
На основу члана 20. тачка 19. и члгна 24. став i. Закона о локалноj самоуправи 

("Службени глаСН!liК РС", броj 129/07), члана 15. Закона о ванредним ситуациjама ("Службени 

гласник ре", броj 111/09 111 92/11) и члана 26. став 1. тачке 9. и 44. Статута града KparъeBa 

("Службени лист града KpaJbesa", броj 4/08,19/12,13/13 и 15/13-пречишпентекст), 

Скупштина града KpaJbesa, на седници одржаноj дана 19, 20, 23. и 24. септембра 2013. 
године, донела je 

ОДЛУКУ
 
о ОРГАНИ3АЦИJИИ ФУНКЦИОНИСАI-ЬУЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
 

НА ТЕРИТОРИJИГРАДА КРАJЪЕВА
 

! ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком регулише се органюациjа и функционисаt-bе цивилне заштите на 

териториjи града Крагьева; надлежности градских органа у заштити, спасаваl-bУ и отклаl-bаt-bу 

последица елементарних непогода и других несрепа; израда Процене угрожености од 

елементарних непогода и других несрепа (у дarъeM тексту: Процена угрожености); израда 

Плана заштите 111 спаСаваl-bа у ванреДН1I1М ситуациjама (у AaJbeM тексту: План заштите и 

спасаваl-ьа); образоваl-bе Градског штаба за ванред:-!е ситуациjе на териториjи града KpaJbeBa 
(у ,цагьеiVl тексту: Градски штаб); одреf]иваt-bе повереника и заменика повереника цивилне 

зэштите у насеrъеним местима; организациjа, раЗ8иjа:-ье и Bo1')et-be личне и колективне заштите; 

формираi'ье, организоваl-bе и опремаf-ье jединица цивилне заштите опште намене; одреf)иваt-bе 

оспособгьених праsних лица за заштиту и спасаваt-bе; финансираt-bе и друга питаl-bа од значаjа 

за организоваt-bе и Функционисаi-ье цивилне заштите. 

Члан 2. 
1. Субjекти Э8штите и СП8саВ8l-bа на териториjи града су: 

С:<упштина града KpaJbesa (у дагоем тексту: Скупштина града); 

градоначелник града Крагоева (у дагьем тексту: градоначелник); 

Грздско вепе града KpaJbeBa (у дагоем тексту: ГраДСI<О вепе); 

ГРЗДСi<а управа града Крагьева (у дarьel\il тексту: Граде ка управа); 

Градски штаб; 

оспособгьена правна лица од значаjа за заштиту и спасаваl-bе на териториjи града, 

остала привредна друштва и предузетници; 

ГРд~ани, групе rpaf]aHa, удружеf-Ьа граf)анэ,	 професионалне и друге организациjе. 

Субjекти из претходног става обезбеfJуjу изграДtъу jединственог система заштите и 

спасавснъа на териториjИ града у Оf<ВИРУ своjи~ надлежностии у складу са Законом о ванредним 
ситуациjама (у даJbем тексту: закон) и ДРУГИfl!i ПРОПИСVlма, Статутом града KparъeBa, своjим 

lliнтерним актима и о Borlil одлуком. 

!I НАДЛЕжноети ОРГАНА ГРАДА KP/\JtJEBA 

1.	 Скупштина града 

Ч.nан З. 

у сствариваl-bУ cBoje улоге у систему заштите и спасанагьа становништва и добара на 

терv:ториjи града Крагьева, Скупштина града врши следеnе послове: 

- доноси одлуку О организациjи и функционисаl-bУ цивилне заштите на териториjи града и 

обезбеf]уjе :-ьено СПР0801')ен:>е у складу са jединственим системом заштите и спасаваl-bа у 

:~епуБJlИЦИ Србиjи; 



.. доноси планове и програмераЗ80jг система заштите и спасаваf-bа на териториjи града
 

!<рагьева;
 

- планира и YTBpf)yje изворе финансиран~а за развоj, изградгьу и извршаваf-bе задатака заштите
 

и спаса8аl-~а и развоj цивилне заштите и спрово~еl-bе мера и задатака цивилне заштите на
 

териториjи града I{pa~eBa:
 

.. YTBpf]yje штете настал е од последица елементарних непогода и других несрепа и ДOCTaB~a
 

захтеве за помоn и извештаjе .Влади Републике Србиjе;
 

- образуjе Градски штаб;
 

- разматра и YC8aja извештаjе градоначелника о питаf-bима битним за заштиту и спасаваf-bе,
 

ГОДИШI-'о!li извештаj о раду и ГОДИШf-bИ план рада Градског штаба;
 

- обавгьз и друге послове у складу са законом и другим прописима.
 

