
Peuy6nuxa Cpluja
rPAI qAIIAK
fpa4crco rehe
Epoj: 05-14312020-lll
13. oxro6ap 2020. ro.{r{He
I{AI{AK

CKYTIIIITIIHA TPMA TIAIIKA

Ha ocnony qraHa 46. 3arona o rora,ruoj caMoyrrpaBra (,,Cn.rnacsux PC" 6p.129D0A7,
83120L4 - .{p. 3al<o:u, 10112016 - Ap. 3aKoH u 4712018) u qrana 84. Craryra rpaqa t{aqxa

(,,C;r..rucr tpaila 9a.ma" 6p. 612019),

Ipa4cro rehe rpaga 9aura, Ha ceAHr.rqra o4pxaHoj 13. oxro6pa 2020. roAr4He,

yrnp4rano je

rrPEAJrOf
OAJIYKE O OEPA3OBABY JEAIIHI,I{A UI{BI4IHE 3AIIITI{TE OIIIUTE

HAMEHE I,I CTIEUIIJAJII,I3 OBAHE JEAI,IHIIqE III4BI,IJIIIE 3AtU TI,ITE 3A
y3ByBI,IBABE 3A TEPIITOPI,IJy rpAIA TIAqKA

rla npeAnaxe Cx;.nurruutr NaAogece

oAJrvKv
O OBPA3OBABY JEAIIHI,IqA III{BIJIHE 3AIIITI,ITE OIIUTE HAMEHE I,I

CIErI]IJAJTI43OBAHE JEA?rHrrrIE rIr4Br,rJrHE 3AIIrrrrrE 3A y3EyBr4BArtrE
3A TEPI4TOPIIJY TPMA IIAIIKA

y rercry rcoju je AocraBJbeH og6opnvqraMa 3a ceAHrrqy Cxynumune.

I,lsnectunaq Ha ceIHLIqrI Crynurrune je He6ojura Eexasrh, HaqeJrHr4K fpa4cxe ynpaBe
3a orrrrrre n saje4nuuxe rrocJroBe.

TPANCKOf
Mlr,ryn Tog



'&u
rF,

rPA:1

07, 10, Nn

f,s,rE@r

",, -,.,1 t't
-,: r.\S&
Li AL{AK

Peny6nura Cpluja
fpa4 rla.rax

fpa4cxa y[paBa 3a orrrrrre ra saje4uuure
[ocJroBe rpaAa rlaqKa

Bpoj : CrryN6esol2020-IY -7
07.10.2020. roAr{He
9a.{ax

IPAACKO BEhE IPAIA qAqKA

Y upr.lnory aKra.AocraBJbaMo Barr naqpr flpe4rora O4nyre o o6pasonarry je4uuuqa
III,IBTIJIHe 3rIIrrrI{Te orllrrre HaMeHe u cuequja-u[3oBaHe je1uuuqe qr.rBr,rJrHe 3arrrrr,rre 3a
ys6ymrnarre Ha repr{Topuju rpaAa r{aqKa.

HAqEJIH[IK
yrrpaBe 3a o[rrrTe rr
rrocJroBe rpaAa rlaqrca



Страна 1 oд 8 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 6) и члана 80. став 2. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 

РС“, број 87/2018), члана 15. Одлуке о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 11/2020) и 

члана 54. став 1. тачка 46) Статута града Чачка ( „Службени лист града Чачка“, број 

6/2019) 

Скупштина града Чачка на седници одржаној _______________ године, 

донела је   

 

 

ОДЛУКУ  

О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ И 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 

УЗБУЊИВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

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 града 

Чачка. 

  

Члан 2. 

   

За потребе заштите и спасавања становништва, материјалних и културних 

добара у ванредним ситуацијама, односно 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 и учешће у збрињавању 

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

Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка (у даљем тексту: 

Градски штаб за ванредне ситуације) формирају се јединице цивилне заштите 

опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање. 

 

Члан 3. 

 

У граду Чачку формира се 14 јединица цивилне заштите опште намене са 

укупно 574 обвезника цивилне заштите и 1 специјализована јединица цивилне 

заштите за узбуњивање са укупно 10 обвезника.  

Једна јединица цивилне заштите опште намене је јачине вода (41 припадник 

у јединици), а специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање је јачине 

одељења (10 припадника у јединици). 

Попуну, опремање и обуку јединица извршиће Градска управа за опште и 

заједничке послове град Чачка. 

