РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ
СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
ПОСЛОВИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
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Датум : 04.06.2018.
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС“, број: 121/12; 46/17); чланова 6. и 8. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на
подручју општине Невесиње; члана 7. Одлуке о дужностима привредних друштава и других правних лица
са подручја општине Невесиње који обављају послове од значаја за заштиту и спасавање и чланова 58. и
74. Статута општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, број: 3/14), Начелник општине
Невесиње д о н о с и :

У П У Т С Т В О
ЗА РАД САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
У РЕДОВНИМ И ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ
I УВОД
У мјесној заједници грађани задовољавају, између осталог, заједничке интересе и потребе у области
заштите и спасавања, односно цивилне заштите. Одговорни орган мјесне заједнице је Савјет кога
представља Предсједник савјета. Савјет мјесне заједнице сарађује са општинским органима у извршавању
превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања у редовним и ванредним ситуацијама, које су
проузроковане елементарним непогодама и другим несрећама, на подручју мјесне заједнице као и на
ширем подручју локалне заједнице, односно општине Невесиње.
II ПРЕВЕНТИВНЕ МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
У редовним ситуацијама у предузимању превентивних мјера заштите и спасавања Савјет мјесне
заједнице:
 Сарађује и активно учествује у попуни планираних структура цивилне заштите на подручју мјесне
заједнице (предлаже повјеренике заштите и спасавања и припаднике јединица цивилне заштите).
 Учествује у организовању обуке и оспособљавања, јединица цивилне заштите, повјереника
заштите и спасавања и грађана за спровођење личне, узајамне и колективне заштите.
 На захтјев Службе начелника општине за послове цивилне заштите доставља тражене податке
који су од значаја за планирање, организовање и провођење заштите и спасавања људи и
материјалних добара (подаци о људству и материјално техничким средствима од значаја за
цивилну заштиту), са свог подручја.
 Проводи активности око праћења стања на подручју мјесне заједнице и благовремено обавјештава
о угрожености људи и материјалних добара преко ОКЦ (на кратки телефон 121 који је у функцији
24 часа) или на други начин према актуелном договору зависно од условних околности.
III МЈЕРЕ ПРИПРАВНОСТИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
Приликом непосредне опасности од елементарне непогоде и друге несреће Савјет мјесне заједнице
проводи мјере приправности, према наредби надлежних општинских органа:
 Учествује у информисању локалног становништва о предстојећим опасностима и предузимању
потребних мјера заштите и спасавања, односно врши преношење упозорења Службе начелника
општине за послове цивилне заштите и Штаба за ванредне ситуације општине Невесиње о
надолазећим опасностима и предузимању превентивних мјера заштите.
 Врши увођење дежурства у сједишту мјесне заједнице.
 Непосредно врши праћење стања и извјештава о стању Службу начелника општине за послове
цивилне заштите и Штаб за ванредне ситуације општине Невесиње.
 Обезбјеђује приправност повјереника заштите и спасавања и јединица цивилне заштите на свом
подручју.




Врши припреме за евакуацију најугроженијих категорија становништва (старих, болесних, лица
са посебним потребама, жена са дјецом и трудница) са свог подручја.
Врши припреме за прихват и смјештај евакуисаних лица на свом подручју.

IV ОПЕРАТИВНЕ МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
Проглашавањем ванредне ситуације на дијелу или цјелокупном подручју општине Невесиње, Савјет
мјесне заједнице учествује у спровођењу мјера и задатака заштите и спасавања људи и материјалних
добара на свом подручју:
 Непосредно сарађује и учествује у провођењу мобилизације људи и материјалних добара на свом
подручју за потребе заштите и спасавања.
 У сарадњи са Штабом за ванредне ситуације општине Невесиње на приједлог Савјета врши се
ангажовање и упућивање припадника јединице (спасилаца) на најугроженије рејоне ради пружања
помоћи угроженим лицима или њиховој евакуацији.
 По наређеној евакуацији води евиденцију о евакуисаним лицима из мјесне заједнице и иста
упућују на мјеста прихвата.
 Учествује у организацији прихвата и смјештаја евакуисаних лица са угрожених мјесних заједница
у планиране објекте на територији своје мјесне заједнице.
 Учествује у организацији и ангажовању становништва и материјалних добара у провођењу радних
активности на објектима за одбрану од поплава те ангажовању у рашчишћавању локалних путних
праваца од снијега и великих сњежних падавина на подручју мјесне заједнице у зимском периоду.
 Поред евакуације угрожених људи организује и евакуацију угрожене стоке.
 Од Штаба за ванредне ситуације општине Невесиње тражи додатне снаге и средства у провођењу
заштите и спашавања уколико су им ангажоване снаге недовољне.
 Такође од Штаба за ванредне ситуације општине Невесиње тражи доставу најнеопходнијих
животних намирница (хране, воде, лијекова...), уколико ванредно стање потраје. Такође, врши
расподјелу достављене помоћи.
 Штабу за ванредне ситуације општине Невесиње доставља информације о стању на подручју
мјесне заједнице.
 По престанку опасности и укидању ванредне ситуације Савјет мјесне заједнице остварује пуну
сарадњу са надлежнима органима управе општине Невесиње на провођењу санације, односно
отклањању посљедица од елементарних непогода и других несрећа.
 Остварује сарадњу са општинском Комисијом за процјену насталих штета од елементарних
непогода и других несрећа
 Организује разне облике прикупљања хуманитарне помоћи на свом подручју, као и расподјелу
пристигле помоћи.
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Помоћ прилоком реализације наведених мјера и задатака заштите и спасавања Савјету мјесне заједнице
пружа Координатор мјесних заједница из Одјељења за општу управу општине Невесиње и Служба
начелника општине за послове цивилне заштите општине Невесиње.
Упутство за рад Савјета мјесних заједница у провођењу мјера заштите и спасавања од елементарних
непогода и других несрећа у редовним и ванредним ситуацијама на подручју општине Невесиње ступа на
снагу даном доношења, а бит ће објављено у Службеном Гласнику општине Невесиње.

Начелник општине Невесиње
_________________________
Миленко Авдаловић