2. Градс:<о Se\le 

Члан 4. 
У ОСТ8ариваrьу cBoje улоге у систему заштите и спаСаваl-bа становништва и добара на 

териториjи града !<pa~eBa, Градско вепе врши следеnе послове: 

- доноси Процену угрожености, План заштите и спаСаваt-bа, План заштите од удеса (као 

саставни део Плана заштите и спасаваl-ьа) и План заштите И спасаваl-bа од поплава; 

- образуjе Комисиjу за процену штете настале од елементарних непогода; 

- доноси одлуку О накнади штете настал е од последица елементарних непогода и других 

несреfш; 

- прати реализациjу превентивних мера заштите; 

- одре~уjе оспособ.fъена правна лица од значаjа за заштиту и спасаваf-bе и обезбеf)уjе им 

накнаду стварних трошкова за спрово~еt-ье припрема и ангажоваl-bе у извршаваf-bУ мера и 

задаТ31<а цивилне заштите; 

- стара се о Г!опунVi, опремаl-ЬУ и обуци jеДИН!I1ца цивилне заштите опште нам ене у насе~еним 

местима; 

- одлучуjе о fvlеРШJlа субвенционисаf-bа набавке прописаног минимума потребних средстава и
 

опреме за личну и I<олективну заштиту;
 

- стара се о набавци и одржаваfJоУ средстава за узБУi-'оиваН::.е и учествуjе у изради Студиjе
 

покриве:-юсти Cil.CTeMa jaBHor узБУf-ьиваfJоа за териториjу града;
 

- доноси решеfJоа о постав~аl-bУ сирена, ype~aja и средстава за jaBHo узБУf-bиваf-bе;
 

- стара се о режиму рада противградних станица;
 

- YTBpf]yje критериjуме за доделу признаf-bа и награда у области ванредних ситуациjа;
 

- обашъа и друге послове у складу са законом и другим прописима.
 

3" Градоначелник 

Члан 5. 
ГрадоначеЛНИi< je командант Градског штаба по положаjу, руководи f-bеговим радам и 

врши И следеnе послове: 

-предлаже Скуnштини града заменика команданта, начелника vi чланове Градског штаба; 

-на предлог Градскаг штаба доноси одлуку о проглашеf-bУ ванредне ситуациjе на териториjи 

града Kpa~e8a; 

- стара се о организациjи и спровоf)еl-bУ i\liобилизациjе rpaf)aHa, правних лица и материjалних 

средстзва за !l!3вршаваl-ье задатака ззштите и спаС8ваl-b8; 

- на предлог Грзд,СКОГ штаба аКТИ8ира оспосоБJЬена правна лица од значаjа за заштиту и
 

спасаваl-ье на тер!t1ториjи града l<pa~eBa;
 

- усмерава 1'1 уск.па~уjе рад градских органа и прзвних лица чиjи je град Kpa~eBO оснивач у
 

спрово~еl-ЬУ мера заштите VJ спасаваl-ЬЕ;;
 

- одлучуjе о YBO~eh':>Y деЖУРСТ8В3 у градским органима и другим правним лицима у ванредноj
 

ситуациjи;
 



- одлучуjе о оргаНИЗОВЗI-bУ превоза, смештаjа и исхране припадника jединица цивилне заштите
 

опште намене и rpaf]aHa коjи учествуjу у заШТ!liТVi и спасаваl-bУ становништва и материjалних
 

добара на териториjИ града;
 

- стара се о обезбеf]еl-ЬУ средстава за ванредне ситуациjе У БУl,Iету града;
 

-остваруjе capaAI-bУ са суседним локаЛН!liМ самоуправама, Управним округом, МУП-ом и BOjCKOM
 
Србиjе у ЦИJЪУ уск.паf}иваl-Ь3 активности у ванредним ситуациjама;
 

- извештава Скупwтину града о питаl-bима битним за заштиту и спасаваl-bе;
 

- стара се о спрово~еl-bУ закона и других прописа из области заштите и спасаваl-bа;
 

-обав.rъз vi друге послове у СVJ18ДУ са законом и другим прописима
 

4. (радека управа 

Члан 60 
Градска управа у ОК8ИРУ С80jих надлежности У систему заштите и спаСаваl-bа врши 

следеГl8 ПОСJlове: 

.. прати CT3l-bе у вези са заштитом у! спасава!-Ьем у ванреДНИIIJi ситуациjама и предузима мере за 

заштиту и спасаваl-bе;
 

