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На основу члана 29.ст
ванредним ситуацијама ("Сл
Ужица ("Службени лист гра
одржаној дана ___________. годи

ОДЛ
О ОРГАНИЗА

 У Одлуци о организа

Ужица ("Службени лист град

и гласи: 

 У остваривању своје
материјалних и културних до

1) Усваја Процену риз
2) Усваја План смањењ
3) Усваја План заштит
4) Усваја оперативне

заштите и спасавања 
5) Доноси одлуку о фо
6) Одређује субјекте о

штаба 
7) Решава у другосте

цивилне заштите 
8) Образује Комисију 

несрећа, 
9) Доноси одлуку о до

и других несрећа, 
10) прати реализац

катастрофа, 
11) Врши и друге посл

 Члан 12. Одлуке мења

 Ради вршења задатак
заменик поверенике. 
 Изузетно од одредбе 
насеља, у разруђеним насељи
може се именовати више по
успешног спровођења мера ц
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т.1.тач.1. Закона о смањењу ризика од ката
лужбени гласник РС", бр. 87/2018) и чла
ада Ужица" број  4/19), Скупштина града
ине, донела је 

 
ЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУ
АЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 

Члан 1. 

ацији и функционисању цивилне заштите 

да Ужица" бр.5/2012) - у даљем тексту: "Одл

"Члан 5. 
е улоге у систему заштите и спасавањ
обара на територији града Градско веће врш

зика од катастрофа 
ња ризика од катастрофа 
те и спасавања 
е планове и друга планска документа у в

ормирању јединица цивилне заштите 
од посебног значаја за заштиту и спасавање

епеном поступку о правима и обавезама п

 за процену штете настале од елементарни

одели помоћи због претрпљене штете од ел

цију превентивних мера у функцији с

лове у складу са законом и овом Одлуком." 

Члан 2. 

а се и гласи: 

"Члан 12 
ка цивилне заштите у месној заједници им

става 2. овог члана у месним заједницама 
има, као и у месним заједницама са велики

овереника и заменика повереника уколико
цивилне заштите.  

астрофа и управљању 
ана 60. Статута града 
а Ужица, на седници 

УКЕ 
Е ЗАШТИТЕ 

 на територији града 

лука", члан 5. мења се 

ња становништва и 
ши следеће послове: 

вези са спровођењем 

е  на предлог Градског 

припадника јединица 

их непогода и других 

ементарних непогода 

смањења ризика од 

менују се повереник и 

 које обухватају више 
им бројем становника 
о је то потребно због 
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 Одлуку о личној  и 
доноси Градско веће на предл
 Поверенике и заменик
 Повереници и замен
цивилне заштите. 
 Грађани на угрожени
упутствима повереника и зам

 После члана 12. Одлук

 Ради вршења задатак
Оперативни штаб за ванредн
 Оперативни штаб за в
председник општине - ко
команданта и 5 чланова кој
Градског штаба за ванредне с
 Оперативни штаб за в
Градског штаба и организује 
 Оперативни штаб з
Градском штабу поверенике 

 Члан 13. Одлуке мења

 Јединице цивилне за
снаге за извршавање мера ци
 У граду Ужицу формир
по 3 вода и 1 јединица за узбу
 Одлуком Градског већ
потребе, формирати привр
састављене од добровољаца
привредним и другим субјект
 Личне формације јед
јединица цивилне заштите 
заштите утврдиће се одлуком
 Законом и овом Одлук
извршава градска управа над

 После члана 13. Одлук

 Јединице цивилне за
техничким средствима која
спровођење и извршавање з
формацији јединица цивилне
 Додељену униформу,
заштите су у обавези да к
задатака цивилне заштите. 
 Опрема и средства з
карактеристика мора одржав
на коришћење субјектима чи
другим субјектима система с

 После члана 13а. Одлу
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материјалној формацији повереника и з
лог Градског штаба. 
ке повереника именује Градски штаб. 

ници повереника цивилне заштите имају

им и настрадалим подручјима дужни су да 
меника повереника цивилне заштите." 

Члан 3. 

ке додаје се нови члан 12а који гласи: 

"Члан 12а. 
ка цивилне заштите у Градској општини

не ситуације. 
ванредне ситуације Градске општине Севој

омандант Штаба, заменик председника 
оје именује Скупштина градске општине С

ситуације. 
ванредне ситуације Градске општине Севој

е спровођење задатака цивилне заштите у ск
за ванредне ситуације Градске општине
 и заменике повереника на својој териториј

Члан 4. 

