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На основу члана 20. 
гласник РС", бр. 129/07, 83/
41.ст.1.тач.4. Закона о см
ситуацијама ("Службени гл
("Службени лист града Ужи
дана ___________. године, д

О ИЗМЕНАМА И

ШТАБА ЗА

 У Одлуци о образо
("Службени лист града Ужи
гласи: 

Градски штаб обавља след
1) руководи и координи

управљања ванредним ситуа
2) руководи и координира
3) разматра процене ризик

даје препоруке за њихово ун
4) прати стање и организ

ванредним ситуацијама и пр
5) наређује употребу сн

ванредним ситуацијама, сред
ситуацијама; 

6) стара се о редовном 
опасностима и предузетим м

7) процењује угроженос
проглашење и укидање ванр

8) наређује приправност 
управљања ванредним ситуа

9) сарађује са другим шта
10) ангажује субјекте од п
11) учествује у организац

рехабилитације, узимајући у
12) израђује предлог год

доставља надлежном органу
13) образује стручно-опе

области заштите и спасавањ

 Члан 6. Одлуке мења 
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 став 1. тачка 15. Закона о локалној сам
/2014 - други закон, 101/2016 - други зак
мањењу ризика од катастрофа и упр
ласник РС"  , бр. 87/2018) и члана 60. С
ица" број  4/19), Скупштина града Ужица, 
донела је 

О Д Л У К У 

И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВА

А ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА УЖ
 

Члан 1. 
овању Градског штаба за ванредне ситу
ица" бр.40/2014) - у даљем тексту: Одлук

"Члан 5. 
деће послове: 

ира рад субјеката система смањења ризи
ацијама на спровођењу утврђених задатака
а спровођење мера и задатака цивилне заш
ка, планове заштите и спасавања и друга 

напређење; 
зацију система смањења ризика од катас

редлаже мере за њихово побољшање; 
нага система смањења ризика од катаст
едстава помоћи и других средстава која се 

информисању и обавештавању становни
мерама. 
ст од настанка ванредне ситуације и д
редне ситуације; 
 субјеката и снага система смањења ризи
ацијама; 

абовима за ванредне ситуације; 
посебног значаја; 
цији и спровођењу мера и задатака обнов
у обзир смањење ризика од будућих ванред
дишњег плана рада и предлог годишњег 
у на усвајање; 
еративне тимове за извршавање специф

ња." 

Члан 2. 
 се и гласи: 

"Члан 6. 

моуправи ("Службени 
кон и 47/2018), члана 
рављању ванредним 
Статута града Ужица 
на седници одржаној 

АЊУ ГРАДСКОГ 

ЖИЦА 

уације града Ужица 
ка, члан 5. мења се и 

ика од катастрофа и 
а; 

штите; 
планска документа и 

строфа и управљања 

строфа и управљања 
 користе у ванредним 

иштва о ризицима и 

доставља предлог за 

ика од катастрофа и 

ве, реконструкције и 
дних ситуација; 
 извештаја о раду и 

фичних задатака из 
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Градски штаб за ванредн
следеће послове: 

1) именује поверенике и з
2) ставља у приправнос

спасавање у јединицама лок
3) предлаже субјекте од по
4) обавља друге послове у

 
 

 После члана 7. додаје

Градски штаб за ванредн
посебним законом. 

Ради потврђивања аутенти
органима, правним лицима 
округлог облика пречника 
Републике Србије исписан
садржине: у спољном кругу
средњем кругу печата "ГРАД

Градски штаб за ванредн
бити истоветни по садржин
римском цифром која се став

Ради евидентирања прије
стандардног изгледа и облик

Акт о броју, овлашћењим
Ужица. 

Евидентирање аката Гра
писарнице градских управа г

 Ова Одлука ступа на 
града Ужица" 
 

 

ПРАВНИ ОСНОВ : П
тач.4. Закона о смањењу р
("Службени гласник РС", бр
смањењу ризика од катастр
одлуком надлежног органа г
ситуације. Чланом 20. ст.1.
РС", бр. 129/2007, 83/2014 - 
јединица локалне самоупра
законом у областима заштит

РАЗЛОГ ЗА Д

Разлог за доношење Од
катастрофа и управљању ван
дефинише надлежности Гра
ванредним ситуацијама. 