- Y'ieCT8yje у изради Процене угрожености;
 

.. учествуjе у изради Плана заШТViте vi спасаваrьа;
 

- учествуjе у V!З8оf}е:-ьу привременог помера:-Ьа или евакуациjе становништва и зБРИl-bаваl-bУ
 

настрадалог стаН08ништва;
 

- стара се око обезбе~еf-bЕ1 неопходних средстава за рад Градског штаба;
 

.. врши ilослове ~/рбанистичких мера заШТfI!те и спасаваl-bа из cBoje надлежности;
 

- набавгьа и одржава средства за узБУi-ьиваl-ье у ОК8ИРУ система jaBHor узБУl-bиваl-bа у
 

РепуБЛI!IЦИ Србиjи, учествуjе у !I1зради студиjе покривености система jaBHor узБУl-bиваl-bа за
 

териториjу града Kparьe8a;
 

- 06езбеilуjе ТeJ'1екомуникациону и информациону подршку за потребе заштите и спасаваl-bа;
 

- организуjэ, раЗ8иjа и води личну vi колеКТИ8НУ заштиту;
 

- учествуjе у организациjи, формираl-ЬУ и опремаl-ЬУ jединица цивилне заштите опште намене;
 

- oCTBapyje CapaAI-ЬУ са организационим jединицама Сектора за ванредне ситуациjе- OAeJbel-bем
 

за ванредне ситуациjе у Краrьеэу;
 

- обаВJъа и друге послове у складу са законом и другим прописима.
 

Члан 7. 
Стручни, оперативни, планскVi и организациони послови у вези заштите и спаСаваl-bа у 

ванреДНИf\!l ситуациjама за терiJ1ториjу града KpaJЪe8a обаВJЪаjу се у OAeJbel-bУ за послове 

одбранэ и ванредне ситуациjе и инжеrьерско-геолошке Iti сеизмичке послове. 

Сдегьеl-ье за послове одбране и ванредне ситуациjе и инже~ерско-геолошке и 

сеИЗМН'-iК8 послове у непосредноj сараДI-ЬИ са организационом jединицом Сектора за ванредне 

ситуациjе- ОдеГDеrьеlVi за ванредне ситуациjе у KpaJЪeay, 8рШИ следеflе послове: 

- у сараДI-bИ са Градским штабом и другим стручним органима израf]уjе предлог Процене 

угрожености и Градском se1ly предлаже !-ЬеГО80 до:-юшеl-bе; 

- у сарад!-ьи са ГраДСКИI\Jl штабом 111 другим стручним органима израf)уjе предлог Плана заштите 

и спгсаSЭl-bа и Плана заштите од удеса, као I-ьеговог саставног дела, и Градском вепу предлаже 

:-ьеroвс доноwеi-bе; 

- у сарад!-Ьи са Градским штабом 111 другим СТРУЧНИfvl органима израf]уjе предлог Плана заштите 

и спасаваf-ъа од Ilоплава и Градском seny предпаже l-bеiОВО доношеl-bе; 

.. носилац je активности на изради Плана фУНI<циониса!-Ьэ цивилне заштите и система 

OCfVlatpa:-,,,,а и обавеШlaВat-ьа, ( као дела Плана одбране града KpaJЪeBa ); 
- носилац j8 а!<тивности на формираl-bУ, ГЮilУНИ и евиденциjама, Опремаl-bУ и обучаваl-bУ 

jеДИJ->IJЩ3 цивилне заштите опште наr,лене у насеJъени[VI меСТVI!VIа; 

- израf)уjе план мобилизациjе и организуjе извршеf·ье fVюбилизациjе jединица цивилне заштите 

опште намене; 



- организуjе, рззвиjа и води ЛViчну И колектViВНУ заштиту на териториjи града KparъeBa;
 

- у сарад:-ьи са Градским штабом плаНViра зБРИI-::.аваrbе угрожених, пострадал их, избеглих и
 

еваКУViсаних лица у ванредним ситуациjама;
 

.- носилац je ЗI<ТИ8НОСТИ у вези са набавгьзн:,ем и одржавагьем средстава за узбугьивагье у
 

оквиру система ja8Ho, узБУI--blliваt-Ьа у Републици Србиjи и учествуjе у изради Студиjе
 

покривености система jзвног узБУi-ЬИВЗi-ьа за териториjу града Крагоева;
 

- обаВJъа стручне !11 аДМИНIiIСТРЗТИ8НО техничке Г!ослове потребне за рад Градског штаба;
 

- обзвгьа vi друге послове из области ззштите и спасава:-ьа у складу са законом и другим
 

прописимз. 