а се и гласи: 

"Члан 13. 
аштите образују се, опремају и оспособља
ивилне заштите. 

ирају се 2 јединицe цивилне заштите опште 
уњивање ранга одељења са укупно 200 при
ћа на предлог Градског штаба у граду Ужи
ремене додатне јединице цивилне заш
а, радно способног становништва, запослен
тима.  

диницa, зоне, задаци и начин употребе, р
и друга питања од значаја за формирањ

м Градског већа на предлог Градског штаба
ком предвиђене послове у вези са јединица

длежна за ванредне ситуације." 

Члан 5. 

ке додаје се нови члан 13а који гласи: 

"Члан 13а. 
аштите опремају се одговарајућом опре

а су неопходна за личну заштиту припад
задатака цивилне заштите у складу са одл
е заштите коју доноси Градско веће на пред
, заштитну и другу опрему, припадниц

користе искључиво наменски, приликом о

за извршавање задатака цивилне заштите
вати, складиштити или периодично корис
ији су припадници укључени у јединице ц

смањења ризика од катастрофа што се регул

Члан 6. 

уке додаје се нови члан 13б који гласи: 
"Члан 13б. 

заменика повереника 

у статус припадника 

поступају у складу са 

и Севојно образује се 

ојно чине по функцији 
општине - заменик 

Севојно уз сагласност 

јно спроводи наредбе 
кладу са њима. 
е Севојно предлаже 
ји."  

авају као оперативне 

 намене ранга  чете са 
ипадника. 
ицу, могу се у случају 

штите опште намене 
них у јавном сектору, 

распоред припадника 
ње јединица цивилне 
а. 
ама цивилне заштите 

емом и материјално-
дника јединице и за 
луком о материјалној 
длог Градског штаба. 

ци јединица цивилне 
обуке и извршавања 

е, која се због својих 
стити може бити дата 
цивилне заштите или 
лише уговором." 
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 У циљу прикупљањ
информација, одржавања ве
ванредној ситуацији у окви
формира се ситуациони цент
 Начин рада, број при
утврђује се одлуком Градског
 Ситуациони центар 
проглашења ванредне ситуа
ситуацијама по процени Град
 У зависности од оч
делимично или у целости шт
 Припадници ситуацио

 Члан 14. Одлуке мења

 Градско веће одређу
територији града Ужица у скл
 Стављање у приправн
ситуацији, као и за потребе 
штаба, а у ситуацијама к
Градоначелника или служ
Градоначелника.  
 Градско веће са субје
уговор којим се уређује нач
односно ангажовања субјекат
 Средстава за надокн
обезбеђују се на терет буџета

 После члана 14. Одлук

 

 Организационе целин
управљању ванредним ситу
катастрофа и управљања в
спасавања, Ватрогасни савез 
организације чија је делатно
које делују на територији гр
катастрофа могу се ангажов
заштите на начин предвиђе
спасавање.    
 За програмске активн
смањује ризик о катастроф
капацитети субјекта за испу
Ужица, у складу са законом, о

 После члана 19. Одлук
 

 Одлуке о личним и м

Градско веће у року од 6 месе

 Ова Одлука ступа на с
Ужица". 
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ња информација, координације пријем
еза и извршавања других задатака у вези
иру градске управе надлежне за послове з
тар.  
ипадника, лична и материјална формација
г већа на предлог Градског штаба. 
се обавезно активира наредбом Градон

ације или непосредно пред њено наступа
дског штаба. 
чекиваног обима задатака ситуациони 
то се утврђује наредбом о активирању. 
оног центра имају статус припадника цивил

Члан 7. 

а се и гласи: 

"Члан 14 
ује субјекте од посебног значаја за зашт
ладу са законом.  

ност или ангажовање субјеката од посебно
е вежби цивилне заштите врши се на осно
када је потребно хитно ангажовање и 
жбе надлежне градске управе уз пр

ектима од посебног значаја за заштиту и 
чин њиховог ангажовања и трошкови став

та од посебног значаја. 
наду трошкова стављања у приправност 
а града Ужица." 

Члан 8. 

ке додаје се нови члан 14а који гласи: 

"Члан 14а. 
не субјеката који су Законом о смањењу ри
уацијама дефинисани као снаге система 
ванредним ситуацијама (Црвени крст Ср
 Србије, Савез радио аматера Србије и друга
ост од посебног интереса за развој и функ
рада Ужица и које располажу ресурсима за
вати за спровођење мера заштите и спасав
ен за ангажовање субјеката од посебног з

ности организационих целина из става 1. 
фа или јача отпорност заједнице на ка
уњавања законом утврђених задатака мог
одоборавати средства за њихову реализаци

Члан 9. 

