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189.
На основу 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Сл.
Гласник РС“ 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон), члана 62. Статута општине Бач
(„Службени лист општине Бач“ бр., 2/2019 ), Општинско веће општине Бач на 3. седници одржаној 8.
октобра 2020. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА РАДА НА ПОЛОЖАЈУ ВРШИОЦУ ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БАЧ
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада на положају вршиоцу дужности начелника Општинске управе Бач,
Шпири Шоргићу дипломираном правнику из Оџака, са даном 8. октобром 2020. године, из разлога
именовања за начелника.
Члан 2.
Ова Решење има се објавити у „Службеном листу општине Бач“.
О б р а з л о ж е њ е:
Решењем о постављању вршиоца дужности начелника општинске управе Бач, број: 020-3-127/2020-II од
дана 18. септембра 2020. године, Општинско веће општине Бач је поставило Шпиру Шоргића
дипломираног правника из Оџака, за вршиоца дужности начелника Општинске управе Бач.
Именовани је постављен на дужност вршиоца дужности начелника општинске управе на период
најдуже до три месеца. Окончањем изборног поступка поступка за постављење начелника а сходно
одредбама члана 56. став 2. стекли су се услови за утврђивање престанка рада на положају вршиоцу
дужности начелника општинске управе Бач. На основу изнетог донето је Решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења жалба није допуштена, већ се може
покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од достављања овог решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број:020-3-133/2020-II
Дана: 8. октобра 2020. године
Председавајући Општинског већа
Заменик Председника општине Бач
Марина Балабан с.р.
.
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190.
На основу члана 49. став 2. и члана 99. Закона о запосленима у Аутономним Покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 - др. закон),
члана 56.став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон,
101/2016- др. закон и 47/2018), члана 62. став 1. тачка 13. Статута општине Бач („Службени лист
општине Бач“ број 2/2019), Општинско веће општине Бач на 3. седници од 8. октобра 2020. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БАЧ
Члан 1.
ШПИРО ШОРГИЋ, дипломирани правник из Оџака, поставља се за начелника Општинске управе Бач,
на период од 5 година.
Члан 2.
Начелник општинске управе Бач ступа на положај даном доношења решења о постављењу на положај,
а права из радног односа остварује наредног дана од ступања на дужност.
Члан 3.
Ово Решење има се објавити у "Службеном листу општине Бач“.
О б р а з л о ж е њ е:
Општинско веће општине Бач, на својој седници 2. седници одржаној дана 18. септембра 2020. године,
донело је Решење о образовању конкурсне комисије за попуњавање положаја начелника Општинске
управе Бач, број: 020-3-130/2020-II.
На истој седници, Општинско веће донело је и Закључак, којим се између осталог, расписује јавни
конкурс за постављење начелника Општинске управе Бач.
Јавни конкурс је био објављен на интернет страници општине Бач као и на огласној табли Општинске
управе Бач, а обавештење о расписаном конкурсу објављено је 19.09.2020. године у дневном листу
„Дневник“ са линком на интернет страници општине Бач. Обавештење о објављеном јавном конкурсу
објављено је и на језицима националних мањина, а који су у службеној употреби на територији општине
Бач, и то у листу на мађарском језику „Magyar Szo“ и листу на словачком језику „Hlas ljudu“.
Јавни конкурс је био отворен 15 дана од дана објављивања обавештења о оглашеном јавном конкурсу у
дневном листу „Дневник“.
Конкурсна Комисија, након истека рока који је био предвиђен конкурсом, констатовала је да је пристигла
1 коверта са назнаком за „јавни конкурс за попуњавање положаја“, у законском року, и то:
Коверта са насловом ,,за јавни конкурс за попуњавање положаја“, запримљена под дел. бројем 126, датум
пријема 02.10.2020. године. Надаље, Комисија је констатовала да се на конкурс пријавило следеће лице:
дипл. правник Шпиро Шоргић, улица Танаска Рајића 3, из Оџака.
Након тога Комисија је размотрила приспелу пријаву и утврдила да је иста благовремена тј, да је поднета
у року и да је разумљива, односно да се из пријаве може закључити да се ради о пријави на предметни
конкурс.
Након провере тј. увида у доказе о испуњености услова прописаних конкурсом, Комисија је
констатовала следеће:
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Да је пријава на конкурс потпуна, прописно потписана од стране лица које се пријавило на
конкурс, те да је лице доставило сву неопходну документацију прописану јавним конкурсом,
чиме су у целости испуњени услови из јавног конкурса за попуњавање положаја начелника
Општинске управе Бач.

Листу за избор кандидата са записницима о предузетим радњама у току изборног поступка, Комисија је
доставила Општинском већу општине Бач 8. октобра 2020. године, ради доношења одлуке о избору
кандидата. Поступајући по одредбама члана 97. Закона о запосленима у Аутономним Покрајинама и
јединицама локалне самоуправе, којима је између осталог прописано да Веће доноси одлуку о избору
кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе кандидата, те на основу члана 62. став 1. тачка 13.
Статута општине Бач, којим је прописано да Општинско веће поставља и разрешава начелника
Општинске управе, донето је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења жалба није допуштена али се може
покренути управни спор пред Упраним судом у року од 30 дана од пријема овог решења.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број:020-3-134/2020-II
Дана: 8. октобра 2020. године
Председавајући Општинског већа
Заменик Председника општине Бач
Марина Балабан с.р.

191.
На основу члана 29. став 1. тачка 1. Зaкона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/18) и члана 62. став 1. тачка 16. Статута општине Бач
(„Службени лист Општине Бач“, бр. 2/2019), Општинско веће општине Бач на 3. седници одржаној дана
8. октобра 2020. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се смањење ризика од катастрофа, превенција и јачање отпорности и
спремности појединаца и заједнице за реаговање на последице катастрофа, заштита и спасавања
људи, материјалних, културних и других добара, права и обавезе грађана, удружења, правних лица,
органа Општине Бач, управљање ванредним ситуацијама, функционисање цивилне заштите, рано
упозоравање, обавештавање и узбуњивање и друга питања од значаја за организовање и
функционисање система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама,
прописане Зaконом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.
гласник РС“, бр. 87/18) и другим ближим прописима, који регулишу ванредне ситуације и област
заштите и спасавања (у даљем тексту Закон).
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II СИСТЕМ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА
И УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Члан 2.
