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На основу члана 29. став 1. тачка 1)  Закона о смањењу ризика од катастрофа 

и управљању  ванредним ситуацијама („Сл. гласник Р.С.“ бр. 87/2018), чланa 54.  

став 1. тачка 46. Статута града Чачка ( „Сл. лист града Чачка“ број 6/2019), 

 

 Скупштина града Чачка на седници одржаној ___________ године, донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1.  

 

Овом одлуком уређује се организација и функционисање цивилне заштите у 

систему заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара од 

опасности изазваних елементарним непогодама  и другим несрећама на територији 

града Чачка, одређују се субјекти и снаге система заштите и спасавања, формирање 

јединица цивилне заштите опште намене, финансирање система заштите и 

спасавања и друга питања од значаја за организацију и функционисање цивилне 

заштите.  

    

 
II  СУБЈЕКТИ И СНАГЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

 

Члан 2. 

 

Субјекти и снаге система заштите и спасавања  на територији града Чачка 

су: 

 

1. Скупштина града Чачка;  

2. Градоначелник града Чачка;  

3. Градско веће града Чачка; 

4. Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Чачка 

(у даљем тексту: Градски штаб за ванредне ситуације); 

5. Градске управе града Чачка; 

6. Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање; 

7. Јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване  

јединице цивилне заштите за узбуњивање; 

8. Професионалне ватрогасне јединице града Чачка; 

9. Грађани и удружења грађана и друге организације. 
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1.  СКУПШТИНА ГРАДА  ЧАЧКА 

 

Члан 3. 

 

У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и 

материјалних и културних добара на територији града Чачка у складу са Законом о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (у даљем 

тексту: Закон), Скупштина града Чачка врши следеће послове: 

 

1) доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији града Чачка и обезбеђује њено спровођење у складу са   

јединственим системом заштите и спасавања у Републици Србији; 

2) доноси одлуку о формирању, организацији и опремању  јединица цивилне 

заштите опште намене и специјализованих јединица цивилне заштите за 

узбуњивање на територији града Чачка; 

3) образује Градски штаб за ванредне ситуације;  

4) доноси Процену ризика, План смањења ризика од катастрофа, План заштите 

и спасавања и екстерни План заштите од великог удеса за територију града 

Чачка; 

5) усваја годишњи план рада и годишњи извештај о раду Градског штаба за 

ванредне ситуације; 

6) планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање  

задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера 

цивилне заштите на територији града Чачка; 

7) врши друге послове у циљу заштите и спасавања, у складу са законом и 

другим прописима.  

 

 
            2.  ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ЧАЧКА 

 

Члан 4. 

 

Градоначелник у систему заштите и спасавања становништва и 

материјалних и културних добара на територији града Чачка, обавља следеће 

послове: 

 

1) стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и 

спасавања; 

2) доноси одлуке о проглашењу и укидању ванредне ситуације на територији 

града Чачка, на предлог Градског штаба за ванредне ситуације; 

3) руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене Законом и 

другим прописима; 

4) усмерава и усклађује рад градских органа и других правних лица чији је 

Град оснивач у спровођењу мера заштите и спасавања; 

5) одлучује о увођењу дежурства у градским управама, организацијама и 

службама Града у ванредној ситуацији;  

6) остварује сарадњу са начелником управног округа и окружним штабом за 

ванредне ситуације у циљу јединственог и усклађеног деловања у 

ванредним ситуацијама; 
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7) остварује сарадњу са другим општинама и градовима, Министарством 

унутрашњих послова и Војском Србије у циљу усклађивања активности у 

ванредним ситуацијама; 

8) извештава Скупштину града о стању на терену и о предузетим активностима 

у ванредној ситуацији; 

9) разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из 

своје надлежности; 

10) образује Комисије за процену штете од елементарних непогода и других 

незгода: 

11) обавља и друге послове у области цивилне заштите у складу са законом и 

другим прописима.  

 

 
            3.  ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Члан 5. 

 

Градско веће у систему заштите и спасавања становништва и материјалних 

и културних добара на територији града Чачка  у складу са законом, врши следеће 

пословe 

1) доноси одлуку о субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање; 

2) доноси одлуке о помоћи за санацију штете настале од елементарних 

непогода и других незгода; 

3) прати реализацију превентивних мера заштите; 

4) предлаже акта која доноси Скупштина града; 

5) обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 

 

  
 4.  ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 
Члан 6. 