ке додаје се нови члан 19а који гласи: 

"Члан 19а. 

материјалним формацијама прописаним о

еци од дана ступања на снагу ове Одлуке.  

Члан 10. 

снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл

ма и дистрибуције 
и са комуникацијом у 
заштите и спасавања 

а ситуационог центра 

начелника у случају 
ање, као и у другим 

центар се активира 

лне заштите."  

титу и спасавање на 

ог значаја у ванредној 
ову наредбе Градског 

на основу наредбе 
редходну сагласност 

 спасавање закључује 
вљања у приправност 

односно ангажовање 

изика од катастрофа и 
смањења ризика од 

рбије, Горска служба 
а удружења грађана и 
кционисање система)  
а смањење ризика од 
вања и мера цивилне 
значаја за заштиту и 

овог члана којима се 
атастрофе или јачају 
гу се из буџета града 

ију. " 

овом Одлуком донеће 

лужбеном листу града 
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ПРАВНИ ОСНОВ:   
 Правни основ за доно
ризика од катастрофа и упр
87/2018) којим је прописано
функционисању цивилне заш
надлежног штаба и обезбеђу

 

РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУ

 Разлог за доношење
катастрофа и управљању ван

 
САДРЖИНА ОДРЕДБИ:  

 У члану 1. којим се
докумената у складу са нази
управљању ванредним ситуа
 Чланом 2. се регули
заштите. За разлику од раниј
повереника у случају да тер
Гора, МЗ Биоска, МЗ Каран и
протеже од Чаковине до Ка
(градске месне заједнице).  
 Чланом 3. се регули
Севојно. С обзиром да Стату
надлежности градске општи
се формира Оперативни шт
штаба, спроводио мере цивил
 Чланом 4. прописује с
Закона предвижено је да се
заштите опште намене и сп
припадника ових јединица п
се имала у виду и вероват
задаци и начин употребе, ра
од значаја за формирање јед
предлог Градског штаба у скл
 Чланом 5. Одлуке пр
материјално техничким сред
разлога рационалности и см
својих карактеристика мора
уговором дати на коришћењ
заштите (Црвени крст, До
субјектима система смањења
СВС). Нпр. муљне пумпе, ватр
 Чланом 29. ст.1. тач
успоставља ситуациони цент
заштите, а у зависности од т
Одлуке је предвиђено форм
послове заштите и спасава
ситуације или у другим сл
активирање може бити дели
Број припадника, степен оп
одлуком Градског већа на пр
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ПРЕДСЕ
Бран

О б р а з л о ж е њ е: 

ошење Одлуке садржан је у члану 29.ст.1.тач
рављању ванредним ситуацијама ("Служб

о да јединица локалне самоуправе  доноси 
штите на територији јединице локалне сам

ује њено спровођење.  

УКЕ:  

е Одлуке је усклађивање са Законом о 
нредним ситуацијама 

е мења постојећи члан 5. извршено је 
ивима дефинисаним Законом о смањењу ри
ацијама  
ише именовање повереника и заменика 
јег решења остављена је могућност да се им

риторија месне заједнице покрива више на
и др.), да је насеље разруђено (Нпр. МЗ Буа
ачера) или да у месној заједници има вел

ише вршење задатака цивилне заштите 
утом града Ужица и Статутом Градске оп

ине у области ванредних ситуација, то је пр
таб цивилне заштите који би, у складу са
лне заштите. 

се број и састав јединица цивилне заштите.
е у јединици локалне самоуправе образу

пецијализоване јединице цивилне заштите 
предложен је на основу процене ризика од 
тноћа њиховог ангажовања. Личне форма
аспоред припадника јединица цивилне заш
диница цивилне заштите утврдиће се одлу
ладу са Уредбом. 
рописује се опремање јединица цивилне 
дствима и личном опремом и поступање са
мањења трошкова Града предлаже да се 
а одржавати, складиштити или периодич

ње субјектима чији су припадници укључени
обровољно ватрогасно друштво, Радио а

ња ризика од катастрофа (Ватрогасно спаси
рогасна црева, санитетски материјал и др. 
ч.7. Закона прописано је да јединица 

тар у складу са актом о организацији и фун
техничких и материјалних могућности. С т

мирање ситуационог центра при градској 
ања, с тим да се активира у случају пр

лучајевима наредбом Градоначелника. Так
имично или у целости како би се избегли не
премљености и начин рада ситуационог 
редлог Градског штаба. 