Координацију активности јединица из става 2. овог члана врши Градско 

веће. 
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Члан 4. 

 

Начин задужења, употребе, замене и раздужења униформе јединица 

цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за 

узбуњивање уређен је 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 5. 
 

Јединице цивилне заштите опште намене формирају се као привремени 

састав од добровољаца и радно способног становништва, односно запослених, за 

извршавање мера цивилне заштите. 

  

Члан 6. 

  

Здравствену способност припадника јединица цивилне заштите опште 

намене утврђује Дом здравља у Чачку, на основу критеријума и начина утврђивања 

здравствене способности лица за рад у државним органима. 

 

Члан 7. 

 

Специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање и јединице 

цивилне заштите опште намене опремају се одговарајућом опремом и материјално-

техничким средствима која су неопходна за личну, узајамну и колективну заштиту 

њених припадника и за спровођење мера цивилне заштите.   

 

Члан 8. 

 

Припадници јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване 

јединице цивилне заштите за узбуњивање обучавају се и оспособљавају за 

извршавање мера цивилне заштите.  

Обуку и оспособљавање организује и спроводи Надлежна служба при 

Градској управи за опште и заједничке послове града Чачка.  

Опремање, обука и трошкови ангажовања јединица цивилне заштите опште 

намене финансирају се из буџетских средстава града Чачка. 

 

Члан 9. 

 

Јединице цивилне заштите опште намене могу се ангажовати у свим 

насељима на територији града Чачка, на основу наредбе Градског 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 Градског штаба за ванредне ситуације.  
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Члан 10. 

 

Јединице цивилне заштите опште намене образују се посебно за подручје 

које обухвата источни, јужни, западни, северни и централни део територија града 

Чачак. 

Источни део територије града Чачка обухвата следеће Месне заједнице: 

 Балуга (Љубићска), 

 Бечањ, 

 Бресница, 

 Вујетинци, 

 Горичани, 

 Горња Трепча, 

 Доња Горевница, 

 Доња Трепча, 

 Заблаће, 

 Катрга, 

 Коњевићи, 

 Кукићи, 

 Мојсиње, 

 Мрчајевци, 

 Мршинци, 

 Остра, 

 Прељина, 

 Прислоница, 

 Станчићи. 
 

Јужни део територије града Чачка обухвата следеће Месне заједнице: 

 Атеница, 

 Балуга Трнавска, 

 Бањица, 

 Брезовица, 

 Вапа, 

 Виљуша, 

 Жаочани, 

 Јежевица, 

 Јездина, 

 Качулице, 

 Кулиновци, 

 Липница, 

 Лозница, 

 Петница, 

 Премећа, 

 Рајац, 

 Слатина, 
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 Трнава. 
 

Западни део територије града Чачка обухвата следеће Месне заједнице: 

 Видова, 

 Врнчани, 

 Јанчићи, 

 Међувршје, 

 Овчар Бања, 

 Паковраће, 

 Парменац, 

 Придворица, 

 Риђаге, 

 Рошци. 
 

Северни део територије града Чачка обухвата следеће Месне заједнице: 

 Вранићи, 

 Горња Горевница, 

 Љубић, 

 Милићевци, 

 Миоковци, 

 Пријевор, 

 Ракова, 

 Соколићи, 

 Трбушани. 
 

Централни део територије града Чачка обухватају све градске Месне 

заједнице: 

 „3 децембар”, 

 „Алваџиница”, 

 „Бељина”, 

 „Кључ”, 

 „Кошутњак”, 

 „Лугови”, 

 „Љубић Кеј”, 

 „Палилула”, 

 „Парк”, 

 „Сајмиште”, 

 „Свети Сава”, 

 „Стари Град”, 

 „Танаско Рајић”. ” 

 

Члан 11. 

 

У складу са чланом 10. став 1. ове Одлуке јединице цивилне заштите опште 

намене ће се формирати по две за источни, јужни, западни, и северни  део  
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територије града Чачка, а шест за централни део града Чачка који обухватају  

градске Месне заједнице.  

