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На основу члана 29. став 1. тачке 1. и 6., члана 80. и 86. став 6.  Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама  („Службени 

гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 15. Закона о локалној 

самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. закон 

и 47/18) члана 15. став 1. тачка 20. и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине 

Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, бр.16/08 и 20/09 и  „Службени 

гласник града Врања“, број 45/13), Скупштина општине Босилеград на седници 

одржаној дана 31. јануара 2019. године,  донела је 

 

 

О Д Л У К У 

         О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА      

                                      ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД                                                                                               

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком формира се Јединица цивилне заштите опште намене (у 

даљем тексту: Јединица) на територији општине Босилеград, за извршавање мера и 

задатака цивилне заштите у ванредним и другим ситуацијама, изазваних 

елементарним непогодама и другим несрећама, укључујући и последице ратних и 

других дејстава, утврђује начин попуне, величина јединице, унутрашња 

организација, обучавање, опремање, руковођење и мобилизација.  

У циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара од 

опасности изазваних катастрофама спроводе се мере цивилне заштите:  

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.  

 

Члан 2. 

Општина Босилеград образује Јединицу, опрема је и оспособљава као 

оперативну снагу за извршење обимнијих, једноставнијих и мање сложених 

задатака и активности заштите и спасавања. Подручје на којем јединица реагује је 

територија општине Босилеград односно територија друге локалне самоуправе у 

складу са потписаним документима (Протоколи, Меморандуми и др.) који 

дефинишу регионалну сарадњу у области ванредних ситуација.  

 

Члан 3. 

Попуна Јединице цивилне заштите опште намене извршиће се из редова 

војних обвезника, грађана који нису војни обвезници и запослених, старости од 18 

до 60 година (мушкарци) и од 18 до 55 година (жене), у органима Општине, 
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предузећима и другим правним лицима чији је оснивач општина Босилеград, уз 

сагласност надлежног руководиоца, који добровољно желе да буду ангажовани на 

пословима цивилне заштите у оквиру активности које ће спроводити Јединица. 

Запослени који добровољно желе да буду ангажовани дају потписану Изјаву о 

добровољности за обављање послова цивилне заштите.  

 

Члан 4. 

Здравствену способност кандидата за ангажовање у Јединици цивилне 

заштите утврђује здравствена установа надлежна према седишту Јединице, у 

складу са Законом.  

Кандидату који испуњава претходно наведене услове саопштава се распоред 

у Јединици, уручује писмено Решење о распоређивању у Јединицу као и 

легитимација припадника цивилне заштите.  

Решење о распореду у Јединицу донеће Председник општине.  

 

Члан 5. 

Припадник Јединице за време извршења задатака цивилне заштите има 

право на накнаду зараде као и накнаду за превоз, смештај и исхрану, у складу са 

Законом.  

Припадник Јединице за време организованог учешћа у извршавању задатака 

заштите и спасавања остварује права из области пензијско-инвалидског и 

здравственог осигурања под условима и на начин утврђен Законом и другим 

прописима из те области.  

У извршавању задатака заштите и спасавања примењују се општи прописи о 

безбедности и здрављу на раду, као и посебне мере за обезбеђење заштите и 

здравља припадника Јединице у складу са Законом.  

Члан 6. 

У складу са Решењем Председника општине о распореду у Јединицу, од 

одабраних кандидата, извршиће се формирање Јединице ранга - вод, састава три 

одељења, укупне јачине 25 припадника.  

Формација Јединице:  

- командир вода  

- 1. Одељење - командир одељења (уједно и заменик командира вода) и 7 (седам) 

припадника Јединице.  

- 2. Одељење - командир одељења и 7 (седам) припадника Јединице.  

- 3. Одељење - командир одељења и 7 (седам) припадника Јединице.  

О припадницима Јединице, као и о средствима и опреми у цивилној заштити која се 

налази на задужењу у Јединици прописану евиденцију води Општинска управа - 

Одељење за општу управу и заједничке послове.  

 

Члан 7. 

Општа обука припадника Јединице спровешће се у складу са Правилником о 

обучавању, наставним плановима и програмима и нормативима наставних 

средстава и опреме за обучавање припадника цивилне заштите.  

Обуке припадника Јединице извршиће:  

- у пружању прве медицинске помоћи Црвени Крст Србије, у складу са јавним 

овлашћењима,  
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- у области противпожарне заштите (теорија и руковање основним 

противпожарним средствима) правно лице са лиценцом надлежног Министарства 

из области заштите од пожара,  

Члан 8. 

Припаднике Јединице опремити таквом врстом опреме (униформа, обућа) и 

средствима (средства везе, батеријске лампе, лични алат и прибор) која омугућавају 

самостално деловање у свим сложеним метео условима и условима ванредне 

ситуације.  

Опремање извршити у складу са годишњим Планом јавних набавки и 

чланом 86. став 6. истог закона. 

 

Члан 9. 

Јединица се ставља у приправност, мобилише и активира Наредбом 

општинског  Штаба за ванредне ситуације у складу са Законом.  

 

Члан 10. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о организацији и 

функционисању цивилне заштите на територији општине Босилеград („Службени 

гласник града Врања“, број 35/11и 26/18). 

 

Члан 11. 

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

гласнику града Врања".  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

БРОЈ: 06-25/2019 

У Босилеграду, дана 31.01.2019. године 

 

 

             

                                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К, 

            Славчо Владимиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