50. !"радеюА. штаб за В8нредне ситуациjе 

Члан 8. 
За координациjу !Ii pYK080f]ei-ье заштитоrv1 и епасаваl-bем у ванредним ситуациjама, као 

операТ!II8НО-СТРУЧНО тело, СКУГiштина града образуjе Градски штаб. 

Градски штаб за ванредне ситуациjе чине командант, заменик команданта, начелник и 

чланови. 

Командант Градског штаба je градоначелник, а заменик команданта je заменик 

градоначелникэ. 

Начелник Градеког штаба je начелник OдeJЪel-ba за ванредне ситуациjе у KparъeBY. 

Чланови Градског штаба су: 

- члаН08!Ji Градског вепа у чиjем делокругу су послови из области: здравrъа, поrъопривреде, 

ВОДОПРlliвреде 111 шумэретва, рада и социjэпне политике, заштите животне средине; 

- представници Градске управе у ЧИjем делокругу су послов!!! из области: саобрапаjа, граf)евине, 

привреде yi финансиjа и информисаl-ьа; 

- РУКО80Дif.ОЦИ jавних предузеnа, привредних друштава, руковадиоци организационих jединица 

одбране, ПОJlициjе, хуманитарних оргзнизациjа, удруже:-ьа rpaf)aHa, других правних лица и 

уста нова у чиjем делокругу су ПОСГЮ8И ОД значаjа за ззштиту и епасавагье у ванредним 

ситуациjамз. 

Начелни!<а, ззменика команданта и чланоsе ГраДСI<ОГ штаба поставrъа и разрешава 

СКУПUJТина града, на предлог градоначелникэ. 

Градски штаб за ванредне ситуациjе образуjе, по потреби, помоnне стручно- оперативне 

ТVlмове за специфичне задатке заштите и спасэваК::.а. 

4лан 90 
Грэдски штаб 8рWИ следеiiе ПОСJlове: 

- ру!<оводи И координира рад су6jеi<зrа система заштите и спасаваf-bа иенага заштите и 

спзсавз!-Ьз у ванредним ситуациjамэ на спровоf]егьу утврfJених задатака; 

- руководи и :-<оординира спровоf)еl-bе мера и задатака цивилне заштите; 

-координира a:-щиjаl\!Jа и операциjама заштите и спасаваК::.а на подручjу града; 

-РЭЗI\/:атра и дэjе мишгьеl-ье I-Ш предлог Процене угрожености, предлог Плана заштите и 

спасзваf-bа у ванредни!Vi ситуациjама и Плана заштите и спзсава:-ьа од поплава; 

- прати ста:-Ь6 и оргаНИЗ8циjу зэштите и спасаВ8ГЬЭ и предлаже мере за I-bИХОВО побоrъшагье; 

- нзреf}уjе употребу снага заштите у! спасаваl-ьа, средстава помоnи и других средстава Koja се 

користе у sанредним ситуациjэма; 

.- стара се о редовноlVI I:'iнформисагьу И обавештава:-ьу становништва о ризицима и опасностима 

и предузеТViМ меРЗf\Jiа; 

- рззмэтра организзциjу, опремз:-ье и обучавш·ье jединица цивилне заштите опште намене и
 

оспосоБП)6НИХ правних лица;
 

- Hapef)yje приправноет· спремност за взнредне ситуациjе;
 

- ПРОЦ8l-bуjе угроженост од нзстанка аанредне ситуациjе;
 

-capa~Yle са Окружним штабом и штабовима за ванредне ситуациjе еуседних локалних
 

СЭ!VJоуправа; 



- именуjе повереН!liке и заменике повереника цивилне заштите у насеJЪеним местима; 

- ргзматра !Ii предлаже ДОНОШ81-ье одлуке о организациjи зэштите и спасаваf-bа на териториjи 

града; 

- нэреf}уjе евакуациjу стаН08ништвг и доноси одлуку О обиму евакуациjе и категориjама
 

стаН08ништsа :<01е се евакуише;
 

- са гювереницима цивилне З8штите, односна зэменицима повереника, непосредно руководи
 

збрИl-bаВ8f-ьем угрожених, пострадалих, избеглих и евакуv.саних лица у ванредним ситуациjама;
 

- ангажуjе оспоеоБJЪена правна лица од значаjа за заштиту и спаСаваl-bе на териториjи града;
 

- Hapef)yje влаСНИЦИi\iiа и кориеницима обjеката у jaBHoj употреби, као приватних обjеката
 

погодних за емештаj, приj6М и привремени смештаj rpaliaHa са угрожених подручjа;
 

