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1. 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 6) Закона о  смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 46. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 

101/2016- др. закон,  47/2018 и 111/2021 – др.закон), члана 3. Уредбе о јединицама 

цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе  члана („Службени 

гласник РС“, број 84/2020), Одлуке о личној и материјалној формацији јединица цивилне 

заштите које образују јединице локалне самоуправе донетом од стране министра 

унутрашњих послова (Број Инт. 01-4682/21 од 05.05.2021. године), члана 64. став 1. тачка 

17) Статута општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/2019), и 

члана 11. став 1. алинеја 9, а у вези са чланом 45. став 4. Одлуке о организацији и 

функционисању цивилне заштите на територији општине Варварин („Службени лист 

општине Варварин“, број 35/2020), на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Варварин,  

Општинско веће општине Варварин на 37.седници, одржаној дана 20.05.2022. 

године, донело је 

 

 

О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се уређује образовање, организација, опремање, оспособљавање, 

начин употребе, као и начин попуне људством, мобилизацијско место, извршиоца 

мобилизације и заменика извршиоца мобилизације, време трајања мобилизације 

јединице цивилне заштите опште намене за општину Варварин. 

 

 

https://varvarin.ls.gov.rs/
https://varvarin.ls.gov.rs/
https://varvarin.ls.gov.rs/
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Члан 2. 

За потребе заштите и спасавања становништва и материјалних добара општине 

Варварин у ванредним ситуацијама, за учествовање у гашењу пожара на отвореном, за 

изградњу и ојачавање заштитних насипа и црпљење воде, за рашчишћавање из рушевина, 

за предузимање активности при евакуацији, збрињавању и заштити живота и здравља 

угрожених људи, животиња, материјалних и културних добара и животне средине, као и 

за предузимање превентивних мера од настанка опасности и друге активности по 

процени Штаба за ванредне ситуације општине Варварин, образује се јединица цивилне 

заштите опште намене (у даљем тексту: Јединица ЦЗ). 

 

Члан 3. 

За територију општине Варварин образује се Јединица ЦЗ као Вод опште намене 

који се састоји од 3 (три) одељења. Поред ових одељења у састав Вода опште намене 

улазе и командир Вода, заменик командира и логистичар. 

Вод опште намене броји 30 припадника (три одељења са по 9 припадника, и 

команда вода са 3 припадника), а све у складу са организационом структуром утврђеном 

Одлуком о личној и материјалној формацији јединица цивилне заштите које образују 

јединице локалне самоуправе донетом од стране министра унутрашњих послова (Број 

Инт. 01-4682/21 од 05.05.2021. године). 

Члан 4. 

Јединица ЦЗ се образује као привремени састав од обвезника војне, радне и 

материјалне обавезе, добровољаца и радно способног становништва за извршавање 

једноставнијих послова заштите и спасавања. 

 

Члан 5. 

У јединицу ЦЗ распоређују се здравствено способни мушкарци и жене у складу 

са позитивним законским прописима и личном формацијом Одељења за узбуњивање 

утврђеном Одлуком министра унутрашњих послова из члана 3. 

Општинска управа општине Варварин ће поднети захтев надлежном 

територијалном органу Министарства одбране за попуну Јединице цивилне заштите. 

Надзор над попуном Јединице ЦЗ врши Штаб за ванредне ситуације општине 

Варварин и надлежна организациона јединица Сектора за ванредне ситуације. 

 

Члан 6. 

Мобилизација – активирање Јединице ЦЗ спроводи се на основу наредбе 

председника општине Варварин а на захтев Штаба за ванредне ситуације. 

Мобилизацију Јединице ЦЗ спроводи извршилац мобилизације кога својим 

решењем одређује председник општине Варварин. 

Извршилац мобилизације има заменика који се одређује заједно са извршиоцем. 

Време трајања мобилизације је М+8 часова. 

 

Члан 7. 

Припадници Јединице ЦЗ дужни су да се одазову на позив за мобилизацију и јаве 

на мобилизацијско место свог одељења, у време које одреди надлежни орган. 