 

Образовање и надлежности Градског штаба за ванредне ситуације уређени 

су Законом и одлуком Скупштине града. 

 

 
               5.  ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 7. 

 

Градске управе града Чачка у оквиру надлежности у систему заштите и 

спасавања обављају следеће послове и задатке: 

 

1) учествују у изради Процене угрожености територије града Чачка; 

2) учествују у изради Плана смањења ризика од катастрофа територије града 

Чачка; 

3) учествују у изради Плана заштите и спасавања на територији града Чачка; 

4) учествују у изради екстерног Плана заштите од великог удеса на територији 

града Чачка; 
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5) учествују у припремама и извођењу припремног померања или евакуације 

становништва; 

6) учествују у припремама и спровођењу збрињавања евакуисаног      

становништва; 

7) набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру система јавног 

узбуњивања у Републици Србији, учествује у изради акустичне студије за 

територију града Чачка; 

8) организују, развијају и воде личну и колективну заштиту; 

9) учествују у организацији, формирању и опремању јединица цивилне 

заштите опште намене;  

10) старају се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе подршке за 

потребе заштите и спасавања; 

11) обављају и друге послове заштите и спасавања. 

 

Члан 8. 

 

Стручни, оперативни, плански и организациони послови у вези заштите и 

спасавања обављају се у Градској управи за опште и заједничке послове града 

Чачка.   

Градска управа за опште и заједничке послове у вези са заштитом и 

спасавањем  обавља следеће послове: 

 

1) израђује  нацрте аката предвиђене Законом о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању  ванредним ситуацијама;  

2) обавља послове у вези попуне, опремања и обучавања јединица цивилне 

заштите опште намене у складу за законом и подзаконским актима; 

3) планира збрињавање угрожених, настрадалих, избеглих и евакуисаних лица 

у ванредним ситуацијама у сарадњи са Градским штабом за ванредне 

ситуације и у складу са Планом заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама; 

4) води евиденцију о припадницима једница цивилне заштите опште намене 

града Чачка, специјализованим јединицама цивилне заштите за 

узбуњивање, средствима и опреми у цивилној заштити: организује, развија 

и води личну и колективну заштиту на територији Града; 

5) обавља стручне и административне послове за потребе Градског штаба за 

ванредне ситуације; 

6) обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 

 

 
         6.  СУБЈЕКТИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ 

          И СПАСАВАЊЕ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Члан 9. 

 

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, 
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комуналне делатности, грађевинарства, угоститељства, и други који располажу 

ресурсима за смањење ризика од катастрофа.  

Субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање града Чачка дужни су да 

плански прилагоде своје капацитете и организацију за извршавање  задатака 

заштите и спасавања. 

На одређивање и ангажовање субјеката од посебног значаја не примењују се 

одредбе закона којим се уређују јавне набавке. 

 

Члан 10. 

 

Трошкови стављања у приправност односно ангажовања субјеката од 

посебног значаја за заштиту и спасавање падају на терет буџета града Чачка. 

 

Градоначелник града Чачка, са субјектима из претходног става ће уговором 

уредити трошкове стављања у приправност односно ангажовања, који се 

надокнађују по тржишним ценама.  

 

Члан 11. 

 

Субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање града Чачка, права и 

обавезе одредиће се посебном одлуком. 

 

 
7. ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ  И 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 

УЗБУЊИВАЊЕ    

 

Члан 12. 

 

Јединице цивилне заштите опште намене града Чачка образују се, опремају 

и оспособљавају као оперативне снаге за извршавање мера цивилне заштите као 

што су локализовање и гашење почетних мањих пожара и шумских пожара, учешће 

у заштити од поплава, указивање прве помоћи, учешће у збрињавању угроженог 

становништва, помоћ у асанацији терена и друге активности по процени Градског 

штаба за ванредне ситуације.  

 

Члан 13. 

 

У граду Чачку формира се 14 јединица цивилне заштите опште намене 

јачине вода са укупно 574 обвезника цивилне заштите и 1 специјализована 

јединица цивилне заштите за узбуњивање јачине одељења.  

Попуну, опремање и обуку јединица извршиће Надлежна служба Градске 

управе за опште и заједничке послове града Чачка у складу са Законом о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама и подзаконским 

актима које доноси министар. 