 

Називи јединица цивилне заштите опште намене у деловима територије 

града Чачка су:  

1. Источни део – ЈЦЗ-И1 (Балуга (Љубићска), Вујетинци, Горња 

Трепча, ДоњаТрепча, Коњевићи, Мојсиње, Остра, Прељина, 

Прислоница и Станчићи) 

2. Источни део - ЈЦЗ-И2 (Бечањ, Бресница, Горичани, Доња 

Горевница, Заблаће, Катрга, Кукићи, Мрчајевци и Мршинци) 

3. Јужни део - ЈЦЗ-Ј1 (Атеница, Балуга Трнавска, Бањица, Вапа, 

Виљуша, Јездина, Кулиновци, Лозница и Трнава) 

4. Јужни део - ЈЦЗ-Ј2 (Брезовица, Жаочани, Јежевица, Качулице, 

Липница, Петница, Премећа, Рајац и Слатина) 

5. Западни део - ЈЦЗ-З1 (Међувршје, Паковраће, Парменац, 

Придворица и Риђаге) 

6. Западни део - ЈЦЗ-З2 (Видова, Врнчани, Јанчићи, Овчар Бања и 

Рошци) 

7. Северни део - ЈЦЗ-С1(Вранићи, Горња Горевница, Милићевци, 

Миоковци и Пријевор) 

8. Северни део - ЈЦЗ-С2 (Трбушани, Љубић, Ракова и Соколићи) 

9. Централни део - ЈЦЗ-Ц1 (Стари  Град и Палилула), 

10. Централни део - ЈЦЗ-Ц2 (Сајмиште и Љубићски кеј), 

11. Централни део - ЈЦЗ-Ц3 (Алваџиница,  Кључ  и Свети Сава), 

12. Централни део - ЈЦЗ-Ц4 (3 децембар и Парк), 

13. Централни део - ЈЦЗ-Ц5 (Кошутњак и Бељина), 

14. Централни део - ЈЦЗ-Ц6 (Танаско Рајић и Лугови). 

 

Члан 12. 

 

Поверенике и заменике повереника именује и разрешава руководилац 

органа јединице локалне самоуправе, у чијој надлежности су послови који се 

односе на заштиту и спасавање.   

Именовање повереника и заменика повереника јединица цивилне заштите за 

територију коју обухвата Град Чачак извршиће руководилац органа јединице 

локалне самоуправе, у чијој надлежности су послови који се односе на заштиту и 

спасавање, донеће посебно решење о постављењу у року од шездесет (60) дана од 

дана доношења ове одлуке. 

У свакој јединици цивилне заштите опште намене биће именован један 

повереник и  два заменика повереника, а у специјализованој јединици цивилне 

заштите за узбуњивање један повереник и заменик повереника. 

 

Члан 13. 

 

Повереник, односно заменик повереника цивилне заштите може бити 

пунолетно лице, које није осуђивано на безусловну казну затвора у трајању од 
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најмање шест месеци, као и против кога се не води кривични поступак за кривично 

дело које се гони по службеној дужности.  

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.  

 

Члан 14. 

 

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. 

Сва права и обавезе између припадника јединица цивилне заштите опште 

намене и Града Чачка регулисаће се уговором. 

 

Члан 15. 

 

Евиденцију о припадницима, средствима и опреми јединица цивилне 

заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање 

води Надлежна служба у Градској управи за опште и заједничке послове. 

 

Члан 16. 

 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о формирању, 

организацији и опремању јединица цивилне заштите опште намене за територију 

града Чачка („Сл. лист града Чачка” број 13/2014, 11/2015 и 19/2016). 

 

Члан 17. 

 

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

листу града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: ____________ 

 __________________ 

 

ПРЕДСЕДНИК  

Скупштине града Чачка  

Игор Трифуновић, с.р 



Страна 7 oд 8 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Одлуке о образовању јединица цивилне заштите 

опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на 

територији града Чачка садржан је у Закону о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 

87/208), Уредби о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и 

начину употребе („Службени гласник РС“, број  84/2020, Одлуци о организацији и 

функционисању цивилне заштите на територији града Чачка („Службени лист 

града Чачка“, број 11/2020) и Статуту града Чачка („Службени лист града Чачка“, 

број 6/2019).               

            

Чланом 29. став 1. тачка 6) Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању у ванредним ситуацијама прописано је да јединица локалне самоуправе 

у оквиру својих надлежности, у области смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама образује јединице цивилне заштите, а чланом 

80. став 2. да одлуку о образовању јединица цивилне заштите доноси надлежни 

орган јединице локалне самоуправе. 

 

 У члану 15. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији града Чачка („Службени лист града Чачка“, број 11/2020) предвиђено је 

да ће Скупштина града посебном Одлуком уредити формирање, организацију, 

опремање, оспособљавање и функционисање јединица цивилне заштите опште 

намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији 

града Чачка. 