ЕДНИК СКУПШТИНЕ 
нислав Митровић 

ч.1. Закона о смањењу 
бени гласник РС", бр. 
 акт о организацији и 
моуправе, на предлог 

смањењу ризика од 

усклађивање назива 
изика од катастрофа и 

повереника цивилне 
менује више заменика 
асеља (нпр. МЗ Мокра 
ар чија територија се 

лики број становника 

у Градској општини 
пштине Севојно нема 
редложено решење да 
а наредбама Градског 

. Према члану 80. ст.1. 
ују јединице цивилне 
е за узбуњивање. Број 
 катастрофа при чему 
ације јединице, зоне, 

штите и друга питања 
ком Градског већа на 

 заштите опремом и 
а њом. У ставу 3. се из 
 опрема која се због 
чно користити може 
и у јединице цивилне 
аматери) или дугим 
илачке јединице МУП 

локалне самоуправе 
нкционисању цивилне 

тим у вези чланом 6. 
управи надлежној за 

роглашења ванредне 
кође се предвиђа да 
епотребни трошкови. 
центра прописаће се 
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 У члану 7. Одлуке извр
 С обзиром да је Зак
смањења ризика од катастро
Горска служба спасавања, В
удружења грађана и орган
функционисање система)  и д
организационе целине које д
могу ангажовати за спровођ
начин предвиђен за ангажо
дакле уговором који закљу
отпорности заједница и смањ
могућност да се из буџета гр
субјеката, у складу са одгова
пројеката, конкурс и др.). 
 Члан 9. Одлуке садрж
Градског штаба треба да дон
и заменика повереника, једи
због тога што се формације 
надлежно министарство. 

 

 
ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ И

 У остваривању своје
материјалних и културних до
следеће послове: 
 1) Усваја Процену угро
 2) Усваја План заштит
 3) Образује Комисију з
 4) Доноси Одлуку о на
 5) Прати реализацију 
 6) Предлаже акта која
 7) обавља и друге посл

 

 За организацију и сп
активности у случају појаве
повереници цивилне заштит
МЗ Турица, МЗ Росуље, МЗ К
Љубање, МЗ Равни, МЗ Дреж
Волујац, МЗ Биоска, МЗ Крем
МЗ Трнава, МЗ Врутци, МЗ Кр
 Повереници и замени
учешће грађана у спровође
колективне заштите и руков
 Грађани на угрожени
упутствима повереника, одно

 

 За извршавање зада
опремају и оспособљавају јед
 Јединице цивилне заш
мање сложених задатака, а н
шумских пожара, учешће у з
учешће у збрињавању угро
других активности по процен
 Послове у вези попун
врши градска управа надлеж
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ршено је усклађивање са чланом 31. Закона
кон нагласио посебан значај појединих 
офа и управљања ванредним ситуацијама 

Ватрогасни савез Србије, Савез радио ама
низације чија је делатност од посебног и
дао им одговарајуће задатке, у члану 8. се пр
делују на територији града Ужица и које р
ђење мера заштите и спасавања и мера 

овање субјеката од посебног значаја за з
учује Градско веће. Нови Закон у први 
њење ризика од катастрофа па се ставом 2
рада Ужица одобравају средства за програм
арајућим законом којим се регулише финан

жи крајњи рок од шест месеци у коме Град
несе одлуке о личним и материјалним форм

иница цивилне заштите и ситуационог цент
 одређују у складу са одговарајућим прави

ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ: 

Члан 5 
е улоге у систему заштите и спасавањ
обара на територији града и одредби Закон

ожености за територију града; 
те и спасавања у ванредним ситуацијама; 
за процену штете настале од елементарних
акнади штете настале од елементарних неп
 превентивних мера заштите 

а доноси скупштина града, 
лове у складу са законом и другим прописи

Члан 12 
провођење превентивних мера заштите и 
е опасности по људе и материјална средс
те и њихови заменици и то у: МЗ Центар, М
Крчагово, МЗ Царина, МЗ Севојно, МЗ Бела 
жник, МЗ Никојевићи, МЗ Буар, МЗ Дубок

мна, МЗ Мокра Гора, МЗ Луново Село, МЗ Ка
рвавци, МЗ Злакуса, МЗ Горјани, МЗ Стапари
ици повереника у насељима предузимају
ењу мера и задатака цивилне заштите 

воде јединицама цивилне заштите опште на
им и настрадалим подручјима дужни су да 

осно заменика повереника. 