Смањење ризика од катастрофа, између осталог, подразумева:
1) прецизно идентификовање, редовну процену и праћење ризика од катастрофа ради њихове
контроле;
2) смањење дејства фактора који узрокују или увећавају ризике од катастрофа путем одговорног
и одговарајућег управљања животном средином, земљиштем, водама и другим природним
ресурсима, планског коришћења земљишта и предузимањем одговарајућих техничких и других
мера;
3) ублажавање штетних последица на основу што потпунијег разумевања ризика од њих,
планирања њиховог спречавања и повећања спремности за реаговање и ефикасан одговор;
4) обнову након катастрофе у складу са начелом изградње бољег система, који ће инфраструктуру
и друштво у целини учинити отпорнијим на будуће катастрофе;
5) инвестирање у превенцију и смањење ризика од катастрофа кроз подстицање јавног и
приватног улагања и предузимања структурних и неструктурних мера;
6) изградњу културе безбедности и отпорности појединаца и заједнице на катастрофе;
7) интензивну међусобну сарадњу свих надлежних институција на свим нивоима власти, као и
партнерство са приватним и јавним предузећима, другим правним лицима, предузетницима,
организацијама цивилног друштва и свим заинтересованим грађанима који могу пружити
допринос смањењу ризика од катастрофа;
8) успостављање прецизних процедура за размену информација и искустава од значаја за смањење
ризика и за ефикасно пружање и примање међународне оперативне и хуманитарне помоћи ради
отклањања последица катастрофе и почетне обнове погођених подручја;
9) праћење климатских промена и прилагођавање заједнице на очекиване последице.
Субјекти и снаге система
смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама
Члан 3.
Субјекти система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама су
органи Општине Бач, јавне службе, привредна друштва и друга правна лица и предузетници,
организације цивилног друштва, образовне установе и научно истраживачке организације, јавне
агенције и други који, у складу са законом, другим општим актима, плановима, програмима и
другим документима учествују у утврђивању мера и активности од значаја за смањење ризика и
управљање ванредним ситуацијама.
Снаге система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама су
штабови за ванредне ситуације, јединице цивилне заштите, ватрогасно-спасилачке јединице,
Служба 112, Полиција, Војска Србије, Црвени крст Србије, Горска служба спасавања, Ватрогасни
савез Србије, Савез радио аматера Србије, повереници, односно заменици повереника цивилне
заштите, грађани, удружења грађана и организације чија је делатност од посебног интереса за
развој и функционисање система.
Процена ризика од катастрофа
Члан 4.
Проценом ризика од катастрофа идентификују се врста, карактер и порекло појединих ризика
од наступања катастрофа, степен угрожености, фактори који их узрокују или увећавају степен
могуће опасности, последице које могу наступити по живот и здравље људи, животну средину,
материјална и културна добра, обављање јавних служби и привредних делатности, као и друге
претпоставке од значаја за одвијање уобичајених животних, економских и социјалних активности.
Општина Бач израђује и доноси Процену ризика од катастрофа.
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Процена ризика од катастрофа се периодично ажурира у складу са потребама и новим
околностима, у целини се поново израђује и доноси на сваке три године, а уколико су се околности
у значајној мери промениле и раније, односно уколико се појавио нови ризик или се постојећи
ризик повећао или смањио.
План смањења ризика од катастрофа
Члан 5.
Планом смањења ризика од катастрофа утврђују се конкретне превентивне, организационе,
техничке, финансијске, нормативне, надзорне, едукативне и друге мере и активности које су органи
општине и други субјекти, на основу процене појединих ризика, дужни да предузму у будућем
периоду у циљу смањења ризика од катастрофа и ублажавања њихових последица.
Локални План смањења ризика од катастрофа се израђује и доноси за територију општине
Бач.
План смањења ризика од катастрофа се израђују на основу предлога третмана процењених
ризика у одговарајућој процени ризика од катастрофа.
Носилац израде Плана смањења ризика од катастрофа за општину Бач је Општинска управа,
а у израду Плана се укључују органи Општине Бач и други субјекти у чијој су надлежности
опасности идентификоване у Процени ризика од катастрофа општине Бач.
Планови смањења ризика од катастрофа се доносе за период од три године.
План заштите и спасавања
Члан 6.
Планом заштите и спасавања се планирају мере и активности за спречавање и умањење
последица катастрофа, снаге и средства субјеката система смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама, њихово организовано и координирано ангажовање и деловање
у ванредним ситуацијама у циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и
обезбеђења основних услова за живот.
План заштите и спасавања обавезно садржи следеће целине:
1)
2)
3)
4)
5)

рано упозоравање и приправност (спремност);
мобилизација и активирање;
заштита и спасавање по врстама опасности;
мере цивилне заштите;
употреба снага и субјеката заштите и спасавања.

План заштите и спасавања израђује се на основу процене ризика и усваја најкасније 90 дана
након усвајања процене ризика, а редовно се усклађује са изменама процене ризика.
План заштите и спасавања општине Бач доноси Општинско веће, по прибављеној сагласности
Министарства, на предлог штаба за ванредне ситуације општине Бач.
План заштите и спасавања се периодично ажурира у складу са потребама и новим
околностима, у целини се поново израђује и доноси сваке треће године, а уколико су се околности
у значајној мери промениле и раније у складу са проценом ризика од катастрофа.
План заштите и спасавања се примењује и у ратном и ванредном стању.
Екстерни план заштите од великог удеса
Члан 7.
Општина на чијој се територији налазе СЕВЕСО комплекси вишег реда, израђује и донесе
екстерни план заштите од великог удеса са мерама које треба предузети изван комплекса.
Екстерни план заштите од великог удеса се израђује у циљу:
1) ограничавања и контроле инцидената на такав начин да се ефекти сведу на најмању меру
и да се ограничи штета по људско здравље, животну средину и имовину;
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2) спровођења неопходних мера ради заштите здравља људи и животне средине од ефеката
великог удеса;
3) преношење неопходних информација јавности и релевантним надлежним службама или
органима у области у којој се СЕВЕСО комплекс вишег реда налази;
4) обезбеђивања повратка у пређашње стање и чишћења животне средине након великог
удеса.
Екстерни планови заштите од великог удеса за Општину, доносе се по прибављеној
сагласности Министарства, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације, у року који не
може бити дужи од две године од тренутка пријема неопходних информација достављених од
стране оператера СЕВЕСО комплекса, у складу са прописима којима се уређује заштита животне
средине.
Штаб за ванредне ситуације дужан је да, без одлагања, примени екстерни план заштите од
великог удеса када дође до великог удеса или када дође до неконтролисаног развоја догађаја за који
се може очекивати да ће довести до великог удеса.
Екстерни планови заштите од великог удеса је саставни део Плана заштите и спасавања
Општине.
Овлашћење и лиценца за израду
процене ризика од катастрофа, плана заштите и спасавања и плана заштите од удеса
Члан 8.
Процену ризика од катастрофа, план заштите и спасавања и плана заштите од удеса изрaђују
привредна друштва односно друга правна лица која имају овлашћење и лиценвцу за израду
процене ризика од катастрофа, плана заштите и спасавања и плана заштите од удеса.