 

 

Члан 14. 
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Припадници јединица цивилне заштите и повереници и заменици повереника 

цивилне заштите имају право на надокнаду за ангажовање на задацима цивилне 

заштите.  

Припадник цивилне заштите за време извршавања задатака заштите и 

спасавања има право на накнаду за превоз, смештај и исхрану.  

 

Члан 15. 

 

Скупштина града посебном Одлуком уредиће формирање, организацију, 

опремање, оспособљавање и функционисање јединица цивилне заштите опште 

намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији 

града Чачка. 

 

Члан 16. 

  

Повереници и заменици повереника цивилне заштите (у даљем тексту: 

повереници и заменици повереника) предузимају непосредне мере за учешће 

грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите и личне, узајамне и 

колективне заштите и руководе јединицама цивилне заштите опште намене.  

Грађани на угроженим  подручјима дужни су да поступају у складу са 

упуствима повереника, односно заменика повереника. 

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. 

Члан 17. 

 

Повереници у привредним друштвима и другим правним лицима постављају 

се зависно од организационе структуре, простора организовања, деловања и броја 

запослених према сопственој процени ових субјеката и именује их директор, 

односно други надлежни орган одређен општим актом. Повереници и заменици 

повереника обављају послове заштите и спасавања у привредним друштвима и 

другим правним лицима.   

 

Члан 18. 

 

За организацију и спровођење превентивних мера заштите и спасавања и 

покретање почетних активности у случају појаве опасности по живот и здравље 

људи, материјалних и културних добара као и заштита животне средине постављају 

се повереници цивилне заштите и њихови заменици за следеће делове територије 

града Чачка:  

1) за источни део територије два (2) повереника и четири (4) заменика 

повереника; 

2) за јужни део територије два (2) повереника и четири (4) заменика 

повереника; 

3) за западни део територије два (2) повереника и четири (4) заменика 

повереника; 

4) за северни део територије два (2) повереника и четири (4) заменика 

повереника; 
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5) за централни део територије  који обухвата градске месне заједнице 

шест (6) повереника и дванаест (12) заменика повереника. 

 

Детаљнија подела по деловима територије града са називима јединица 

извршиће се у Одлуци о формирању, организацији и опремању јединица цивилне 

заштите опште намене за територију града Чачка. 

 

 
        8. ПРОФЕСИОНАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 Члан 19.  

 

Град може основати професионалне ватрогасне јединице.  

Посебном одлуком дефинисаће се минимални број ватрогасаца, техничка 

опремљеност и обученост професионалних ватрогасних јединица локалне 

самоуправе на основу акта који прописује министар. 

 

 
III ЛИЧНА И УЗАЈАМНА ЗАШТИТА 

 

Члан 20. 

 

Лична и колективна заштита у граду Чачку се организује по месту рада и 

месту становања. 

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.  

Обавезује се Градска управа за опште и заједничке послове да у сарадњи са 

организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације - Одељење за ванредне 

ситуације у Чачку, припреми упутства и друге публикације којима ће се вршити 

едукација становништва о поступцима у могућој или насталој опасности, посебано 

о реаговању приликом земљотреса, поплава и пожара. 

У реализацији активности наведених у ставу 3. овог члана укључују се 

повереници. 

 

 
IV СИТУАЦИОНИ ЦЕНТАР ГРАДА ЧАЧКА 

 

Члан 21. 

 

 Ситуациони центар града Чачка образован је у оквиру Градске управе за 

опште и заједничке послове града Чачка, а рад центра организује и руководи 

надлежна служба управе. 

 Опремање техничким средствима и обуку запослених у Ситуационом 

центру спроводи Градска управа за опште и заједничке послове у складу са 

законом и другим прописима. 

 
V ФИНАНСИРАЊЕ  И  ПРИЗНАЊА 
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Члан 22. 

 

Из буџета града Чачка за потребе заштите и спасавања становништва и 

материјалних добара од елементарних непогода и других несрећа  финансирају се: 

 

1. организовање, опремање и обучавање Градског штаба за ванредне 

ситуације; 

2. организовање, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште 

намене; 

3. трошкови стављања у приправност и ангажовања субјеката од посебног 

значаја за заштиту и спасавање у складу са уговором за извршавање 

задатака заштите и спасавања; 

4. обука из области цивилне заштите коју организује град и 

5.  други послови цивилне заштите одређени позитивним прописима. 

