
       РЕПУБЛИКА СРПСКА 

     ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ 
СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

  ПОСЛОВИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Број        : 05-81-09/16 

Датум    :   17.03.2016. 
 

 

На основу члана 22. Закона и заштити и спасавању („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12), Одлуке о  оснивању штаба 

за ванредне ситуације општине Невесиње, број: 01-013-10/16 од  29.02.2016.године, објевљене у Службеном гласнику општине Невесиње, 

број: 1/16, а у складу са Оквирном шемом организаје Штаба за ванредне ситуације, Командант штаба за ванредне ситуације - Начелник  

општине,  д о н о с и  : 

 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ  

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 
 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђује се унутрашња организација и дјелокруг рада Штаба за ванредне ситуације општине Невесиње, распоред 

послова и задатака чланова Штаба . Задаци Штаба у реализацији његове функције приликом руковођења снагама и активностима цивилне 

заштите на подручју општине Невесиње, као и друга питања од значаја за рад Штаба. 
 

Члан 2. 

Штаб за ванредне ситуације општине Невесиње оснива се за подручје општине Невесиње и учествује у организацији на спровођењу 

припрема које се односе на заштиту људи и материјалних добара у условима елементарних непогода и других несрећа већих размјера. 

Као стручно оперативни орган, Штаб непосредно руководи акцијама заштите и спашавања људи и њихове имовине у условима 

елементарних непогода и других несрећа већих размјера. 
 

Члан 3. 

Дјелокруг рада Штаба за ванредне ситуације општине Невесиње : 

 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 и 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. 
 

Члан 4. 

Формацијски састав Штаба за ванредне ситуације општине Невесиње чине : 
 

1. КОМАНДАНТ ШТАБА 

Руководи  Штабом у акцијама заштите и спасавања. Именује и разријешава чланове штаба и командире јединица и тимова ЦЗ. Проглашава 

ванредну ситуацију и стање елементарне непогоде и друге несреће. Доноси годишњи план обуке за припаднике ЦЗ. Издаје наређења и 

одлуке које се директно спроводе у циљу правовременог и ефикасног дјеловања система ЦЗ у кризним ситуацијама. Води рачуна о 

финансијском аспекту заштите и спасавања приликом проглашења ванредне ситуације од елеменмтерне непогоде и друге несреће. Подноси 

извјештаје СО, извршава наређења Републичког Штаба за ванредне ситуације, сарађује са Управом ЦЗ и начелницима сусједних општина о 

питањима заједничког интереса. Обавља и друге послове  из области заштите и спасавања. 
 

2. ЗАМЈЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА 

Руководи Штабом у акцијама заштите и спасавања, у одсуству команданта Штаба или по његовом одобрењу. Обавља послове планирања и 

надгледа реализацију планираних обавеза. У сарадњи са командантом Штаба обавља и друге послове које му он повјери. Остварује сарадњу 

са Оружаним снагама БиХ и према потребама, у складу са процедуром , тражи помоћ од њих.  
 

3. НАЧЕЛНИК ШТАБА 

Припрема, организује и планира све активности прије , у току и послије елементарних непогода и других несрећа. У одсуству или по 

одобрењу команданта Штаба или замјеника команданта Штаба руководи Штабом у акцијама заштите и спасавања.  
 

4. ЧЛАН ШТАБА ЗА КООРДИНАЦИЈУ, СНАБДИЈЕВАЊЕ И ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 

Обавља послове координације и синхронизује активности свих актера ЦЗ који су укључени у активности заштите и спасавања у периоду 

елементарних непогода и других несрећа.  Врши снабдијевање јединица и снага ЦЗ са материјално техничким средствима и опремом. 

Обавља оперативне и остале послове. Сарађује са свим осталим члановима Штаба и предлаже мјере за побољшање стања и смањење 

послиједица од елементарних непогода и осталих несрећа. 
 