 

 Овом одлуком се, у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању у ванредним ситуацијама, и Одлуком о организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији град Чачка, образују јединице цивилне заштите 

опште намене града Чачка, и то 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 анредне ситуације.  

           

Одлуком се формира 14 јединица цивилне заштите опште намене јачине 

вода са укупно 574 обвезника цивилне заштите и 1 специјализована јединица 

цивилне заштите за узбуњивање јачине одељења, са детаљнијом поделом по 

деловима територије града са називима јединица. 

 

 Одлуком је предвиђено да повереник, односно заменик повереника цивилне 

заштите може бити пунолетно лице, које није осуђивано на безусловну казну 

затвора у трајању од најмање шест месеци, као и против кога се не води кривични 

поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности, као и да 

повереници и заменици повереника цивилне заштите учествују у припремама 

грађана и запослених за личну и узајамну заштиту, обавештавају грађане и 



3alocJleHe o [paBoBpeMeHoM [peAy3r{MarLy Mepa rlr4Br.rnHe 3arrrrlrre, o6aneurranajy
rpafaue I,I 3alocneHe o onutoj uo6urugaquju paau yreruha y 3a[rrr{Tt4 vr cfiacarlarly
EyArz u uarepnjaJrHr.rx 4o6apa y BaHpeAHr4M ct4Tyaqujava, Bprrre Koopauuagujy u
cnponofese enaxyaquje, s6purranalLa, cKJrarraruavApyre Mepe qr.rBHJrHe 3arrrrr,rre.

flpulut<ou Ia3BpIrIaBaILa 3a4araKa 3arrrrr.rre r,r clacaBarra npr4traAHraqr,r je4rauuqa
LII,IBI,IJIHe 3aIIrrlITe oIIITITe HaMeHs nvrajy npaBa Ha 3ApaBcrBeHo ocurypame r.r HaAoKHaAe
3a aHraxoBalbe nponvcaHe 3aKoHorra. Y I43BpIIIaBarby 3aAaTaKa 3arrrTr,rre v cnacaBat$a Ha
nppInaAHI,IKe jeAuuuqe qI,IBI,IJIHe 3alxrr,rTe onlrre HaMeHe n cnequjalr&oBaHe je1unnqe
II[BI4IHe 3aIIITIme sa ys6yrruBarle npr4Merryjy ce oflrrrrr.r nponucrz o 6es6e4nocrvt H
3aItrTI4Te Ha pa[y, Kao u noce6ue Mepe 3a o6es6elerre 3arrrrr4Te v 3ApaBJba, y cKnaAy ca
3aKoHoM. Cna upana u o6asese zsuely [pu[aAHr,{Ka jegunnqa qr.rBr4JIHe 3arrrrr4Te onrrrre
HaMeHe u fpa4a qaqra perylncahe ce yroBopoM, a eBr.rAeuqujy o npuraAHHrlr,rMa,
cpeAcrBHMa 14 olpeMl4 je4ranuqa qr.rBr,rJrHe 3arrrrr.rre onrrrre HaMeHe ra cnequjalrrcoBaHe
je4Iauuqe qI,IBI,IJIHe 3aIIITnre sa ys6yrrurarbe Bo4r,r HaAlexna nyN6a y fpa4croj ynpaBr{
3a olrlxre u saje4nnuKe nocJloBe. Ognyxa nponracyje 4a o6yxy u ocnoco6JraBarre
opranusyje u cnpoBoAr4 HaAlexua cnyx6a rpn fpa4croj ynpaBr,r 3a orrrrre v
saje4nra'Ire nocnoBe rpaAa gaqr. Onperraarre, o6yxa H TporxroBr4 aHraxoBarra jegraur,rqa
IIUBI{nHe 3aIrITlITe olIIITe HaMeHe (funanczpajy ce r43 6yue:rcxrax cpeAcraBa rpaAa
9aqxa.

cr:yuarrena Ha cHary oBe oAnyKe npecraje la Ba)Kil o4nyxa o Soprraraparry,
opranusaqujpl u onpeMarry je4nHI4IIa qr,rBr,rnHe 3arrrrLtre onrre HaMeHe sa 'repuropujy
rpal.a r{aqra (,,cnyN6euu lrtcr rpalla rlasKa", 6poj 1312014, rr/20r5 u 19/2016).

CTPYIIHA OEPMA
Ipagcrca ynpaBa 3a oflrrrre
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