 

Члан 23. 

 

           За нарочите успехе у организовању и спровођењу мера цивилне заштите и 

других послова заштите и спасавања град Чачак  може  доделити   признање у виду 

захвалнице. 

 Захвалница се додељују на Светски дан цивилне заштите – 1. марта. 

 

 
 VI  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 24. 

 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о организацији 

и функционисању цивилне заштите на територији града Чачка („Службени лист 

града Чачка“, бр. 13/2014 и 19/2016). 

 

Члан 25. 

 

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

листу града Чачка“. 

 
СКУПШТИНА 

 ГРАДА ЧАЧКА 

                                                      _________________   

               _________________ 

 

 

     
                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

                                                                                    Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 



O6PA3"[OxtEII,E

flpanHu ocHoB 3a AoHoIreBe one O4,ryxe Ha!'ra3rl ce y qnaHy 29. crae l. ra.rxa 1. 3axoHa
o cMarbeEy pu3[rKa oA Karacrpo$a u ynpas-iuamy BaHpenHuM cr.rryauujaua, (,,c,r. r,racHr.rx pc,"
6poi 87 12018), rojon je yrepleHa 3aKoHcKa o6asesa o roHoueFr,y aKra o opraHr.r3aqnju u

QyHrquourlcamy ut4 BHnHe 3aurure H a replrropH.j u .loxa,r u e caN,r oyl r paBe

VlaHorl 54. crae l. raqxa 216. Craryra rpa4a r{auria (,,C,r. nHCr tpara gavxa", 6poj
612019), yrep!euo je ga CrcynruruHa rpaAa oSpa:1,je ura6 :a BaHpe-IHe orryarlu.je. .qoHocli oAJryKy
o opraHil3aLIaju u rfynxu['toHllcaH,y tl14BHnHe 3a[rrure ua repr.rropuju I-paga, AoHoc14 upoUeHy
pa3uKa' flraH cltamema pH3llKa oA Ka'lacrpotfa, fI,rau 3aurure u cflacaBa*,a 14 eKCrepHn flrau
3auruTe oI BenHKOt yAeca.

llpeq,roNeuoNl o/lJ't)/KoM ypebyje ce opraHH3auuja u $yHrcrluouracaru,e rlliBr4J'rHe 3arrrrrre
ua repuropnju rpara tlaqrca unja je ocHoBHa AeJrarHocr 3arurr.r'ra, cnacaBarbe 14 orKrarba*e
IIocneAl{Lla ereN'leHTapHHx uefroro!a. TexHHLrKo-TexHoJrotIIKHx Hecpeha H Ipyrtrx sehHx
oflacHocrl{ rcoje uorl'yrpo3uru craHoBHr.urrreo, r,rarepujaJ'rHa u KynrypHa Ao6pa H xfiBorHy
cpeAHHy y N'lHpy H BaHpeAHor.l H parHoM craFby (y ea,rseu reKc'ly: eneNreHrapHe HenoroAe r1 Apyre
Hecpehe), Ayxltocrn rpaACKt x opraua y 3alrruru l.r cnacaBaby. x3paAr.J flpoqeHe pu3nKa, fi3paAH
IoKaIHol- fl,raua CN,lalbelba pH3HKa oA Ka't'acrpotfa, u:palrr fl,raua 3a[rrHre r{ CIacaBaB,a H u3palu
eKcrepHor fl,laua 3aixruTe or BeJruKor y.qeca, $opr,rnpame.je4nHuqa uuBt4r.rHe 3aurr,tre onure
HaMeHe' nOCTaBrBabe noBepetlHKa H 3a\.{eHLIKa [OBepeHHKa LIUBHnHe 3aUTtrTe, $UHauCupame r,r

Apyra II[ITaH,a ug o6J'racrr{ uLIr]r.rnHe 3auTrJTe.

[1pe;,roateuo]\r orn)rKoN,r Bptue ce repMr.rHoJrorxKa ycrc,ratluea*e H ronyHe ) cKnary ca
o4pe46al'ra 3arcoua o cN,tatbeH,)i prl3HKa oI Karacrpocpa ri ynpaa-rsarby BaHpe,qHHM cnryallujaua, y.

lotneAy HoBr4X ilpaBa u oSane:a JroKanHe caMoynpaBe y o6,racru opranu:aqrje r
Synrcr1uour.rcaru,a LlrJBun He 3arurHTe.
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