САДРЖИНА ОДРЕД

Чланом 1. се надлежности
на досадашње решење осн
смањења ризика од катаст
законском принципу.  
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не ситуације, поред послова из члана 5. о

заменике повереника цивилне заштите; 
ст и ангажује субјекте од посебног зн
калне самоуправе; 
осебног значаја за јединицу локалне самоу

у складу са законом." 

Члан 3. 
е се нови члан  7а. који гласи: 

"Члан 7а. 
не ситуације има сопствени печат и дело

ичности аката којима одлучује или службе
 и грађанима Градски штаб за ванредне 
 32 mm, на коме је у концентричним 
н текст на српском језику ћирилички

у печата "РЕПУБЛИКА СРБИЈА", у дну п
ДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИ

не ситуације може имати више примерака
ни и величини. Сваки примерак обележав
авља између грба Републике Србије и седиш

емних и отпремних аката Градски штаб м
ка са исписаним текстом са округлог печат

ма за употребу и чување печата доноси Г

адског штаба врши се у деловоднику у 
града Ужица." 

Члан 4. 
 снагу осмог дана од дана објављивања у "

П
С

Бран

О б р а з л о ж е њ е: 
Правни основ за доношење Одлуке садржа
ризика од катастрофа и управљању ван
р. 87/2018)  којим је прописано да се за пр
рофа и координацију и руковођење у ван
града образује за територију града – градс
. тач.15. Закона о локалној самоуправи  
 други закон, 101/2016 - други закон и 47/2
аве обавља и друге послове од локалн
те и спасавања. 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:  

длуке је усклађивање са Законом о с
нредним ситуацијама који у једном делу н
адског штаба и начин његовог рада у одно

ДБИ: 

и Градског штаба уподобљавају са чланом 
сновна разлика је усмеравање Градског
трофа и управљања ванредним ситуаци

ове Одлуке, обавља и 

начаја за заштиту и 

управе; 

оводник, у складу са 

ено општи са другим 
ситуације има печат 
круговима око грба 

им писмом следеће 
печата "УЖИЦЕ", а у 

ИЈЕ". 

а печата који морају 
ва се редним бројем, 
шта штаба. 

може имати штабиљ, 
та.  

Градоначелник града 

 оквиру јединствене 

"Службеном листу 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ 
нислав Митровић 

ан је у члану 41. ст.1. 
нредним ситуацијама 
раћење активности на 
нредним ситуацијама 
ски штаб за ванредне 
("Службени гласник 

2018) прописано је да 
ног значаја одређене 

смањењу ризика од 
на другачији начин су 
осу на ранији Закон о 

 43. Закона. У односу 
г штаба ка систему 
ијама као основном 
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Чланом 2. се надлежности

Чланом 3. се у складу са
управљању ванредним ситуа
сопствени печат и деловод
државних и других органа (
начин вођења евиденције ак

 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈ

Градски штаб за ванредне
 1) руководи и коорд

заштите и спасавања у ванре
 2) руководи и коорди
 3) руководи и коорди

рехабилитације, узимајући у
ризика од будућих ванредни

 4) разматра и даје ми
заштите и спасавања у ванре

 5) прати стање и орга
њихово побољшање; 

 6) наређује употребу
средстава која се користе у в

 7) стара се о редовно
и опасностима и предузетим

 8) разматра организа
овлашћених, оспособљених 

 9) сарађује са надле
ванредним ситуацијама; 

 10) наређује приправн
 11) процењује угроже
 12) израђује предлог г
 13) спроводи годишњ
 14) доноси наредбе, з

 

Градски штаб за ванредн
следеће послове: 

 1) сарађује са штабов
 2) именује повереник

насељеним местима; 
 3) разматра и предла

територији јединице локалн
 4) подноси скупштин

годишњег плана рада и годи
 5) ангажује оспособљ

локалне самоуправе. 
 6) координира акција
 7) наређује штабовим

и активности на заштити и с
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и Градског штаба уподобљавају са чланом 

а чланом 41.ст.5. Закона о смањењу ризи
ацијама којим је прописано да штаб за ван
дник, у складу са посебним законом  и
("Службени гласник РС", бр.101/2007) уре
ката Градског штаба. 

ЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ: 

Члан 5. 