- предлаже градоначеЛНИI<У доношеf-'",е одлуке о повераваf-bУ одреf]ених послова зБРИf-bаваf-bа
 

Црвено!у! крсту Србиjе;
 

- у случаjу нарушеног редовног снабдеваf-'.:>3 водом због елементарних непогода и других
 

Hecpef1a ангажуjе рэсположиве К8пацитете и координира дистрибуциjу воде;
 

- у с.пУ'-iаjу угро)-кености сточног фонда на териториjи захвапеноj елементарним непогодама и
 

другим несрепама ОРГ8низуjе евакуациjу iIi зБРИl-'оЭВЭl-Ье сточног фонда;
 

- израf]уjе предлог ГОДИlшьег плана рада и ГОДИШГЬИ извештаj о раду;
 
- спроводи ГОДИUJi--Ы/j план рада;
 

- подноси Скупштини града на YC8ajal-'ое предлог ГОДИШl-bег плана рада и ГОДИШI-bИ извештаj о
 

раду; 

- доноси наредбе, закгьучке и препоруке;
 

- обашъа и друге Гiослове и у складу са законом и ДРУГИМ прописима.
 

ш ЦИВИЛНА 3АШТИТА НА ТЕРИТОРИ,JИ ГРАДА КРАГЬЕВД 

1. Зрсте зэштите, мере и задаци 

Члэн 10. 
ЦИ8ИnНУ заштиту чине личнэ, узаjамна и колективна заштита, мере и задаци, 

гюверенvщи ЦИ8Viлне заштите, заменици ГiовереНИI<а и jеДИНlIще цивилне заштите опште намене, 

систем ОGiViдтрэrьа, обаsештаваi·ьа !Ii узБУI-ЬИВ8!-Ьа, оспосоБJЪена правна лица, хуманитарне и 

друге организациjе опреlv1гьене и ОС1l0соБJЪене за заштViТУ и спаС8В8f-bе и, с тим у вези, скуп 

активности Koje се односе на ПОilУНУ, материjално опремаf-ье, обучаваl-bе, оспосоБJЪаваf-bе, 

i\fюбилизациjу и аКТИ8ираrье ЦИВИJlне заштите. 

Ч"lан 1"1. 
У оствзриван~у законом утврf]ених З8датака цивилне заштите субjекти система заштите и 

спасаВ8f-bа на терi;1ториjи града КраJъева у складу са законом V! другим прописима припремаjу и 

спроводе мере ЦИВViлне заштите, а нарочито: 

- превентиsне мере;
 

- мере заштите у случаjу непосредне опасности од елементарних непогода и других несрепа;
 

- мере заштите i<адэ наступе елементарне непогоде и друге несрепе;
 

- мере ублажаваf-Ь3 и ОТК.П8!-ЬЭГЬЭ непосредних последица од елементарних непогода и других
 

Hecpef1a
 

1. Павереници цивилне заштите 

Члан 12. 
Ради обаВJЪа!-Ь8 послова заШТVlте и спасава!-Ьд у нэсеJъеним местима, делу HaCeJЪa, 

СТдiVIбениiVI ЗГРЭ,n,ама VI селима,( дап,ем тексту: насегьа), постаВJЪаjу се повереници цивилне 

заштите и заменици повереНИfCа 



Повереници цивилне заштите yi заменици повереника се у мееним заjедницама 

поетаВJЪаjу према следепем распорер,у: 

1. У !\АЗ А.драни (за МЗ Адрани и М3 ПОПОВИПИ) поетавиnе се 2 повереника и 2 заменика 

повереника, 

2. У МЗ Богутовац (за МЗ 50гутовац, !\Ii3 5ресник и М3 Jlопатница) поетавипе се 1
 

повереник и '( заiv!еник повереника,
 

З. у М3 Витановац (за МЗ Витановац, !Vi3 Милавчиfiи и МЗ Шумарице) поетавипе се 3
 

повереника и 3 заменика повереНlliка,
 

4. УМ3 ВИТI<овац (за М3 Витковац, МЗ f\!iилаковац и 1\113 Печеног) поетавипе се 2 

iloSepeHVi!<a и 2 заменика повереНИI<а, 

5. у М3 Врба поетавипе се 2 повереника и 2 заменика повереника, 

6. у М3 Врдила (зв. М3 Врдила и М3 ДракчиflИ) ilоетавиnе се 2 повереника и 2 заменика 

'lОвеоеникаi ). 

