке послове. 

Опремање,обука и трошкови ангажовања јединица цивилне заштите опште  намене 
финансирају се из буџетских средстава општине Велико Градиште. 

Члан 17. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у„Службеном гласнику 
општине Велико Градиште“. 

    

Број: 87-61/2021-01-1 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

                                                                                                Председник скупштине: 

                                                                                                                  Владимир Штрбац с.р.  

 

 


