РНа 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 ОСНИВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ

I
Овом одлуком оснива се : ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
II
Штаб за ванредне ситуације општине Невесиње састоји се од : Команданта штаба, Замјеника команданта
штаба, Начелника штаба и дванаест (12) чланова како слиједи:
КОМАНДАНТ ШТАБА............................................................. Начелник општине Невесиње
ЗАМЈЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА...................................Предсједник СО Невесиње
НАЧЕЛНИК ШТАБА.................................................................Виши стручни сарадник за ЦЗ
ЧЛАНОВИ ШТАБА , које именује Командант штаба, задужени су за послове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

КООРДИНАЦИЈА/СНАБДЈЕВАЊЕ/ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ
ЕВАКУАЦИЈА /СКЛАЊАЊЕ/ЗБРИЊАВАЊЕ
МЕД. ПОМОЋ/АСАНАЦИЈА ТЕРЕНА/РХБ ЗАШТИТА/ИДЕНТИФИКАЦИЈА НАСТРАДАЛИХ
ЗАШТИТА ШУМА И ОКОЛИША
СПАСАВАЊЕ ИЗ РУШЕВИНА, КЛИЗИШТА ОД СНИЈЕГА И СНИЈЕЖНИХ ПАДАВИНА
ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈЕ
ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА И НАМИРНИЦА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА
ЗАШТИТА БИЉА И НАМИРНИЦА БИЉНОГ ПОРИЈЕКЛА
САРАДЊА СА ПОЛИЦИЈОМ
ИНФОРМИСАЊЕ/ЈАВЉАЊЕ/УЗБУЊИВАЊЕ
СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕНЕРГЕНТИМА

III
Штаб за ванредне ситуације општине Невесиње обавља слиједеће послове :
 Руководи и координира рад субјеката и снага система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
на спровођењу утврђених задатака.
 Разматра и даје мишљење на приједлог Процјене угрожености и Плана заштите и спасавања од
елементарних непогода и других несрећа.
 Прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мјере за њихово побољшање.
 Наређује употребу снага за заштиту и спасавање, средстава помоћи и других средстава која се користе
у ванредним ситуацијама.
 Ради на редовном информисању и обавијештавању становништва о ризицима, опасностима и
предузетим мјерама.
 Прати организацију, опремање и обучавање јединица и тимова за заштиту и спасавање, овлашћених,
оспособљених правних лица.
 Сарађује са надлежним органима заштите и спасавање из сусједних општина и републичким органима
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
 Процјењује угроженост од настанка ванредне ситуације.
 Доноси приједлоге , закључке и препоруке.

IV
Штаб за ванредне ситуације општине Невесиње по потреби позива друге институције, тијела, организације,
агенције и стручњаке за одређена питања од интереса за заштиту и спасавање, да учествују у раду.

V
Сједнице Штаба за ванредне ситуације општине Невесиње ће се одржавати у Невесињу, у просторијама
Општине Невесиње или у другим просторијама које одреди Командант штаба или његов замјеник, на
приједлог Начелника штаба.

VI
Радне сједнице Штаба за ванредне ситуације општине Невесиње заказује Командант штаба, односно замјеник
или Начелник штаба по овлашћењу, а оперативно ангажовање штаба у случају елементарне непогоде и друге
несреће већих размјера наређује Командант штаба, односно Замјеник команданта штаба, на приједлог
Начелника штаба.

VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавит ће се у „Службеном гласнику општине Невесиње“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
Број
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: 01/013 - 10/16
: 29.02.2016.године
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