Члан 13 
атака цивилне заштите, као оперативне
динице цивилне заштите опште намене. 
штите опште намене оспособљавају се за из
нарочито локализовање и гашење почетни
заштити од поплава, указивање прве помо

оженог становништва, помоћ у асанацији 
ни Градског штаба за ванредне ситуације. 

не, опремања и обуке јединица цивилне за
жна за послове заштите и спасавања. 

Члан 14 

а. 
субјеката у систему 

 (Црвени крст Србије, 
атера Србије и друга 
интереса за развој и 
редлаже да се њихове 
располажу ресурсима 
цивилне заштите на 

заштиту и спасавање, 
план ставља јачање 

2. овог члана оставља 
мске активности ових 
нсирање (достављање 

дско веће, на предлог 
рмацијама повереника 

тра. Овакав рок је дат 
илником који доноси 

ња становништва и 
на. Градско веће врши 

х непогода; 
погода; 

има. 

покретање почетних 
ства постављају се се 
МЗ Липа, МЗ Теразије, 
 Земља, МЗ Качер, МЗ 
ко, МЗ Гостиница, МЗ 
аран, МЗ Рибашевина, 
и и МЗ Скржути 
у непосредне мере за 

и личне, узајамне и 
амене. 
поступају у складу са 

е снаге, образују се, 

звршавање обимних и 
их и мањих пожара и 
оћи, одржавање реда, 

и терена и обављање 

аштите опште намене 
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 Оспособљена правна 
Ужица одређује посебним акт
 Оспособљена правна л
добара у случају опасности
несрећама у складу са својом
ванредне ситуације. 
 Активирање оспособ
Градског штаба за ванредне с
 Градско веће Града 
обезбеђује накнаду стварн
извршавању мера и задатака
 Уговор из става 4. ово
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лица од значаја за заштиту и спасавање 
том Градско веће Града Ужица. 
лица врше заштиту и спасавање грађана, м
и и несрећа изазваних елементарним не
м делатношћу, као и задацима које им нар

бљених правних лица налаже Градонач
ситуације. 

Ужица правним лицима из става 1. о
них трошкова за спровођење припрем
а цивилне заштите. 
ог члана закључује Градоначелник, или лице

 

на територији Града 

материјалних и других 
непогодама и другим 
реди Градски штаб за 

челник, на предлог 

овог члана уговором 
ма и ангажовање у 

е које он овласти. 
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5. rpdtru atha6 3o oa4pedfle ttu|,t4njt

o6je/1'J*adae rooplnHau jr n pyrcuobe,r onmMa ra raurHry u cna.,Brsc i.rxH urMr uiBxrtse udrme Koi. 4,ofN Bp, 
'1).r 

x
ifl BHocnN! (ole ce nperylrNat' y 30urrr u cnn.,BaBy c!!r ! mr0,ianHtr\ roiarp,. k.o x.npoBoheBy xep, x rd/rdriQ 

'rxBxnHeraurne ) cnyeajy seNempH .urxr Hccpcha r fpy.!\ on,.Ho.1! Ha 
'rplro|j"j '!.ra 

y @ crpororr
rpalckn ur,6 ia aaHper$ecuryaqflre.

nope! HalrexHocr ledrnHu*r r3aNoIoN.l palco ura6. ] cnycajyBa perEcxryau je Noxe napelurucrclehe eDe:

r) Mosxrnraux]yjelxHHua qx lrHe .d,, rre onr, rc HaNeHej rpoaHa I NlEDrjarHx\ cnensBui
2) aHmxo8aRe .cno.o6rcHxx npasH xnru:
l) yEoieRe rexypcrBa npaBHnn!u, ai

4) noce6ax pexnv o6a ma Ba olpcllc Hrx ko lHrnHr\renarHocrx;
5) nocc6He Nepc I nocr.rn(e x r FHc(o. npo('tramr{kor mpanepai
6) nocc6aH pc,uM .aoitp,hai, B,x !6p!Hy cao6Dahala noMnHrN n,vreErMar

7)eMkyduj) q!HoE urMl
3) orp.bxEasoxpvrlxje' pacrDpela pdHor BpeNeHai

9) noccoHe npsopxt'e y xcnop)ur (oMlHanHr\ ipy \ npoliBor x nplxarLy lcnlm (Bo!e. rpqtum. rica, enemprcHe
eHep.nle, ruuc(ornpeBora, nenerHx{kx xrp} .ksrpeBor cr )l

