На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС“, број: 121/12) и члана 35. Статута општине Невесиње („Службени гласник општине
Невесиње“, број: 3/14), Скупштина општине Невесиње на својој 34. редовној сједници одржаној дана
29.02.2016. године, д о н о с и :

О Д Л У К У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин организације и функционисања цивилне заштите на подручју
општине Невесиње. Циљ организације и функционисања је што успијешније припремање,
оспособљавање и ангажовање снага цивилне заштите (радних људи и грађана, привредних друштава,
предузећа, установа, општинског органа управе, мјесних заједница, професионалних и хитних
служби и других правних лица) на заштити и спасавању људи и материјалних добара у условима
елементарних непогода и других несрећа које могу захватити подручје Општине.
Члан 2.
На основу Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће базирају се мјере и
активности заштите и спасавања:
 Превентивне мјере и активности
 Мјере и активности у случају непосредне опасности
 Мјере и активности када наступе елементарне непогоде и друге несреће
 Мјере и активности за ублажавање послиједица од елем. непогода и других несрећа
Члан 3.
Носиоци планирања, организације и реализације задатака у систему цивилне заштите у општини
Невесиње су:
1. Скупштина општине Невесиње;
2. Начелник општине Невесиње;
3. Служба начелника општине (систематизовано радно мјесто Вишег стручног сарадника за
цивилну заштиту).
4. Привредна друштва и друга правна лица која обављају послове од интереса за заштиту и
спасавање на подручју Општине (здравство, ветерина, стамбено-комуналне дјелатности,
водопривреда, шумарство, пољопривреда, екологија, енергетика, снабдијевање, ватрогаство,
угоститељство, телекомуникације, Црвени крст ...)
Сви носиоци планирања, организације и реализације задатака, из претходног става, дужни су
спроводити мјере заштите и спасавања у складу са Законом о заштити и спасавању, овом Одлуком и
другим прописима из области заштите и спасавања.
Члан 4.
Системом цивилне заштите општине Невесиње, као стручно оперативни орган, руководи Штаб за
ванредне ситуације општине Невесиње.
Члан 5.
Скупштина општине Невесиње
Доноси:
 Одлуку о организацији и функционисању ЦЗ у области заштите и спасавања
 Процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће општине Невесиње
 Програм развоја ЦЗ у области заштите и спасавања општине Невесиње
 Одлуку о формирању Штаба за ванредне ситуације општине Невесиње.
 Одлуку о одређивању локације за уништавање НУС-а и мина
Планира и утврђује изворе финансирања за активности ЦЗ у области заштите и спасавања
Разматра стање у области заштите и спасавања
Врши и друге послове из области заштите и спасавања

Члан 6.
Начелник општине Невесиње
Доноси:
 План заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће
 Правилник о унутрашњој организацији Штаба за ванредне ситуације општине Невесиње, у
коме је одређен број чланова Штаба, њихове надлежности и дјелокруг рада.
 Рјешење о именовању чланова Штаба
 Рјешење о именовању Оперативно-помоћне стручне службе за потребе Штаба за ванредне
ситуације
 Годишњи план обуке и оспособљавања штаба, јединица, тимова и повјереника ЦЗ
 Посебну одлуку којом одређује дужности и обавезе у смислу заштите и спасавања људи и
материјалних добара, привредних друштава или других правних лица, организација, установа,
власника и корисника објеката са подручја општине Невесиње.
 Одлуку о формирању комисије за процјену штете узроковане елементарном непогодом и
другом несрећом
 Одлуку о упућивању помоћи сусједним и другим јединицама локалне самоуправе које су
погођене елементарном непогодом и другом несрећом
Наређује:
 Поступање по плану приправности
 Мобилизацију и употребу снага и средстава за заштиту и спасавање
 Узбуњивање
 Евакуацију и обезбјеђење ресурса потребних за хитан смјештај у случају елементарне
непогоде и друге несреће
 Проглашење ванредне ситуације
Предлаже:
 Доношење одлуке о организацији и функционисању ЦЗ у области заштите и спасавања
 Доношење процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће
 Програм развоја система ЦЗ у области заштите и спасавања
Врши и друге послове из области заштите и спасавања у виду закључивања уговора о извршавању
задатака ЦЗ, остваривања сарадње са свим чиниоцима ЦЗ сусједних и других локалних заједница,
извршава наредбе Републичког штаба за ванредне ситуације, подноси извјештаје Скупштини
општине Невесиње о стању заштите и спасавања и др.
Члан 7.
Служба начелника општине (систематизовано радно мјесто Вишег стручног сарадника за
цивилну заштиту)
Израђује:
 Процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће
 Програм развоја ЦЗ у систему заштите и спасавања
 План заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће
 Приједлог одлуке о организацији и функционисању ЦЗ у систему заштите и спасавања
Организује:
 Прати и реализује обуку грађана из области заштите и спасавања у сарадњи са штабом за
ванредне ситуације
 Прати и реализује обуку снага ЦЗ у сарадњи са штабом за ванредне ситуације
 Спровођење мјера и задатака ЦЗ у области заштите и спасавања
 Координацију дјеловања субјеката од значаја за заштиту и спасавање у случају елементарне
непогоде и друге несреће
Предлаже:
 Годишњи план обуке и оспособљавања за ванредне ситуације, јединица, тимова и повјереника
заштите и спасавања
 Програм самосталних вјежби и израду елебората за извођење вјежби заштите и спасавања,
органа управе, привредних друштава и других правних лица