III ПРАВА И ДУЖНОСТИ СУБЈЕКАТА
СИСТЕМА СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА
Надлежности Општине Бач утврђене Законом
Члан 9
Законом је прописано да јединица локалне самоуправе у оквиру својих надлежности, у области
смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама:
1) доноси акт о организацији и функционисању цивилне заштите на територији јединице локалне
самоуправе, на предлог надлежног штаба и обезбеђује њено спровођење;
2) израђује и доноси процену ризика, локални план смањења ризика од катастрофа, план заштите
и спасавања и екстерни план заштите од великог удеса уколико се на њеној територији налази
СЕВЕСО комплекс вишег реда;
3) образује штаб за ванредне ситуације;
4) одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање јединице локалне самоуправе на
предлог надлежног штаба;
5) планира и обезбеђује буџетска средства намењена за смањење ризика од катастрофа и
управљање ванредним ситуацијама;
6) образује јединице цивилне заштите;
7) успоставља ситуациони центар у складу са актом о организацији и функционисању цивилне
заштите, а у зависности од техничких и материјалних могућности;
8) 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;
9) сарађује са суседним јединицама локалне самоуправе у спровођењу мера и активности од
значаја за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама;
10) предузима хитне и превентивне мере у циљу смањења ризика од катастрофа;
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11) усваја годишњи план рада и годишњи извештај о раду штаба за ванредне ситуације;
12) обављају и друге послове утврђене законом.
Јединица локалне самоуправе може израђивати сопствену процену ризика, план заштите и
спасавања и екстерни план заштите од великог удеса уколико има најмање једно запослено лице у
сталном радном односу које поседује лиценцу.
Јединице локалне самоуправе успостављају облике међусобне сарадње и удруживања у циљу
пружања помоћи, размене искустава и заједничког планирања и предузимања мера и активности из
оквира својих надлежности утврђених овим законом.
Јединице локалне самоуправе остварују сарадњу са регијама и општинама суседних земаља, у
складу са законом.
Надлежна служба и други надлежни државни и покрајински органи дужни су да јединицама
локалне самоуправе пружају стручну и другу помоћ и подршку у обављању послова утврђених
овим законом, у складу са својим надлежностима и могућностима.

Субјекти смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама
Члан 10.
Субјекти смањења ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама на територији
општине су:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Скупштина општине,
Председник општине,
Општинско веће,
Општинска управа,
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији општине Бач и
Грађани и удружења грађана и друге организације.
НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ

1. Скупштина општине
Члан 11.
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва, материјалних и
културних добара на територији Општине, а у складу са одредбама Закона, Скупштина општине,
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,
утврђује основе за одређивање субјеката од посебног значаја за заштиту и
спасавање,
разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за
помоћ Влади Републике Србије,
разматра извештаје Председника општине и Општинског штаба за ванредне
ситуације, о битним питањима за заштиту и спасавање и др.,
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даје сагласност на годишњи план рада и усваја годишњи извештај о раду
Општинског штаба за ванредне ситуације
извршава и друге задатке, у складу са Законом и другим прописима, који утврђују
обавезе јединицама локалне самоуправе.

2. Општинско веће
Члан 12.
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и материјалних и
културних добара, на територији Општине, Општинско веће врши следеће послове:
- доноси Процену ризика од катастрофа за територију општине,
- доноси План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
- одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање, на територији Општине,
у складу са Законом,
- образује Комисију за процену штете настале од елементарних непогода, на предлог
Општинског штаба за ванредне ситуације,
- доноси одлуке о накнади штете настале од последица елементарних и других несрећа,
- прати реализацију превентивних мера цивилне заштите,
- предлаже акта, која доноси Скупштина општине, а односе се на систем заштите и
спасавања,
- обавља и друге послове у складу са Законом и другим прописима.
3. Председник општине
Члан 13.
Председник општине је командант Општинског штаба за ванредне ситуације, по положају, и
обавља следеће послове:
- стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и спасавања,
- у сарадњи са замеником команданта и начелником Штаба предлаже постављење осталих
чланова Општинског штаба за ванредне ситуације,
- доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Општини, на предлог Општинског
штаба за ванредне ситуације,
- руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене Законом и другим
прописима,
- усмерава и усклађује рад органа Општинске управе, служби 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,
- наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене,
- наређује евакуацију грађана, 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 и
материјалних добара у општини,
- одлучује о увођењу дежурства општинским органима и другим правним лицима у
ванредној ситуацији,
- одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним ситуацијама,
- остварује сарадњу са суседним општинама, Градом Новим Садом, 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 предузетим активностима у
ванредној ситуацији,
- стара се о обезбеђењу средстава у буџету Општине, за рад Општинског штаба за
ванредне ситуације и за ванредне ситуације и
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обавља и друге послове и задатке, у складу са Законом и другим прописима.

4. Општинска управа
Члан 14.
Општинска управа у оквиру својих надлежности, преко Одељења у свом саставу, у систему
заштите и спасавања обавља следеће послове и задатке:
прати стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и
предузима мере за заштиту и спасавање,
учествује у изради Процене ризика од катастрофа на територији општине,
израђује поједине делове Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
израђује План заштите од удеса
учествује у припремама и извођењу привременог померања или евакуације
становништва,
учествује у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог становништва,
стара се око обезбеђења неопходних средстава за рад Општинског штаба за
ванредне ситуације и предлажу Председнику општине, начин обезбеђивања
средстава,
врши послове урбанистичких мера заштите и спасавања, из своје надлежности,
набавља и одржава средства за узбуњивање, у оквиру система јавног узбуњивања у
Републици Србији, и учествује у изради Студије покривености система јавног
узбуњивања за територију Општине,
стара се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе подршке, за потребе
заштите и спасавања,
организује, развија и води личну, узајамну и колективну заштиту,
учествује у организацији, формирању и опремању јединица цивилне заштите
опште намене,
остварује сарадњу са организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације,
Управом за ванредне ситуације у Новом Саду,
обавља и друге послове заштите и спасавања, прописане Законом и другим
прописима.
4.1. Послови заштите и спасавања у Општинској управи
Члан 15.
Стручни, оперативни, плански и организациони послови заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама за територију општине, обављају се у Општинској управи и то у Одељењу за
заједничке стручне послове (у даљем тексту: Одељење).