,\ t, "F ve ,/ .J60., D . nr -
I ll npnsper€H) raipaHy rcp uheBa olpeben xnorperH!\x enokp*HA crBrpr Bna.HxurNa olHoc o rtopdcHlunNal
12)o6ca6cllcEc odaBeiHor nouroM6R Hape,ls ft Mepa or crpaue cramBl urDa npaBruxtuua ! opmrmoBarLr cnposoDeiLy

cBafryaux.te r,ulrxx a(irsHocr y raurm r cnacaoarri
13) H,pcxxrn kopx.Hx'rj a, olHocHo BnacHnun\a cra 5eum r.pa$.crarDBa, flocnoBirn npocropnjr flrpyflrx rrpala s npNc

rr, np rs]ae 
'ed 't 

ft' 
'J-'. 

+r. a h ) |t$enor no rpl ji.
l4)'n.{'rxvrpr.(!cp.fir.r.nnlrr8iru'ELdL1rc!eru..Diipe.r!!o,rrr(

III UI'I BIIJ'IHA ,AIIITTIT{

u BxnHr samnrr- une n cin, IraiaMHa Mcp! x ranx! . nosep.Hxu uxB nHc

noBepcHrka ternH,ue uus,rHe 3aurnrcj cucrcN ocN&laEa, o6rBeuraBaha !rij!6 EaEa, oBn.uheHa ocroco6ieHa 
'oaBxa 

nxua,
\tMrHnpnenlpyreopmH3auLr.lconpsr*Hexoo'oco6ieHcirrrrryxunnciBaBe,crNIBcrr.cq.aNrnBHllrr|,re(cuu Ur(H
non.r' !i epr arrco'r.{dEe 6a, B.be. loJrmr..., truJ r.nr0.f.r-eurs, iE .,u. e

v ocrsapxBaBy rircHoH yrBpi c .!ir.tek . crdd rurnrc ! c.acasaBa Ha rp'rop ln rpua
0f\IFr.torh. \0.nr oelr\LnIosor. v.n.u|s trr. . u xr rP"to,rro

l) 
"peseH',BHe 

Nepej

2l Mepe etrrrxrtycr.,cajr HenocperrEonacrocr o!erc cmapHu\Hcooro:a nlplrq\ Hc.pchal

l) Nepe eur re M! HacryneeneMerraprE Hcno.olc xrpy.e Hecpehe.

4) epe y6rtukaBaEa u.rknlsasa HerocpelHn nocrer uaofeneNerrap xneno.o&nlpyrA ecpeha

nocepcdtw 4tawk jo lrtuhe

3a op.annuurly u.n0oaobese oDeBeHrrrBHrx nepa raurnre r nokpemk nocer x akrnBrocrx ! cry{ajl nor.Bc .ni!Hfur n,/

rl,1c s \arepxjarHa cperorBa noorasBaiy ce ce noBepeHxu L ,eHB,rx i 
'!v: 

M3llekup, Nl3Jln4 Mll
Tepa3ije, NI3 Tlpxur, 1\'13 Pocyse. M3 (pcamBo. M3 llatxHa, NB CeBorHo, M3 6exa 3eNra, M3 (arep, M3,6)6aEe, NB PIBH . M3

Ipex"r( Mll H roieB h . M3 6tap, M3 fuootro, M3 focrnH @, Nl3 Bor]lau M3 6!ocM, Ml (peMu. N13 Mo(p0 fop., Vl ll_rrcBo
Cero.M3Kapar.lt13P"6aucBLHa,l\,13TpNasa,M3BpyruH.Nl3(p0aBur,N1llnaqca.M3ropjar,MlaranaprnNI3CKp,qrh

nosepeHxnx u ,r€Hru noBepeaum y rncernva npclyn6ra.ry HcnocpcrHc vcpc ra yqcuhc .pabarE ! .npo8ol)cBy Mcpa
qHej I iararHe r xone ,uHe lurrre 

'r 
p)roBoiejer H urle u

fp0baH" rr yrpor(eH M r HacrpaArJH\1 
',o/ClcrxMJ 

r){Hf rJ u ruri)f{) J rr uu !J )'),. p J 
'oBepetstru, 

onHo.Ho

JeOntstq( atdud. uwuue onuh. trdte"e

3aEstuaBaB.3a!aDMuxBtrHeraurFe,kaoo.eprrxsHccHarc,osprltcc,.npc{ayxo.nocoaffsa).tcqtrH ucuxsrHc