7. У Гv13 Годачvща (за МЗ Годг.чица, fVl3 Гледиn, МЗ Лешево и М3 Раваница) поетавипе се 3 

повеоеНИi<а :I! 3 заменикг повереника, 

8. у МЗ Гокчаница поетаВИГ-tе се 1 повереник и '1 заменик повереника, 

9. у 1\13 Грдица поетавиnе се 2 поsереникг и 2 заменика повереника, 

10. у !\/3 Жича 1l0ставиnе се 4 повереника и 4 замеНИi<а повереника, 

11. у М3 Закута (за МЗ Закута, М3 ПеТРОПОJъе и М3 Сибница) поетавипе се 1 повереник и 1 

заivJеник повереНVtка, 

12. у i\Л3 3еленгора 1l0стаВИТ-lе се 7 повереника и 7 заменика Гlовереника, 

13. у i\АЗ Jарчуjы поставипе се 2 повереника и 2 заменика повереника, 

14. у М3 !<ованлук (за М3 i<ованлук, М3 5ерановац и М3 Каменица) поставипе се 3 

nosepeHvii<a VI 3 заменика повереника, 

15. у М3 Ковачи поетави\lе се 4 повереника и 4 заменика повереника, 

16. у М3 Конарево (за М3 Конарево vi М3 Прогорелица) поетавипе се 4 повереника и 4 

заменика поsереника, 

17. у М3 Ла~евци (за М3 Лаt)евци, 1\113 Тавник и М3 Цветке) поетавипе се 3 повереника и 3 

заменика повереl-:ика, 

18. у М3 fV1атарушка Баf-b8 поеrавиnе се 3 повереника и 3 заменика повереника, 

19. у М3 Милочаj (за М3 Милочаj и М3 Обрва) поетавиnе се 2 повереника и 2 заменика 

повереника, 

20. у f\/l3 Млгнча поетави1iе се 1 повереник !;1 1 заменик повереника, 

21.. у 1\J13 Mpean поетаВИ?1е се 'j повереН!liК и 1 заменик повереника, 

22. у М3 Ратина (за iV1З Ратина, МЗ ДраroСИrЪЦИ и [\113 Метv!кош) поетавипе се 4 повереника 

и 4 заменика поверенvн<а, 

23. у М3 Рибница поетавипе се 7 поsереника и 7 заменика повереника, 

24. у М3 РоnевиrН;J поставиflе се 1 поверени:< и 1 заменик повереника, 

25. у МЗ Рудно поставиnе се 'j повереник !Ii '1 заменик повереника, 

26. у М3 Самаила (за М3 Самаила, М3 5апеко ПОJъе, М3 БУковица, М3 Мусина Река и М3 

Лазсщ) ilоставиflе се 4 повереника и 4 заменика повереника, 

27. у М3 Сирча (за М3 Сирча, М3 ОпланViПИ и МЗ Трговиште) поетавипе се 3 повереника и 3 

замени:<а повереНViка, 

28. у М3 Стара i..-Iаршиjа псетавипе се 7 повереника !!I 7 заменика повереника, 



29. "j/ М3 Стубал постаВИllе се 2 повэреника и 2 заменика повереника,
 

ЗА. у .\113 Студеница (за М3 Студеница и 1Vi3 Савово) поставипе се 2 повереника и 2
 

заменика повереНViка, 

31. у МЗ ТОЛИШН'I1Ц8 посташ<F1е се 1 повереник и 1 заменик повереника,
 

З2. У \113 'Ушnе (за i\!i3 Ушпе, МУ Баре, 1\113 Полумир и МЗ Тепечи) Ilоставипе се 4 повереника
 

и 4 заменика гюsереника, 

33. '':/ М3 ХИГ!l1jенеки Завод поетавиnе се i повереник и 1 заlViеник повереника, 

34. у М3 Центар поставиnе се 7 повереника и 7 заменика повереника, 

35. у fViЗ Чибуковац (за М3 Чибуковац и МЗ 2.u,и6уковачке чете) поетавипе се 7 повереника 

и 7 заменика повереника, 

36. у tv13 Чукоjевац ilоставиnе се '1 повереник и '1 замени к повереника. 

Повереници и замеНИЦI/, позереника у насегьима предузимаjу непосредне мере за 

учеШТlе rpa~a(-ia у СПРО80f)еi-ЬУ ,\лера и задатака цивилне заштите и личне, узаjамне и колективне 

заштите и РУi<О80де jеДИНИЦЭМ8 ЦИ8илне заШТViте Оilште намене. 

Граf)ани на угроженим и настра.цалим подручjИМ8 су дужни да поступаjу У складу са 

упутетвима повереника, одноено заменика повереНViка. 