5. ЧЛАН ШТАБА ЗА ЕВАКУАЦИЈУ, СКЛАЊАЊЕ И ЗБРИЊАВАЊЕ 

Обавља послове прикупљања основних средстава за потребе људи (храна, пиће, одјећа, хигијенска средства и др.). Стара се о евекуацији и 

збрињавању угроженог и пострадалог становништва. Обезбјеђује просторе и објекте за склањање пострадалих и угрожених људи. Сарађује 

са свим осталим члановима Штаба и предлаже мјере за побољшање стања и смањење послиједица од елементарних непогода и других 

несрећа. 
 

6. ЧЛАН ШТАБА ЗА ПРВУ МЕДИЦ. ПОМОЋ, РХБ ЗАШТИТУ, АСАНАЦИЈУ ТЕРЕНА И ИДЕНТИФИКАЦИЈУ НАСТРАДАЛИХ  

Стара се о потребама становништва којима је неопходно пружити прву медицинску помоћ. Формира мобилне тимове за пружање прве 

медицинске помоћи становнишву које није у стању доћи до медицинских установа. Стара се о РХБ заштити становништва.  Води рачуна о 

правовременој набавци неопходних средстава  за медицинско збрињавање пострадалог и угроженог становништва. Формира мобилни тим за 

асанацију терена и стара се о довољној количини средстава за асанацију. Организује идентификацију настрадалих људи. Сарађује са свим 

осталим члановима Штаба и предлаже мјере за побољшање стања и смањење послиједица од елементарних непогода и других несрећа. 
 

7. ЧЛАН ШТАБА ЗА ЗАШТИТА ШУМА И ПРИРОДНЕ ОКОЛИНЕ 

Планира, организује и надгледа реализацију заштите шума и животног околиша.  Сарађује са свим осталим члановима Штаба и предлаже 

мјере за побољшање стања и смањење послиједица од елементарних непогода и других несрећа. 
 

8. ЧЛАН ШТАБА ЗА СПАСАВАЊЕ ИЗ РУШЕВИНА, КЛИЗИШТА, ОД СНИЈЕГА И СНИЈЕЖНИХ ПАДАВИНA 

Формира и стара се о функционисању оперативних јединица, опреме и средстава, које раде на рашчишћавању терена, објеката, 

саобраћајница и остале инфраструктуре у случају елементарних непогода и других несрећа, а у циљу спашавања људских живота и имовине. 

Реализује и друге активности у сврху пружања прве медицинске и остале помоћи угроженом становништву. Сарађује са свим осталим 

члановима Штаба и предлаже мјере за побољшање стања и смањење послиједица од елементарних непогода и других несрећа. 
 

9. ЧЛАН ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА 

Обавља послове који се односе на заштиту становништва, материјалних добара, инфраструктуре и др. од елементарне непогоде поплаве и 

друге сличне несреће. Планира и стара се о набавци неопходне опреме за спашавање на води и под водом. Сарађује са свим осталим 

члановима Штаба и предлаже мјере за побољшање стања и смањење послиједица од елементарних непогода и осталих несрећа. 
 

10. ЧЛАН ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА 

Обавља послове који се односе на заштиту становништва, материјалних добара, инфраструктуре и др. од елементарне непогоде пожара, 

експлозије и друге сличне несреће. Планира и стара се о набавци неопходне опреме за спашавање и гашење пожара. Планира, организује и 

учествује у другим акцијама заштите и спасавања, у складу са могућностима,  опремом и средствима која користи. Помаже у организацији и 

реализацији асанације терена , заштите околиша. Сарађује са свим осталим члановима Штаба и предлаже мјере за побољшање стања и 

смањење послиједица од елементарних непогода и других несрећа. 

 

 



11. ЧЛАН ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТИЊА И НАМИРНИЦА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА 

Планира, организује и реализује мјере за заштиту животиња и намирница животињског поријекла. Руководи тимом  за лијечење и заштиту 

здравља животиња у условима угрожености од елементарних непогода и других несрећа. Формира и руководи тимом за асанацију терена и 

спречавање преноса узрочника  заразних болести код животиња и људи. Сарађује са свим осталим члановима Штаба и предлаже мјере за 

побољшање стања и смањење послиједица од елементарних непогода и других несрећа. 