Одељење врши следеће послове:
−
израђује предлог Процене ризика од катастрофа на територији Општине, у сарадњи
са Општинским штабом за ванредне ситуације и другим стручним органима
Општине и предлаже Општинском већу њено доношење,
−
израђује План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у сарадњи са
Општинским штабом за ванредне ситуације и предлаже Општинском већу његово
доношење,
−
израђује План заштите од удеса,
−
носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и система
осматрања и обавештавања (као део Плана одбране Општине),
−
обавља послове у вези попуне, опремања и обучавања јединица цивилне заштите
опште намене,
−
планира збрињавање угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у
ванредним ситуацијама, у сарадњи са Општинским штабом за ванредне ситуације и
у складу са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
−
води евиденцију о припадницима јединица цивилне заштите опште намене и
средствима и опреми у цивилној заштити,
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прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузима друге
превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа,
обавља послове у вези са набављањем и одржавањем средстава за узбуњивање у
оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији и учествује у изради Студије
покривености система јавног узбуњивања за територију Општине,
организује, развија и води личну, узајамну и колективну заштиту на територији
Општине, у складу са прописима,
усклађују планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним
јединицама локалне самоуправе,
остварују непосредну сарадњу са организационом јединицом МУП-а, Сектором за
ванредне ситуације-Управом за ванредне ситуације у Новом Саду,
израђује План мобилизације јединица и организује извршење мобилизације јединица
цивилне заштите опште намене,
обавља стручне и административно-техничке послове, потребне за рад Општинског
штаба за ванредне ситуације и
врши и друге послове из области смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама, у складу са Законом и другим прописима.
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање

Члан 16.
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање су привредна друштва и друга правна лица
која се баве делатношћу из области: телекомуникација, рударства и енергетике, транспорта,
метеорологије, хидрологије, сеизмологије, заштите од јонизујућег зрачења и нуклеарне
сигурности, заштите животне средине, водопривреде, шумарства и пољопривреде, здравства,
збрињавања лица, ветерине, комуналне делатности, грађевинарства, угоститељства, и други који
располажу ресурсима за смањење ризика од катастрофа.
Субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање општине Бач, одређује Општинско веће, на
предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.
Штаб за ванредне ситуације може ставити у приправност или ангажовати субјекте од посебног
значаја у ванредној ситуацији, као и за потребе вежби цивилне заштите када ванредна ситуација
није проглашена.
Трошкови стављања у приправност односно ангажовања падају на терет буџета општине Бач.
На одређивање и ангажовање субјеката од посебног значаја не примењују се одредбе закона којим
се уређују јавне набавке.
Привредна друштва и друга правна лица
Члан 17.
Свако привредно друштво и друго правно лице дужно је да, у оквиру своје делатности предузима
све мере превенције и смањења ризика, као и да се одазове захтеву надлежног штаба и узме учешће
у спровођењу мера заштите и спасавања.
Трошкови настали учешћем правних лица из става 1. овог члана у спровођењу мера заштите и
спасавања, надокнађују се из буџета општине Бач.
Привредна друштва и друга правна лица су дужна да, без накнаде, доставе општини Бач односно
правним лицима која су ангажована на изради процене ризика од катастрофа и плана заштите и
спасавања, податке неопходне за израду ових докумената.
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Посебне обавезе правних лица које обављају одређене делатности
Члан 18.
Привредна друштва и друга правна лица, власници и корисници електронских комуникационих
мрежа и информационих система и веза, стављају на располагање коришћење тих система за
потребе заштите и спасавања, по наредби надлежног штаба.
Правна лица – оператери јавних комуникационих мрежа и јавно доступних телефонских услуга
морају омогућити свим корисницима бесплатне позиве према јединственом броју за хитне службе
112 укључујући и позиве из јавних телефонских говорница.
Привредна друштва и друга правна лица, власници и корисници залиха воде, хране, медицинских
средстава и лекова, енергената, одеће, обуће, грађевинских и других производа неопходних за
извршавање задатака заштите и спасавања, дужна су да ова средства ставе на располагање за
потребе заштите и спасавања, по наредби надлежног штаба.
Власници и корисници непокретних ствари дужни су да омогуће да се на њиховим
непокретностима спроводе радови неопходни за заштиту и спасавање, по наредби надлежног
штаба, уз право на накнаду која се исплаћује по тржишним ценама.
Грађани и удружења грађана и друге организације – хуманитарне организације
Члан 19.
У оквиру своје редовне делатности хуманитарне организације и удружења учествују у припреми и
спровођењу задатака заштите и спасавања и пружања помоћи становништву погођеном
последицама катастрофа, у складу са овим законом.
Као субјекти од посебног значаја, Црвени крст Србије, Горска служба спасавања и Ватрогасни
савез Србије, помажу надлежним државним органима у обављању послова из своје надлежности,
а у складу са јавним овлашћењима и својим програмским активностима.
У случају ангажовања у акцијама заштите и спасавања чланови хуманитарне организације и
удружења, имају статус припадника цивилне заштите.
Удружења и организације цивилног друштва
Члан 20.
Удружења и друге организације цивилног друштва имају право да, поред добијања информација из
члана 24. став 1. ове Одлуке, разматрају питања од значаја за смањење ризика од катастрофа,
упућују о томе предлоге надлежним државним, покрајинским и локалним органима и добију
одговор од њих, као и да буду признате као партнери органа јавних власти у креирању и
реализацији политике смањења ризика од катастрофа.
Удружења и друге организације цивилног друштва доприносе изградњи културе превенције ризика
и подизању свести о потреби јачања спремности и отпорности појединаца и друштва на наступање
последица катастрофа.
Високошколске установе и научно-истраживачке организације
Члан 21.
Високошколске установе и друге организације које се баве научно-истраживачким радом ангажују
се у спровођењу задатака заштите и спасавања и смањења ризика од катастрофа кроз учешће у
штабовима, стручно-оперативним тимовима и оперативним штабовима.
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Грађани
Члан 22.
Грађани 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.
Грађани су дужни:
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, 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 23.
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.
IV ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
Члан 24.
Ванредна ситуација се проглашава када су ризици и претње или настале последице катастрофе по
становништво, материјална и културна добра или животну средину таквог обима и интензитета да
њихов настанак или последице није могуће спречити или отклонити редовним деловањем
надлежних органа и служби, због чега је за њихово ублажавање и отклањање неопходно
употребити посебне мере, додатне снаге и средства уз појачан режим рада.
Ванредна ситуација се проглашава одмах по сазнању за непосредну опасност од њеног наступања.
Ванредна ситуација може бити проглашена и након њеног наступања, ако се непосредна опасност
од наступања ванредне ситуације није могла предвидети или ако због других околности није могла
бити проглашена одмах после сазнања за непосредну опасност од њеног наступања.
Ванредна ситуација се укида престанком опасности, односно престанком потребе за спровођењем
мера заштите и спасавања од катастрофа.
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Општински штаб за ванредне ситуације
Члан 25.