JelnHxuc LlHBxnre saur re onure HaNeHe ocnoco66aBajy ce 3a mBpuaBare o6nMB( vaEc cro,ieH"r ruaraka, a Hapos r.
I NaEnx noxapa x uvMckx\ nonopa, lceuhe v 3 ),Ka9s.lhe 

'QBe 
,'o oh(

orpxasare pelai yccuh. y $PxaaBahy vrpoxeHor craHoB}rxuBa. noNoh ! acamuriqrepe arro6aBraRcrpy xakr Bsoc no npoucH

rpuc(or uratu r0 BaHperHc curlauxje
nocroBe y BernnonyBc, onpeNasa ! o6)-trejelnH ua ! B rHeraurneonure HaNerE Bpur .palcm rnpflEa arre,nm ra nocnoBe

O.no.oir.da wtuan 4n jn

O.n.coird4 nptuHa n ua or rH nja r rrr ry n cnrcamfue na repmopnir fpala v,{ua olpeh}ie lo.enHxr anon rp41.k.

o.noco6\ee opaBHa n,ua Bpuc lurnrr n cnacaB Le rpahala. varep janHr^ n rpy.rx lo6apa I cnlqaj) oncHoc'n k Hecpeha

Ba3BaHu\ eneNeH'apH M HenorolaMa lpr v Hecpeha aI cf,laly ca cBojoN lerar'rouhy, mo iaraNva (oje r!, HipeI fp !(truma

Afl B paseocnoco66eH x npa0r xnrqa ramxe ||jaroHalcrsrk. mnpqn.rl puckorrra6ar mlpelne c,ryiulie



, 
C]JIYX(EEHI,I J]I4C'T ' BPOJ 5/ 1 2

fpalc(o Eehe lpala ynsrua npaBHN nxq,Na ar craoa L osor qmra )'oBop!N oaer6ebyie Hakrnry crBrpHr\ rpotukosa ,
clpoBohcRe nplnpeMa u aHra,oBaB. ! x3BpraBrry vepa I rar

yruBoDurcmBa4.o8.rcxaHaramylrjefpuorncelHxkjnnxn r€KoleoHoEnaor

Jtut E o, rttj Ntaa u xu tp, uotu ]o tt h tthtu

Pa!! ocrsap BaRa mcnq Faia\lrrc u koneF,rBtse lurare opraH apaln, npnBpelxa lplurtra | !p!m npa$a nru o6e{eljrJ} x
lpxe y x.nDaBsoM cra6y norpe6n0 cpelcrBa h onPcM, ra nHsH)- yrjaNhl , rcre xBrry saurxry n Bpue o6yhy ranorrcrtrN nr o6nacLx

fpabaHnnBna.HxuxcmN6eHxxl}fia!olHocHorqha!lyxMcy!aua6as.Ilprrc!x.rpasHorcirat,o,peaHacpen.'sr
lnpeNy 3r nx\HyjyralaNryx ftoncmusHyraturrryycKnut ca3a(oHolr xlpy M npon cx a.

fpalcNa y@aBa rarexHa i n J .rparrLr !a opmrtrtraurhitrrr.err Htruafa Cckropa ra saHpe[e
crrylu je . vnpasoM 3a saHpcaHe ."'ya'uje y Vx uy, np,npem ynrrcrsa 0 rpyE ny6rukauxic k i,Na h. Le sp 

','n 
e.orr'trlJ

rur\,, \ \or \c k tr H^ 
', '. 

! rq .Lr

v $mura{xjy HaEeieHn am Brocr"I6y{lii!.e n,'oBeneH

flpo4dt:lzpotrcHftrtrt. Dtot 3ttum rte n cnttacotun! saap.n w.m4u!4u4 fltrdt 4!