Поверенvu<е и заменике Г!оsереника постав.гъа Градски штаб на предлог Оде.rъеl-bа за 

послове одбране и ванредне ситуациjе и инже!-Ьерско -!еоnошке и сеизмичке послове. 

З. Оспосо6Jъена Пр8ВН8 лица за Э8ШТИТУ и спаС8ваН:.>8 

Члан '~З" 
ОсгюсоБГDена праsна лица од знэчаjа за заштиту и спасаваtье на териториjи града 

l<раJьева су она jаsнэ П~Jеду:зепа и ~JCTaH08e града КрагьеВ8 Koje евоjим актом одреди Градско 

ае'г, е , као и остала правна лица Koja csojorvl одлуком одабере Градско вепе после упупеног 

jaBHor позива е8ИМ заинтересованиlV! Ilравним ЛИЦИiV!а са наведеним неопходним критериjумима 

и у'слоsима KOJe заинтересована правна лица треба да испуrь8ваjу. 

Осгюсобгьена прэвна лица врше заштV1ТУ и спасазаtье rpaf)aHa, материjалних и других 

добара у случаjу опасности инесреnа изазваних елементарним непогодама и другим 

Hecpe'naMC:: у Сf<ладу са CBOjOiVi ,целатношnу, као и наре'f)еl-ьима Градског штаба. 

j..,ктиsираf·ье оспособгьени;( правнVi:~ лvща налаже градоначелник, на предлог Градског 

штаба. 

Градско Bei1e града КрЗJъевз правним лицима из става 1. овог члана уговором 

:-)6езбеf}уjе накнаду стварнVlХ трошкова 33. сп:::)Ово~еi-ье припрема и ангажоваtье у извршаваtьу 

мера vi эадаТ2ка цивилне заштите. 

'Уговор из става 4. 080Г члана зэкгьучуjе гогдоначелнV!к града Крагьева, или лице Koje он 

08ласти 

4. Jединице ЦИ8илне заштите опште намене 

Члан 14. 
3а извршаваi-Ь8 задатака цивилне заштите, као оперативне снаге, образуjу се, опремаjу 

и оспособ.гъавзjу jединице цивиГ!не заштите опште намене, 

Jединице цивилне ззштите опште намене оспособjъс.шаjу се за извршаваtье обимних и 

магье сложенVi):: задгтака, з нарочито гюкализоваf-ье и гаше!-ье почетних и маtьих пожара и 

ШУМСКIJiХ пожара, учешnе у заштити од поплава, указиваl-ъе прве помопи, одржаваl-bе реда, 

учешпе у збрин:>С1ВШ-ЬУ угроженог становништва, помоп у асанациjи терена и обав.rъаl-bе других 

акiИВНОСТИ по процени rpaACI(oI штаба. 



Члан 15, 
На -гериториjи града КраJъевС1 06разуjу се следепе jединице цивилне заштите опште 

намене: 

- На териториjи градских месних заjедница jедна jединица jачине вода са три oдe.rъeJ-Ьa и 

шест jеДиница jаЧViне одеJъе:-ьа у следеhим месним заjеДницама: 

- Зелен гора - 3 ОА8.rъеf-!-->а (1 вод), 

- Стара Чаршиjа - 2 одеJъеt-ьа, 

- Центар - '1 одел.:>еrъе, 

- Чибуковац - 2 одегьен:.а, 

.. ХИГИjенеки 3авод- 'j оАеГоеl-ье. 

са укупно 90 06везника цивилне З8штите: 

.. На териториjи при градских и сеоских месних заjедница jедна jединица jачине вода са 

три оде.гьеl-bа !Ii даанаест jединица jаЧViне одеJъеi-bЭ у следепим месним заjедницама: 

.. ?ибница _. 3 OдeJЪeГba (1 вод), 

- !\/!спарушка ьагьа ._- 2 одеJъе:-ьэ, 

.- Лаf]евцV! - 2 одегоеf·ье, 

.. Самаила -- 1 одег,;:,еl-ьа, 

.. Ратина - 'j одеsъеi-ье, 

- 8итановац -- 'i одегьегьа, 

.- Витковац - 1 одетье:-ьа, 

.. Богутовац _. -, oдe.rъ8I-be, 

.. Студеница - 1 одеГо8l-ьа, 

.. '/шпе - 2 одегое!-ье, 

са укупно '150 обвезника ЦИ8илне заштите. 

Послове у вези попуне, опрема:-оо и обуке jединица ЦИ8илне заштите опште намене 

врши ОдеГЬ8 рое за послове од6ране и ванредне ситуациjе и инжеJ-Ьерско-геолошке и сеизмичке 

послове ')З коорДинациjу од стране iрадског веПа. 