За праћење активности на смањењу ризика од катастрофа и координацију и руковођење у
ванредним ситуацијама у општини Бач, Скупштина општине, као своје стручно радно тело
образује Општински штаб за ванредне ситуације.
Састав Општинског штаба за ванредне ситуације
Члан 26.
Општински штаб за ванредне ситуације чине командант штаба, заменик команданта штаба,
начелник штаба и чланови штаба.
Командант Општинског штаба је Председник општине, а заменик команданта је заменик
Председника општине, односно члан Општинског већа.
Начелник Општинског штаба је радник МУП-а, запослен у Сектору за ванредне ситуације, у
Управи за ванредне ситуације у Новом Саду, кога за постављење предлаже начелник Управе.
Чланови Општинског штаба за ванредне ситуације су:
1)
чланови Општинског већа, у чијем делокругу су послови из области: здравља,
пољопривреде, водопривреде и шумарства, рада и социјалне политике, заштите
животне средине.
2)
представници служби Општинске управе, у чијем делокругу су послови из
области: саобраћаја, грађевине, енергетике, информисања, трговине и услуга;
3)
руководиоци јавних предузећа, привредних друштава, руководиоци
организациаоних јединица одбране, полиције, хуманитарних организација,
удружења грађана, других правних лица и установа у чијем делокругу су послови
од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама.
Општински штаб за ванредне ситуације образује, посебним актом, по потреби, помоћне
стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите и спасавања.
Надлежности Општинског штаба за ванредне ситуације
Члан 27.
Поред надлежности дефинисаних Законом и Уредбом, Општински штаб, у случају ванредне
ситуације обавља следеће послове:
1)
руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и
спасавања у 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)
разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште намене и,
оспособљених правних лица за заштиту и спасавање,
8)
сарађује, по потреби, са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава, у
ванредним ситуацијама,
9)
процењује угроженост од настанка ванредне ситуације,
10) сарађује са Градским штабом за ванредне ситуације, Окружним штабом за ванредне ситуације
и штабовима суседних јединица локалне самоуправе,
11) именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите у месним заједницама,
12) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији
општине,
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наређује евакуацију становништва и доноси одлуку о обиму евакуације и категоријама
становништва које се евакуише,
предлаже субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији општине
ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на
територији општине,
доноси наредбе, закључке и препоруке,
учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и
рехабилитације, узимајући у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација;
израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља
Скупштини општине на усвајање;
образује стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака из области
заштите и спасавања као своја помоћна стручна тела.
у случају потребе, а услед хитности спровођења мера заштите и спасавања људи и
материјалних добара, предлаже команданту Штаба да упути захтев за ангажовање субјеката
од посебног значаја за заштиту и спасавање Републике Србије или АП Војводине.
обавља и друге послове у складу са Законом и другим прописима.

Члан штаба за ванредне ситуације је дужан да се одазове и учествује у обуци.
Стручне и административне послове за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације обавља
надлежно Одељење општинске управе.
V ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
Члан 28.
Цивилна заштита је организован систем чија је основна делатност заштита, спасавање и
отклањање последица елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и других већих
опасности које могу угрозити становништво, материјална и културна добра и животну средину у
миру и ванредном и ратном стању.
Цивилну заштиту чине лична и узајамна заштита, мере, повереници, заменици повереника
и јединице.
Лична, узајамна и колективна заштита
Члан 29.
Лична и узајамна заштита je облик организовања грађана за личну заштиту и самопомоћ и
пружање помоћи другим особама којима је та помоћ неопходна.
Ради остваривања личне и узајамне заштите, Општина Бач обезбеђује и држи у исправном стању
потребна и законом прописана средства и опрему за личну и узајамну заштиту и врши 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.
Служба Општинске управе надлежна за послове заштите и спасавања, у сарадњи са
организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације - Управом за ванредне ситуације у
Новом Саду, припрема упутства и друге публикације, којима ће се вршити едукација становништва
о поступцима у могућој или насталој ситуацији.
У реализацију наведених активности, укључују се и повереници цивилне заштите.
Мере цивилне заштите
Члан 30.
У циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара од опасности изазваних
катастрофама спроводе се мере цивилне заштите:
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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.
Осим мера из става 1. овог члана, могу се планирати, припремати и спроводити и друге мере и
активности у циљу смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.
Узбуњивање
Члан 31.
Узбуњивање је обавештавање становништва о наступајућој или насталој опасности ради хитног
поступања у циљу заштите живота и здравља.
Узбуњивање се врши путем система за јавно узбуњивање.
Узбуњивање и обавештавање становништва, на територији општине Бач, у складу са одлуком
надлежних органа планира стручно одељење Општинске управе.
Евакуација
Члан 32.
Евакуација је планско и организовано померање људи, животиња и материјалних добара са
угрожених на неугрожена подручја.
У зависности од степена опасности и могућих последица, евакуација може бити делимична или
потпуна.
Приликом евакуације приоритет имају:
1)
2)
3)
4)

мајке са децом до 15 година старости, односно друга лица која су по закону дужна да се
старају о чувању и неговању малолетника млађих од 15 година;
труднице;
болесна лица, особе са инвалидитетом и друга лица којима је неопходна туђа помоћ и
нега;
лица млађа од 16 година и старија од 65 година (мушкарци), односно 60 година (жене).

Наредбу о обиму евакуације и категоријама становништва унутар општине Бач доноси
Општински штаб за ванредне ситуације.
Евакуацију са подручја једне јединице локалне самоуправе на подручја других јединица
локалне самоуправе наређује Републички штаб за ванредне ситуације.
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Склањање
Члан 33.
Склањањем се обезбеђује заштита и спасавање људи, материјалних и културних добара,
првенствено у случају ратне опасности.
Склањање обухвата планирање и коришћење постојећих склоништа, других заштитних
објеката, прилагођавање нових и постојећих комуналних објеката и подземних саобраћајница, као
и других објеката погодних за заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење.
Као други заштитни објекти из става 2. овог члана користе се подрумске и друге подземне
просторије у стамбеним и зградама било које друге намене, прилагођене за склањање људи и
материјалних добара, напуштени тунели, пећине и други природни објекти.
Изградњу, одржавање, техничку контролу и мирнодопско коришћење јавних и блоковских
склоништа врши јавно предузеће задужено за склоништа.
Планирање и организација склањања грађана је у надлежности јединица локалне самоуправе,
запослених у надлежности привредних друштава и других правних лица, а културних добара у
надлежности установа културе.
Надлежни орган Општинске управе Бач планира склањање становништва на основу
расположивог склонишног простора и других објеката погодних за заштиту и склањање.
Збрињавање угрожених и настрадалих
Члан 34.