Hoc !a( rrpare llpoue eyrpoxeHo.rn, nlaHa lurxre xcnacaBarLay sa pelH M.xryauiia .,nnaHa{yHKux.H uaBa qrsu,rHe

raurme 3a rpu vxrqe ie .fucM ynpaBa Hdrc*M r1 rx'rrrD n cnaca0aEe y caparB ca opmHxralnoroi jluHxtro Cckropa ra
BaHferce clryan le u lpy.rM rpa!.xxN ynpaBaMajjaBHxM npcrlieh,i r y.'aHoEaNa, rpyohJ c]6jenuiia raurme ! c.acaBasa, !
cudri cr 3axoHoN nolro0apajthrN noBakoH.kxN anrNa

,(oryMeHra r craBa l..Bor cnaHa ljar r'Id rpuc(n ura6 ra saHpcrHc crq{uhle I a..irBr, x\ rparctuNr Behr Tpala y,x,u I

IV OI,IHAHCUPATBD CI'ICTEMA ]AIIIIITTE I' CNACABAIl)A

CucrcM !n nexcnammBa4rtriancrpaccrr6luer!rp,-otrnp)mrHrBopaIcMajlcaia(oHoNnrpyrMlponrc a

xr ayum rpi/a (l' saHo pace
l)nprnpeNaEc, onpeMaBe o5,vka fpaic(orumiia 3a BaHpenHe cf')au,ie.je$H u. ur0rrHe rtrurure, noBepeuuM rayerr ra
noBcPcHHka x 

'co,trxlB" 
cnpoBoterM vcpa rurHr x oDcerEai

2) rpourkoatr aHri^a3arLfl ocnocobkHxx npasHxr nxua, crru_y or y.oBopov ra !BDpuasasc aala
:l) 4Da!M cscreNa ra y36l,Ex8ase Hai.D,rop ir Tpaml
a) ntmaroiauEe r orpxamBc or5ici li ! qnrHEe cmrrcBnnurBaj kao olp,MsaEcrttr!{ ran'rx!Hs\ (aUdJru ) rMurr !.'

5) o6yxa craHoBHrrrBa B oijra
6) ca r uparLe urcra Ha.ran u npxpolHolr n lpyroM Hcjmno , y.rnary ca NarcrxjanH r NoryhHocr Mal
,),1pyrcnorpe6erauirrrc!cnac,Blsa!)cHu]ei(u"o r jplrM'qrn'xchun

V IIPI,I3HAII}A II TIA'PAIE

30 xapocnre ycne\e y opr. nromlLy u .nposohe6) pl \ n.cnosa 3ar'x1i r cr uaM6n. y
npnBPeiuM :pyurBdMa ts lpyr H nPaD n\' r,rrrMa, cnyxdi r op.aH,Na rpucke rnpaBej ura6a ra BaHpc.,rBc Lr Jr' L r. r(! rHrui i

noBepeHxruMa uxBn,He nosepeH na! fpyr M.punur lrNa x racnl$Htrv nilrrHrtrNJ Hr
i(p/ piLi pira \rr ur 1r.6lrr.r'rpfnabs rbrorr.

npBmILa Haryane he ce ypycxBrr afarrpalaxHaCBerckuraHu BnrHerarrne I Mapr

apcrl Harpala n 
',tBHa6a 

morNprepxlyMcr axxoB) ,ucny yrop! he apucNo sehefpa& yxxua

VI IIPI]JLA]HE II }ABPIIHI OIFEAI;E

nocraDierLe noBcpcnuka r raNeHrM noBeper Ka xsBpuxnc rpa!.M u,m6 r, BaHpels. cFyau'r e ! poq o, 60 !a a or farLa
cn.aBaHacHal)- oBeo!n-v(e

rpalc(o Behe rpala y)ftnua hc aoserr a(r o orpeb BaBy ocnoco6rer rx nnaBHn\ J !a o-r rH,qai, ! raurrxrr x cnaua{se Hr
repflropni.pa!Ryxx4y!ok]ol60!aHaol!aHacT]'naILiHa

OBa.anykacryxa Hi cHarloci'o.raHa orraHa oaraubh 6nr'CrIAaenorn c! I pala yJknua'

fPA,[ \r(uuL
c(vllrxruHAfP^AA
IBPoj82'1/12'0604'2012 ro:xsd 

lptrcL.rHr,,. cxy,,r rHll
tadr ta llatudHaq h .?

9.cryrrurruarpaaavm,ua,rnocHoByurHae.c,aB4.3dKoHdod HaHc,joxoj nolpu@ noporru caleuov(,'cn.macd,(!a,
60oj L6/02, l15/02 H 107/09) n lmua 41. racka 2 x ? Cra'),i rpar! yn+r@ ( Cn.,!cr .pa$ yxnua", 6pol ll/08), Hc rerHru orp^dHoj
05042012 rolrHe.loHocr

oAJT!'(v
O IIPABY HA JEAHOKPATHY HOBqAHY IIOMOh

HE3AIIOCJ'IEHIIM IIOPOAIIJ'bAMA HA TEPIITOPIIJI'I TPA,4A Y]{{I'IIIA
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