5. JЪiчна и холеКТИ8на заштита 

Члан "i6. 
Ради оетвариваrьз личне, узэjамне и колективне заштите органи града, привредна 

друштва и другэ правна лица обезбеf)уjу и држе у исправном ctal-bУ потребна средства и 

опрему за личну, узаjамну и колективну заштиту и врше обуку запослених из области цивилне 

заштvпе. 

Граf}аНИ и 8ЛЭСНИЦИ стам6ени)( зграда, односно купа, ДУЖl-'IИ су да набаве и држе у 

исправном стшьу потребна средства и опрег,лу за личну, узаjамну и колективну заштиту у складу 

са законом и другим прописимэ. 

ОдеJЪ8:-ье ЗCl ПОСJlове одбране и ванредне ситуациjе и инжеf-bерско-геолошке и 

сеИ3МИЧf<е послове у сарар,гьи са ОреГье:-Ь6iV! за ванредне ситуациjе у Kpa.rъeBy припрема 

упутства VI друге llу6ликациjе коjима 'ha се вршити едукациjа становништва о поступцима у 

MOry1iOj или настало] Сliiтуациjи. 

у реализациjу наведеН!liХ активности укг,;:,учуjу се и повереници цивилне заштите. 

IV ФИНЛНСИРА!-ЬЕСИСТЕМАЗАШТИТЕ И СПДСАВАI-bА 

Члан 11. 
Систем заШТVtте и спасаваi-ьа финансира се из БУl,Jета града и других извора у складу са 

За/ЮНОМ vi другим Г1РОПViсима. 



Из буvета града финансира се: 

- припреrvlэ!-ъе, опреман::>е vi обука Градског штаба, jер,иница цивилне заштите опште намене, 

поsереника и заменикэ повереника и ТРОШКО8И спрово1')егьа мера заштите и спасавагьа; 

- ТРОШКО8И ангажоваf-bа оспосоБJъених правних лица у складу са уговором за извршаваl-bе 

задатака заштите и спасаван"а; 

- изграДI-ьа систеl\ла за узБУi-ьиваf-b8 на териториjи града; 

.. ПРViлаго1'}эваf-Ь8 подземних обjеката (подземни Ilролази, тунелVl и други) за склагьаl-bе и I-bИХОВО 

одржа Ва!-ье , као и одржава:-ье других заштитних обjеката у складу са законом; 

- обука становништва 'il3 области заШТИТ8 и спасаВЭf-ьа; 

санирагье шита настал их природном и ДРУГО!vj незгодом, у складу са материjалним 

магуfн-юстима; 

.. друге потребе заШТИ Т 8 и спасаваi-ьа, у складу са законом и другим прописима. 

v ПРИ;'Ч-lА!-ЬА И НАГРАДЕ 

Члан 18. 
3а наРО4ите успехе у ОРГс!\-JИЗО8а!-''''У И справо~еJ-bУ задатака цивилне заштите и ДРУГИХ 

поеловз заштите и спаеаВЭf-ьа, упривредним друштвима и другим правним лицима, службама и 

органима Градске управе, Градског штаба, jединvщама цивилне заштите, повереницима 

ци:зилне заwтите, заменицима повереника ltl другим ПРИllаднvщима и заслужним поjединцима на 

териториjи града Крагьева доде.rьуjу се признаl-J::>а и награде. 

ПРИ3НЭl-bа и награде се уручуjу на дан града Крагоева и на Светски дан цивилне заштите 

-1. март 

Градско sene ближе ype~yje врсту награда и признан::;,а као и критериjуме за гьихову 

доделу. 

ч! ПРЕЛАЗНЕ И 3АВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 19. 
ПостаВJЪе:-ье повереника и заменика повереникэ извршипе Градски штаб у року од 60 

дан:::: од дана СТУП<''>f-ьа i--:a снагу аве одлуке. 

Градс:<а sefle града КрЭJЪеsа пе донети акт о одреf)ИВ8t-bу оепособ.rьених правних лица 

од значаjа за заш:ггиту и спасава:-ье на теРl/Гlориjи града Крагоева у року од 60 дана од дана 

СТУПЗI-ьа на снагу ове одлуке. 

Член 20. 
Ова О,п,nука ступа на снагу оемог дана ОД дана обjаВThиsан:>а у "Службеном листу града 

Kparbeila" . 

Скупштина града !<раГЬ8ва 

5poj: 01 '1-84J2013-Ш 

Дана: 2 . септембра 20'1 З. ГОДИН':; 