Збрињавање угрожених и настрадалих је обезбеђење хитног, привременог смештаја, тражење
несталих и спајање породица, здравствене заштите и психолошке помоћи, основних животних
намирница и предмета личне хигијене угроженог становништва.
Збрињавањем руководи Општински штаб за ванредне ситуације док се не створе услови у
којима ће даљу бригу о збрињавању преузети надлежни државни органи.
У извршавању задатака збрињавања угрожених и настрадалих учествују и сарађују надлежна
Служба, Црвени крст Србије, удружења и грађани.
Власници и корисници објеката и просторија у јавној употреби, као и приватних објеката
погодних за смештај, дужни су да приме на привремени смештај грађане, када то нареди надлежни
Штаб за ванредне ситуације.
Радиолоошка, хемијска и биолошка заштита
Члан 35.
Радиолошка, хемијска и биолошка заштита (у даљем тексту: РХБ заштита) обухвата мере и
поступке који се организују и спроводе ради спречавања, ублажавања и отклањања последица РХБ
контаминације.
РХБ заштита обухвата личну и колективну заштиту, контролу и деконтаминацију.
Заштита од удеса и техничко-технолошких несрећа
Члан 36.
Привредно друштво и друго правно лице које обавља активности у којима је присутна или може
бити присутна једна или више опасних супстанци у прописаним количинама, дужно је да предузме
све неопходне мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи,
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економију, екологију и друштвену стабилност и животну средину, у складу са законом.
Привредно друштво и друго правно лице из става 1. овог члана, дужно је да, узимајући у обзир
делатност којом се бави, врсту и количину опасних супстанци и објекте које користи, изради и
Министарству достави на сагласност План заштите од удеса, као и да у складу са тим документом,
предузме мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса и последица на живот и здравље
људи, економију и екологију, друштвену стабилност и животну средину.
Привредно друштво и друго правно лице, по добијању сагласности Министарства, дужно је да
достави податке из Плана заштите од удеса јединици локалне самоуправе ради израде Процене
ризика од катастрофа.
Заштита и спасавање из рушевина
Члан 37.
Ради спасавања људи и материјалних добара из рушевина које могу настати услед катастрофа,
организују се и спроводе одговарајуће радње и поступци за извиђање рушевина, проналажење лица
затрпаних у рушевинама, осигурање оштећених и померених делова конструкција зграда и
објеката ради спречавања даљег рушења, спасавање затрпаних лица односно њихово извлачење
изван зоне рушења, мере прве помоћи и хитне медицинске помоћи, као и друге мере којима се
доприноси заштити и спасавању из рушевина
Заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом
Члан 38.
Заштита и спасавање од поплава и других несрећа на води и под водом обухвата осматрање
водостаја, узбуњивање, планирање, спасавање и спровођење евакуације становништва и
материјалних добара из угрожених подручја, планирање и обезбеђење превожења и преласка преко
река и језера, одстрањивање воде из поплављених објеката, проналажење и извлачење настрадалих
и утопљених, збрињавање угроженог становништва и санирање последица изазваних поплавама.
Општина Бач израђује Оперативни (годишњи) план за одбрану од поплава на водама II реда и
годишњи Програм мера и радова на смањењу ризика од поплава.
Заштита и спасавање на неприступачним теренима
Члан 39.
Организација и спровођење заштите и спасавања од несрећа на неприступачним теренима
обухвата спасавање на планинама, из снежних лавина, јама, пећина и сличних места.
У заштити и спасавању од несрећа на неприступачним теренима, на захтев надлежне службе,
учествује Горска служба спасавања Србије.
Заштита и спасавање од пожара и експлозија
Члан 40.
Заштита и спасавање од пожара и експлозија обухвата организацију и спровођење
превентивних мера у свим срединама, а посебно објектима у којима се складиште запаљиве и
експлозивне материје и просторима где постоји могућност настанка пожара.
Заштита од ЕОР
Члан 41.
Заштита од ЕОР обухвата процену опасности од ЕОР, извиђање, обележавање, проналажење,
ископавање, обезбеђење, идентификацију, уклањање, транспорт, привремено складиштење и
уништавање ЕОР.
Грађани, државни органи, привредна друштва и друга правна лица дужни су да о пронађеном
ЕОР одмах обавесте најближу полицијску станицу или оперативни центар 112, видљивим знаком
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обележе место где се налазе ЕОР и обезбеде их док не дођу овлашћени службеници Министарства.
Прва и медицинска помоћ
Члан 42.
Организација и спровођење прве и медицинске помоћи у случају катастрофа, обухвата све
облике прве и медицинске помоћи, самопомоћи и узајамне помоћи и збрињавање повређених и
оболелих.
Медицинску помоћ у случају катастрофа пружају територијално надлежне установе
здравствене заштите.
У пружању прве помоћи учествује Црвени крст Србије, јединице цивилне заштите, стручна
лица и обучени грађани у оквиру личне и узајамне заштите.
Асанација терена
Члан 43.
Асанација терена обухвата проналажење, уклањање, идентификацију и хитно сахрањивање
погинулих односно умрлих, уклањање лешева животиња, дезинфекцију, дезинсекцију,
дератизацију, деконтаминацију и ремедијацију објеката и терена.
У отклањању последица и спровођењу асанације, у складу са својим овлашћењима и
дужностима, учествују државни органи, јединице локалне самоуправе, ветеринарска инспекција,
комунална инспекција, здравствене и ветеринарске установе, комунална предузећа, кафилерије и
други субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање, снаге Министарства, Војске Србије,
јединице цивилне заштите и грађани.
Повереници цивилне заштите
Члан 44.
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.
Повереници цивилне заштите и њихови заменици су дужни да се одазову на позив надлежног
штаба за ванредне ситуације или другог органа који их је поставио.
Основни критеријум за одређивање броја повереника и њихових заменика је тај, да се
повереник и заменик повереника цивилне заштите поставља, начелно, најмање на 1000 становника.
Повереници цивилне заштите и заменици повереника цивилне заштите постављају се и у
Општинској управи.
Поверенике и заменике повереника, у месним заједницама поставља Општински штаб за
ванредне ситуације, на предлог одељења Општинске управе надлежног за послове заштите и
спасавања, док поверенике и заменике повереника цивилне заштите у седишту Општине именује
Председник општине.
Повереници и заменици повереника цивилне заштите имају статус припадника цивилне заштите.
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.
Грађани на угроженим и настрадалим подручјима, на територији општине, дужни су да
поступају по упутствима повереника, односно заменика повереника.
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Јединице цивилне заштите опште намене
Члан 45.
За извршавање задатака цивилне заштите, као оперативне снаге, образују се, опремају и
оспособљавају јединице цивилне заштите опште намене.