 

12. ЧЛАН ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И БИЉНИХ ПРОИЗВОДА  

Планира,организује и реализује мјере за заштиту биља и намирница биљног поријекла. Прати и предлаже мјере за заштиту здравља био-

култура. Предузима активности за спречавање преноса узрочника заразних болести. Сарађује са свим осталим члановима Штаба и предлаже 

мјере за побољшање стања и смањење послиједица од елементарних непогода и осталих несрећа. 
 

13. САРАДЊА СА ПОЛИЦИЈОМ 

Одржавање јавног реда и мира у периоду ванредне ситуације изазване елементарном непогодом или другом несрећом. Процјењује 

безбједоносну ситуацију и реализује мјере потребне за заштиту људи и имовине од незаконских радњи. Усклађује режим саобраћаја према 

приоритетима и сходно потребама угроженог становништва у условима ванредних ситуација. Сарађује са свим осталим члановима Штаба и 

предлаже мјере за побољшање стања и смањење послиједица од елементарних непогода и других несрећа. 
 

14. ЧЛАН ШТАБА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ, ЈАВЉАЊЕ И УЗБУЊИВАЊЕ 

Води рачуна о правовременом обавјештавању становништва. Преноси све врста информација, које ће омогућити становништву да се што 

боље упозна са насталом ситуацијом и које ће елиминисати паничне реакције и ширење лажи, неистина и полуистина. Планира и реализује 

обавјештења и емисије чији је садржај у функцији права на правовремену и тачну информацију становништва. Организује мрежу за 

узбуњивање становништва у случају потребе. Сарађује са свим осталим члановима Штаба и предлаже мјере за побољшање стања и смањење 

послиједица од елементарних непогода и других несрећа. 

 

15. ЧЛАН ШТАБА ЗА СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕНЕРГЕНТИМА 

Планира, организује и реализује снабдијевање енергентима, како се не би угрозили основни витални интереси, како угроженог 

становништва, тако и фунционисања цјелокупне заједнице. Предлаже алтернативна рјешења и предузима мјере за нормализацију стања у 

енергетском погледу. Сарађује са свим осталим члановима Штаба и предлаже мјере за побољшање стања и смањење послиједица од 

елементарних непогода и других несрећа. 

 

Члан 5. 

За припремање, организовање, реализацију задатака и руковођење снагама цивилне заштите у условима елементарних непогода и других 

несрећа, образује се: ОПЕРАТИВНО-ПОМОЋНА СТРУЧНА СЛУЖБА. Образује се у оквиру Штаба за ванредне ситуације за обављање 

стручних, помоћних и оперативних послова (праћење и прикупљање информација и података и њихову обраду), административно–



техничких послова и других послова у функцији што бољег и ефикаснијег функционисања Штаба за ванредне ситуације. Формацијски се 

састоји : 

 РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ 

 АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ 

 КУРИР 

 ВОЗАЧ 
 

Члан 6. 

За реализацију специфичних задатака и спровођење конкретних мјера и активности везаних за заштиту и спашавање становништва, 

имовине, животиња, биља, културних и других материјалних и нематеријалних добара, Штаб има право и потребу да ангажује стручњаке из 

различитих области.  

Штаб има право и потребу да образује комисије и друга тијела, која су састављена од стручних лица у циљу бољег и ефикаснијег рјешавања 

проблематике која се може јавити у условима елементарних непогода и других несрећа. 

 

Члан 7. 

Штаб за ванредне ситуације општине Невесиње у свом дјелокругу рада доноси мишљења, закључке, препоруке и наредбе, на сједницама 

које сазива Командант штаба. 

У нормалном периоду Штаб  надлежним органима предлаже или налаже предузимање одређених мјера у виду ставова, мишљења и 

закључака. 

У ванредним ситуацијама, за вријеме елементарних непогода и других несрећа Штаб доноси или налаже наредбе, које су основни облик 

руковођења и одлучивања. 

 

Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ 

                                                                                                                                              Момчило Шиљеговић 