Мобилизацијско место Јединице ЦЗ када се мобилише у целини је Варварин, 

двориште органа општине у улици Марина Мариновића 34-38. 

 

Члан 8. 

Јединица ЦЗ опрема се одговарајућом опремом и материјално-техничким 

средствима која су неопходна за личну заштиту њених припадника и за спровођење мера 

и извршавање задатака цивилне заштите, а у складу са позитивним законским прописима 
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и материјалном формацијом Вода опште намене утврђеном Одлуком министра 

унутрашњих послова из члана 3. 

 

Члан 9. 

Припадници Јединице ЦЗ обучавају се и оспособљавају за извршавање задатака 

заштите и спасавања. Обуку и оспособљавање организује и спроводи Општинска управа 

на предлог Штаба за ванредне ситуације, а у складу са програмима обуке које утврђује 

надлежна организациона јединица Сектора за ванредне ситуације Министарства 

унутрашњих послова Републике Србије и Национални тренинг центар. 

 

Члан 10. 

Јединица ЦЗ ангажује се у целини или у деловима на угроженом делу територије 

општине Варварин, на основу процене и захтева Штаба за ванредне ситуације. 

Јединицом руководи командир јединице. 

Јединица ЦЗ у току ангажовања у насељима, стамбеним зградама, и привредним 

субјектима сарађује са повереницима и заменицима повереника цивилне заштите у 

насељима, привредним субјектима и стамбеним зградама. 

 

Члан 11. 

Приликом извршавања задатака заштите и спасавања припадници Јединице ЦЗ 

имају право на накнаду у складу са позитивним законским прописима. 

Материјални трошкови за извршавање задатака заштите и спасавања обезбеђују 

се из буџета општине Варварин. 

 

Члан 12. 

Евиденцију о припадницима Јединице ЦЗ, средствима и опреми цивилне заштите 

које користи једница, као и о њиховом ангажовању води Општинска управа. 

 

Члан 13. 

Опремање, обука, трошкови ангажовања, као и све друге потребе Јединице ЦЗ 

финансирају се из буџета општине Варварин, у складу са законом. 

 

Члан 14. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Варварин“. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Јединице 

цивилне заштите опште намене за територију општине Варварин („Службени лист 

општине Варварин“, број 7/2021). 

 

 

Број: 820 - 2/2022 - III 

У Варварину, дана 20.05.2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

                                                                        ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                                                           ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  

                    Дејан Милановић 
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 2. 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 6) Закона о  смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 46. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 

101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 3. Уредбе о јединицама цивилне 

заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе  члана („Службени гласник 

РС“, број 84/2020), Одлуке о личној и материјалној формацији јединица цивилне заштите 

које образују јединице локалне самоуправе донетом од стране министра унутрашњих 

послова (Број Инт. 01-4682/21 од 05.05.2021. године), члана 64. став 1. тачка 17) Статута 

општине Варварин („Службени лист општине Варварин“, број 5/2019), и члана 11. став 

1. алинеја 9, а у вези са чланом 45. став 4. Одлуке о организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији општине Варварин („Службени лист општине 

Варварин“, број 35/2020), на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине 

Варварин,  

Општинско веће општине Варварин на 37. седници, одржаној дана 20.05.2022. 

године, донело је 

 

 

О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се уређује образовање, организација, опремање, оспособљавање, 

начин употребе, као и начин попуне људством, мобилизацијско место, извршиоца 

мобилизације и заменика извршиоца мобилизације, време трајања мобилизације 

специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање за општину Варварин. 

 

Члан 2. 

За потребе укључивања јавних сирена у случају елементарних непогода и других 

несрећа (по добијању сигнала из надлежног оперативног центра 112), као и за основно 

одржавање и поправке уређаја и средстава система за јавно узбуњивање, образује се 

специјализована јединица цивилне заштите опште намене (у даљем тексту: Јединица 

ЦЗ). 

 

Члан 3. 

За територију општине Варварин образује се Јединица ЦЗ као Одељење за 

узбуњивање које се састоји од 2 (два) тима  и то: тима за пријем и пренос сигнала и тима 

за узбуњивање. Поред ових тимова у састав Одељења за узбуњивање улазе и командир 

Одељења и заменик командира. 