Јединице опште намене се образују као привремени састави од добровољаца и радно
способног становништва, као и запослених за извршавање једноставнијих послова заштите и
спасавања.
Јединице опште намене оспособљавају се за извршавање обимних и мање сложених задатака,
а нарочито: локализовање и гашење почетних и мањих пожара и шумских пожара, учешће у
заштити од поплава, указивање прве помоћи, одржавање реда, учешће у збрињавању угроженог
становништва, помоћ у асанацији терена и обављање других активности по процени Општинског
штаба за ванредне ситуације.
На територији Општине образују се јединице цивилне заштите опште намене, ранга вода, тако
да се јединице образују у свим месним заједницама.
Основни критеријум за утврђивање врсте, величине и броја јединица је степен угрожености
територије Општине од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и других већих
несрећа, укључујући и последице ратних дејстава.
У месним заједницама које имају до 5000 становника, образују се најмање 3 јединице ЦЗ
опште намене ранга вода.
У месним заједницама које имају преко 5000 становника, образује се најмање 5 јединица
ЦЗ опште намене ранга вода
Јединице цивилне заштите опште намене, у складу са утврђеним критеријумом, образоваће
Општинско веће.
Члан 46.
Распоређивање војних обвезника у јединице цивилне заштите врши надлежни
територијални орган Министарства одбране, према исказаним потребама Министарства и 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 надлежна служба и јединица
локалне самоуправе.
Јединице Црвеног крста Србије у погледу попуне обвезницима имају статус јединица
цивилне заштите.
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 Министарства односно надлежног
органа јединице локалне самоуправе.
Штету насталу услед губитка опреме, припадник јединице цивилне заштите је дужан да
надокнади општини Бач.
Средства и опрему за потребе Јединице цивилне заштите опште намене обезбеђује општина
Бач, 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 у складу са законским
прописима.
Члан 47.
Позивање на обуку припадника цивилне заштите распоређених по војној обавези, врши се
преко Министарства одбране, у складу са посебним прописом.
Припаднике који нису војни обвезници, добровољце распоређене у јединице цивилне
заштите позива надлежни орган Општинске Управе, најкасније 30 дана пре почетка обуке.
Обука и оспособљавање може се одложити на захтев припадника цивилне заштите због
болести или повреде, школовања, неге члана домаћинства који је тешко болестан, смртног случаја
у породици или домаћинству или других оправданих разлога.
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Решење о одлагању или прекиду обуке доноси надлежни орган Општинске Управе.
Члан 48.
Општина може бити ослобођена обавезе образовања јединица цивилне заштите опште
намене, уколико на њеној територији постоји добровољно ватрогасно друтво , које финансира и
које у свом саставу има формирану, обучену и опремљену ватрогасну јединицу од најмање 20
припадника.
Услов за примену става 1, овог члана је да јединица локалне самоуправе 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 да делом финансира њихово опремање и обучавање.
Мобилизација и активирање
Члан 49.
Мобилизација обухвата предузимање мера којима се јединице цивилне заштите доводе у
стање спремности за деловање.
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.
Активирање обухвата поступке, задатке и активности којим се редовни капацитети
субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање из редовног стања преводе у стање потпуне
спремности за извршавање задатака заштите и спасавања.
Општу мобилизацију наређује Влада.
Делимичну мобилизацију и активирање наређује Председник општине за јединице цивилне
заштите из своје надлежности.
Права и дужности припадника цивилне заштите
Члан 50.
Припадници цивилне заштите су припадници јединица цивилне заштите и повереници и
заменици повереника цивилне заштите.
Поред лица наведених у ставу 1. овог члана, припадници цивилне заштите су запослени
који су ангажовани на задацима цивилне заштите, као и друга лица која одговоре на позив
надлежних органа и врше задатке цивилне заштите под њиховом контролом.
Припадник цивилне заштите је дужан да се одазове на позив надлежног органа за обуку.
Припадник цивилне заштите је дужан да се одазове на позив надлежног органа за учешће у
акцијама заштите и спасавања.
Припадници цивилне заштите дужни су да се јаве на одређено место и у одређено време и
да учествују у акцијама заштите и спасавања.
Члан 51.
Припадници јединица цивилне заштите и повереници и заменици повереника цивилне
заштите имају право на надокнаду за ангажовање на задацима цивилне заштите у складу са
законским прописима.
Систем осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања
Члан 52.
Рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање представља скуп активности усмерених на
откривање, праћење и прикупљање информација као и благовремено обавештавање и упозоравање
субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама о
свим врстама опасности које могу угрозити људе, животну средину, материјална и културна добра.
Систем јавног узбуњивања се састоји од одговарајућих акустичких извора (сирена), уређаја за
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предају и пријем сигнала за даљинско управљање сиренама, преносних путева и остале опреме и
специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање.
Набавку, постављање и одржавање сирена обезбеђује јединица локалне самоуправе, а врши се у
складу са проценом ризика, акустичком студијом, техничким нормативима и упутствима за
одржавање и другим прописима и општим актима.
Јединице локалне самоуправе су дужне да израде акустичку студију за своју територију у року од
три године од дана ступања на снагу Закона.
Јединице локалне самоуправе пројектну документацију за изградњу система за јавно узбуњивање
на својој територији достављају Министарству на сагласност.
За потребе активирања сирена у случају да не постоји или није исправан систем за даљинско
управљање сиренама, јединице локалне самоуправе формирају специјализоване јединице цивилне
заштите за узбуњивање.
Системом за јавно узбуњивање управља Министарство.
Власници зграда, власници посебних и самосталних делова у стамбеним зградама и зградама
других намена дужни су да, без надокнаде, за потребе раног упозоравања, обавештавања и
узбуњивања омогуће инсталирање сирена и других одговарајућих уређаја и средстава на тим
објектима и омогуће приступ за њихово одржавање, уз уважавање мера заштите људи и животне
средине.
Решење о постављању сирена, уређаја и средстава за узбуњивање на територији општине Бач
доноси Општинско веће.
Решење о демонтажи и премештању сирена, уређаја и средстава за узбуњивање на територији
општине Бач доноси Општинско веће, након претходно прибављене сагласности Министарства.
VI ОБУЧАВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ
Члан 53.
За обучавање и оспособљавање запослених у Министарству и снага система смањења ризика
од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, Министарство образује Национални тренинг
центар и регионалне тренинг центре.
Обучавање грађана и јединица цивилне заштите у пружању прве помоћи врше Црвени крст Србије
и здравствене установе, у складу са јавним овлашћењем и по утврђеним наставним плановима,
програмима и критеријумима.
За потребе система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама врши се
обучавање и оспособљавање припадника надлежне службе, председника општина, градоначелника
и њихових заменика, чланова штабова за ванредне ситуације свих нивоа, повереника и заменика
повереника цивилне заштите, припадника јединица цивилне заштите, представника субјеката од
посебног значаја и представника органа државне управе.