И даје, грађанима, привредним друштвима и другим правним лицима, стручна упутства по
питањима заштите и спасавања

Води:
 Евиденцију припадника ЦЗ и врши њихово распоређивање у јединице и тимове ЦЗ
 Евиденцију повјереника заштите и спасавања у сарадњи са штабом за ванредне ситуације
 Евиденцију материјално-техничких средстава грађана, привредних друштава и других
правних лица и служби које се могу ставити у функцију ЦЗ
 Прописану базу података и друге корисне евиденције
Врши и друге послове из области заштите и спасавања у виду учешћа у набавци средстава и опреме
заштите и спасавања за потребе јединица и тимова ЦЗ као и грађана те води бригу о њиховој
исправности, чувању и употреби. Информише јавност о опасностима од елементарне непогоде и
друге несреће и предузетим мјерама и задацима заштите и спасавања. Подноси извјештаје и
информације начелнику општине и Управи ЦЗ.
Члан 8.
Дужности и обавезе мјесних заједница са подручја општине Невесиње :
 Израда Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће
 Израда Плана заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће
 Формирање јединице опште намјене
 Учествовање у реализацији задатака заштите и спасавања и програма обуке
 Спровођење мјере и задатака заштите и спасавања наложене од стране штаба за ванредне
ситуације
 Подношење извјештаја о стању заштите и спасавања, штабу за ванредне ситуације
 Обављање и других послове од интереса за заштиту и спасавање
Начелник општине именује Повјереника заштите и спасавања из реда сваке мјесне заједнице.
Члан 9.
На основу Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће као и могућности којима
располаже општина Невесиње потребно је организовати, обучити и опремити :
 Јединице цивилне заштите опште намјене
 Специјализоване јединице цивилне заштите
Попуна јединица се одвија сваке године према потребама, старосним условима и другим
околностима, о чему се води евиденција.
Обука јединица се реализује према Наставном плану и програму обуке
Члан 10.
Јединице цивилне заштите опште намјене оснивају се у мјесним заједницама. Формацијски су
величине одјељења, које има командира и 8-15 извршилаца. Припадници ових јединица не морају
имати посебна стручна знања, нити користити сложенија техничка средства и опрему.
Члан 11.
Специјализоване јединице цивилне заштите оснивају се за :
 Заштиту од пожара
 Заштиту од поплава, несрећа на води, под водом и спасавање на неприступачним теренима
 Заштиту и спасавање из рушевина, клизишта, од снијега и снијежних падавина
 Прву медицинску помоћ
 Асанацију терена
Припадници ових јединица морају имати одговарајуће стручно знање и користити сложенија
техничка средства и опрему.
Члан 12.
У случају ванредних ситуација од елементарних непогода и других несрећа ангажују се снаге према
редослиједу:
 Професионалне и хитне службе




Грађани у складу са законом
Снаге сусједних општина - према одлуци штаба за ванредне ситуације, а на основу уговора и
споразума
 Републичке снаге - према одлуци штаба за ванредне ситуације
 Снаге Федерације БиХ и Дистрикта Брчко-према одлуци Министра унутрашњих послова
 Оружане снаге БиХ - према одлуци Владе РС
 Снаге сусједних и других држава - у складу са међународним споразумима
Ангажовање снага цивилне заштите у условима ванредног стања због елементарних непогода и
других несрећа, које нису са подручја општине Невесиње, условљено је начелом „супсидијарности“,
што подразумијева ангажовање свих постојећих домаћих снага и када се установи да оне нису
довољне, онда се приступа ангажовању снага са стране.
Члан 13.
На позив Републичког штаба за ванредне ситуације или штабова за ванредне ситуације сусједних и
других општина, Штаб за ванредне ситуације општине Невесиње ће сходно својим потребама,
плановима, обавезама и могућностима упутити снаге и средства цивилне заштите као помоћ на
отклањању послиједица од елементарне непогоде и друге несреће на подручју сусједних и других
општина.
Члан 14.
Сва остала питања, која нису дефинисана овом Одлуком, а односе се на област цивилне заштите, као
и рокови њихове реализације регулисат ће се другим плановима и програмима који се доносе на
нивоу општине, у складу са законом.
15.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавит ће се у „Службеном гласнику општине
Невесиње“.
16.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи „Одлука о организацији и функционисању цивилне
заштите на подручју општине Невесиње“, број: 01-013-236/02 од 10.12.2002.г.
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