
            РЕПУБЛИКА СРПСКА 

          ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 

СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

  ПОСЛОВИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Број     : 05-81-16/18 

Датум : 11.07.2018. 

 

 

 

          На основу члана 125. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 

РС“, број: 121/12);  и члана 58. и 74. Статута општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“, 

број: 3/14), Начелник општине Невесиње  д о н о с и : 

 

 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 
О ОСНИВАЊУ ОПЕРАТИВНО КОМУНИКАТИВНОГ ЦЕНТРА  

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
 

I 

У оквиру Штаба за ванредне ситуације (ШВС) општине Невесиње оснива се Оперативно комуникативни 

центар (ОКЦ) општине Невесиње. 

 

II 

ОКЦ општине Невесиње активира се у случају ванредне ситуације узроковане елементарном непогодом 

и другом несрећом. 

 

III 

Одлуку о активирању ОКЦ општине Невесиње доноси Начелник општине. 

 

IV 

ОКЦ општине Невесиње састоји се од Руководиоца ОКЦ и шест (6) оперативаца. 

 

V 

Рјешењем донесеним од стране Начелника општине именују се оперативци ОКЦ општине Невесиње. 

 

VI 

Задаци ОКЦ су : 

1. Да општинским органима и Подручном оперативном центру доставља податке о елементарним 

непогодама и другим несрећама са подручју општине. Да анализира, обрађује и доставља податке и 

информације о предузетим и планираним мјерама и активностима у току спровођења акције заштите 

и спасавања, као и другим активностима од интереса за заштиту и спасавање који су се десили или 

дешавају на подручју општине. 

2. Да преноси наредбе, одлуке, обавјештења, инструкције и препоруке ШВС хитним, спасилачким и 

другим службама као и расположивим снагама. 

3. Да остварује сарадњу и врши размјену података о елементарним непогодама и другим несрећама са 

ОКЦ сусједних локалних заједница, Подручним оперативним центром, а по потреби и Републичким 

ОКЦ. Да поступа по налозима и захтјевима Подручног и Републичког ОКЦ. 



4. Да за потребе ШВС припрема обавјештења и саопштења за медије о елементарним непогодама и 

другим несрећама на подручју општине, као и спровођењу других активности које су од значаја за 

заштиту и спасавање. 

5. Да припрема и доставља дневне и периодичне извјештаје о елементарним непогодама и другим 

несрећама на подручју општине, води дневник рада и књигу примљених и послатих докумената, као 

и службене забиљешке о подацима који су примљени на други начин : телефоном, електронском 

поштом или непосредно, путем прописаних образаца. 

6. Да извршава и друге задатке у складу са одлукама ШВС и других органа надлежних за руковођење у 

акцијама заштите и спасавања, као и пружања помоћи. 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а бит ће објављена у „Службеном гласнику општине 

Невесиње“ 

 

 

 

 

 

 

 

Начелник општине  

Миленко Авдаловић 