Обучавање и оспособљавање снага система смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама општине Бач вршити у складу са прописима који регулишу ову област.
II ФИНАНСИРАЊЕ
СИСТЕМА СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И
УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Члан 54.
Систем смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама финансира се из
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буџета Општине и других извора, у складу са Законом и другим прописима.
Из Буџета општине финансира се:
1. Израда Процена и Планова из области смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама прописаних законским и подзаконским прописима;
2. Припремање, опремање и обука Општинског штаба за ванредне ситуације, јединице
цивилне заштите, повереника и заменика повереника и трошкови спровођења мера заштите
и спасавања, као и спровођење мера и задатака цивилне заштите;
3. Трошкови ангажовања субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, у складу са
уговором за извршавање задатака заштите и спасавања;
4. Изградња и одржавање система за узбуњивање на територији општине;
5. Прилагођавање подземних објеката (подземни пролази, тунели и други), за склањање и
њихово одржавање, као и одржавање других заштитних објеката у складу са Законом;
6. Обука становништва из области заштите и спасавања;
7. Санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са материјалним
могућностима;
8. Друге потребе заштите и спасавања, у складу са Законом и другим прописима.
VIII ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
Члан 55.
За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака цивилне заштите и других послова
у области заштите и спасавања, у привредним друштвима и другим правним лицима, органима
Општине, у раду Општинског штаба за ванредне ситуације, и стручно-оперативним тимовима
Штаба, јединицама цивилне заштите опште намене, повереницима цивилне заштите и заменицима
повереника, као и другим припадницима и заслужним појединцима, на територији Општине,
додељују се признања и награде.
Признања и награде се уручују поводом Светског дана ЦЗ – 1.Марта, или на други дан, који
одреди Председник општине.
Предлоге за признања и награде, доставља Општинском већу, Општински штаб за ванредне
ситуације, а признања и награде уручује Председник општине, као командант Општинског штаба
за ванредне ситуације.
Општинско веће ће посебним актом, ближе уредити врсту награда и признања, као и
критеријуме за њихову доделу.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 56.
Процену ризика од катастрофа општине Бач, у Законом прописаној процедури и роковима, на
предлог Општинског штаба за ванредне ситуације доноси Општинско веће.
Ажурирање Процене, као и покретање процедуре, у складу са Законом, за доношење нове Процене
ризика од катастрофа вршиће надлажно одељење Општинске управе.
План смањења ризика од катастрофа општине Бач у Законом прописаној процедури и роковима, на
предлог Општинског штаба за ванредне ситуације доноси Општинско веће.
Ажурирање Плана смањења ризика од катастрофа, као и покретање процедуре, у складу са
Законом, за доношење новог Плана смањења ризика од катастрофа вршиће надлажно одељење
Општинске управе.
План заштите и спасавања општине Бач доноси Општинско веће, по прибављеној сагласности
Министарства, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бач.
Ажурирање Плана заштите и спасавања, као и покретање процедуре, у складу са Законом, за
доношење новог Плана заштите и спасавања вршиће надлажно одељење Општинске управе
Екстерни план заштите од великог удеса за општину Бач, доноси Општинско веће, по прибављеној
сагласности Министарства, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бач.
Ажурирање Екстерног плана заштите од великог удеса за општину Бач, као и покретање процедуре,
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у складу са Законом, за доношење новог Екстерног плана заштите од великог удеса за општину Бач
вршиће надлежно одељење Општинске управе.
На предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бач Општинско веће одређује
Субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање за територију општине.
На предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бач Скупштина општине Бач
образује Општински штаб за ванредне ситуације.
На предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бач Општинско веће доноси
Оперативни (годишњи) план за одбрану од поплава на водама II реда и Годишњи програм мера и
радова на смањењу ризика од поплава.
Општински штаб за ванредне ситуације општине Бач именује и разрешава поверенике и заменике
повереника цивилне заштите у насељеном месту.
На предлог Општинске управе Бач Председник општине именује и разрешава поверенике и
заменике повереника цивилне заштите у седишту Општине.
На предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бач Општинско веће образује
јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за
узбуњивање.
Oпштина Бач ће израдити акустичку студију за своју територију у року од три године од дана
ступања на снагу Зaконом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Сл. гласник РС“, бр. 87/18).
Носиоц израде акустичне студије за територију Општине Бач је Општинска управа.
Штаб за ванредне ситуације општине Бач, у складу са законским прописима, формираће стручнооперативне тимове као своја помоћна стручна тела.
Општинско веће ће посебним актом, утврдити врсту награда и признања, као и критеријуме за
њихову доделу, у року од 60 дана од дана доношења одговарајуће прописа, од стране надлежног
органа у Републици Србији.
Средства за финансирање система смањења ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама биће обезбеђена Одлуком о буџету општине Бач.
Члан 57.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организацији и функционисању
цивилне заштите на територији општине Бач, број:820-1-48/2020-IV-01, коју је донео председник
општине Бач.
Члан 58.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бач''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број:020-3-138/2020-II
Дана: 8. октобра 2020. године
Председавајући Општинског већа
Заменик Председника општине Бач
Марина Балабан с.р.
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192.
На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник
Републике Србије“ број 113/2017 и 50/2018), члана 20. став 1. алинеја 4. и члана 23. став 1. алинеја 4.
Одлуке о финансијској подршци породици са децом („Службени лист општине Бач“ број 2/2019, 20/2019
и 27/2019) и члана 62. став 1. тачка 32. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 2/2019),
Општинско веће општине Бач, на 3. седници од 8. октобра 2020. године, донело је
ОДЛУКУ
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да ученик остварује право на бесплатне трошкове смештаја и исхране ученика у
ученичким домовима под условом да приход по члану породице ученика не прелази лимит од 15.000,00
динара, уз испуњавање осталих услова из Одлуке о финансијској подршци породици са децом.
Студент остварује право на бесплатне трошкове смештаја и исхране студената у студентски домовима
под условом да приход по члану породице студента не прелази лимит од 15.000,00 динара уз
испуњавање осталих услова из Одлуке о финансијској подршци породици са децом.
II
Ова Одлука важи за школску 2020/2021 годину.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу општине Бач“

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
Број:020-3-140/2020-II
Дана: 8. октобра 2020. године
Председавајући Општинског већа
Заменик Председника општине Бач
Марина Балабан с.р.

Излази по потреби.
Издавач: Скупштина општине Бач, Трг др Зорана Ђинђића број 2
Одговорни уредник: Тања Мијић
Заменик одговорног уредника: Јарослав Кућенич