Одељење за узбуњивање као Јединица ЦЗ броји 8 припадника, а све у складу са 

организационом структуром утврђеном Одлуком о личној и материјалној формацији 

јединица цивилне заштите које образују јединице локалне самоуправе донетом од стране 

министра унутрашњих послова (Број Инт. 01-4682/21 од 05.05.2021. године). 

 

Члан 4. 

Јединица ЦЗ попуњава се људством у складу са њиховим претходно стеченим 

знањима и способностима. 
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Члан 5. 

У јединицу ЦЗ распоређују обвезници који испуњавају потребне услове у складу 

са позитивним законским прописима и личном формацијом Одељења за узбуњивање 

утврђеном Одлуком министра унутрашњих послова из члана 3. 

Општинска управа општине Варварин ће поднети захтев надлежном 

територијалном органу Министарства одбране за попуну Јединице цивилне заштите. 

Надзор над попуном Јединице ЦЗ врши Штаб за ванредне ситуације општине 

Варварин и надлежна организациона јединица Сектора за ванредне ситуације. 

 

Члан 6. 

Мобилизација – активирање Јединице ЦЗ спроводи се на основу наредбе 

председника општине Варварин а на захтев надлежне организационе јединице Сектора 

за ванредне ситуације – оперативног центра 112. 

Мобилизацију Јединице ЦЗ спроводи извршилац мобилизације кога својим 

решењем одређује председник општине Варварин, и исти је као и за јединицу цивилне 

заштите опште намене. 

Извршилац мобилизације има заменика који се одређује заједно са извршиоцем. 

Време трајања мобилизације је М+8 часова. 

 

Члан 7. 

Припадници Јединице ЦЗ дужни су да се одазову на позив за мобилизацију и јаве 

на мобилизацијско место свог Одељења, у време које одреди надлежни орган. 

Мобилизацијско место Јединице ЦЗ је Варварин, улица Марина Мариновића 38 – 

зграда општине II спрат, просторија из које се рукује сиреном. 

 

Члан 8. 

Јединица ЦЗ опрема се одговарајућом опремом и материјално-техничким 

средствима која су неопходна за личну заштиту њених припадника и за спровођење мера 

и извршавање задатака, а у складу са позитивним законским прописима и материјалном 

формацијом Одељења за узбуњивање утврђеном Одлуком министра унутрашњих 

послова из члана 3. 

 

Члан 9. 

Припадници Јединице ЦЗ обучавају се и оспособљавају за извршавање задатака 

узбуњивања. Обуку и оспособљавање организује и спроводи Општинска управа у 

сарадњи са надлежном службом Сектора за ванредне ситуације, а у складу са програмима 

обуке које утврђује надлежна организациона јединица Сектора за ванредне ситуације 

Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Национални тренинг центар. 

 

Члан 10. 

Приликом извршавања задатака припадници Јединице ЦЗ имају право на накнаду 

у складу са позитивним законским прописима. 

Материјални трошкови за извршавање задатака обезбеђују се из буџета општине 

Варварин. 

Члан 11. 

Евиденцију о припадницима Јединице ЦЗ, средствима и опреми цивилне заштите 

које користи једница, као и о њиховом ангажовању води Општинска управа. 

 

Члан 12. 

Опремање, обука, трошкови ангажовања, као и све друге потребе Јединице ЦЗ 

финансирају се из буџета општине Варварин, у складу са законом. 
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Члан 13. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Варварин. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Јединице 

цивилне заштите за узбуњивање за територију општине Варварин („Слубени лист 

општине Варварин“, број 7/2021). 

 

Број: 820 - 1/2022-III 

У Варварину, дана 20.05.2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

                Дејан Милановић 
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Издавач: 

Општинска упрaва, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин 

Телефон: 037/787-171 

Жиро-рачун број 840-98640-58 

Главни и одговорни уредник: Драгана Збиљић, Секретар СО-е Варварин 

Технички уредник: Срђан Ђорђевић 

 