е ситуације обавља следеће послове: 
динира рад субјеката система заштите и с
едним ситуацијама на спровођењу утврђен

инира спровођење мера и задатака цивилне
инира спровођење мера и задатака обнове,
у обзир потребе одрживог развоја и смање
их ситуација; 
ишљење на предлог Процене угрожености
едним ситуацијама; 
анизацију система заштите и спасавања и 

у снага заштите и спасавања, средстава 
ванредним ситуацијама; 

ом информисању и обавештавању становни
м мерама за смањење ризика од катастрофа
ацију, опремање и обучавање јединица 
 правних лица; 
ежним органима заштите и спасавања су

ност - спремност за ванредне ситуације; 
еност од настанка ванредне ситуације; 
годишњег плана рада и годишњи извештај

њи план рада; 
закључке и препоруке. 

Члан 6. 

не ситуације, поред послова из члана 4. ов

вима суседних јединица локалне самоуправ
ка цивилне заштите и заменика повереник

аже доношење одлуке о организацији заш
е самоуправе, односно града. 
ни општине, односно скупштини града 

ишњи извештај о раду; 
љена правна лица и друге организације од

ама и операцијама заштите и спасавања на 
ма за ванредне ситуације градских општин
спасавању. 

 

 44. Закона. 

ика од катастрофа и 
нредне ситуације има 
и Законом о печату 
еђује изглед печата и 

спасавања и снага 
них задатака; 
е заштите; 
, реконструкције и 
ења угрожености и 

и и предлог Плана 

 предлаже мере за 

помоћи и других 

иштва о ризицима 
а; 
цивилне заштите, 

уседних држава у 

ај о раду; 

ове Одлуке, обавља и 

ве; 
ка цивилне заштите у 

штите и спасавања на 

на усвајање предлог 

д значаја за јединицу 

 подручју града; 
на предузимање мера 
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apa:cko uehe Ha nPeffo. Ir)nlo,,accrHxka nMdrlie nHua x3 craBa l. oBor eraHa. y oart,rx o uMeHoBarr onpebliy oe ialarLx H

napuo,l Ha rcj! cc uveH)jy.

Jl qa !3.raBa l. Mo.y6srx Hape!6oM (oMaslaHraxn, fparc(or ura6aoBnauheHa ra npcxlrB!a6c rcpa.
-,uax c..o4 I )rec.B.i\.pd)rpo&ro I "6oll. nrrBou Jrrsdbo

ttraH 5.

I p4lcku ura6 3a BanperHe cxrlarr ie oOaBBa cne;rehc nocroBe:
l)pl(oBo:rx ! koop],mpa par cy6je(ara cucreNra 3arrur 1r u ctracaBrha, baHpc xN rxrlauiaNa

Ha cnpoBobeBl )rBpDeHxx 3a$raNaj
2) prxosotr, ! koopr H@a cnDoBobeEe repa r ruarnxa !
l) pykosoln ! rcopnrHupa cnpotrotcBe Mepa n rararaka o6Hotse, percH.rrlkir je pern6un rauuje, yuNljyri ) o63xp ioroeSe

otrt,iHBor paBoia n cMaReRa ) +oxe,ocrH pr3 (aoa6yryh x BaHpelnn cxrrauda:

. 
4) paMalpa ,x!je lxus$Lc Ha npelxo. EpoueHe yrpoxe,krcrx tr npe:lor rhaHa 3au e cnrcaBaBa ! Ba!pea,, M

5),,p.ru cra6e ! op.!x!3 Lx iy chcEMa ra,xr re x cxacaBaBa H npeljlaxc rrcpe 3a EuroBo ,,o6oBuaBc:
ri) Hapeiyie rnorpeSl ! cnacasaRa. cpexcraua noNoh x.rt,!.x\ cpe,rfaBa hlja c. L,op urq I u perHrN

7) crapa * o penoBHoM ,H(ropNincaBi o6aBeuraBaR) craHoBHnurBa o p illxMa x onacHlL
\v. i. F( pr, .oo (ard.rpo{,r.

8) pa3Mrp! op.aH6au jy. onDeMaRe o6y{aBaBe.isl H !tr lnBHiHe 3aunrt. oBnau,he H H\. ocj,oco6 BeHxx npasH rIqa:
9) capabrie c. Ha.lxexHuM op clce.qHkx rpxaBa y Ba,,fe.rHtrN, c lauuia a.
l',, "o.r+ie 

'p in-dpHo. r -.It. !I i. r 
'd 

BoHp. e . r.r, uxre
ll .pouer: r- rpntreHo!,rr,E.r' rcB,i pc r rJr. i..
l.?'r pahrcnoeoror o0 uBx .sc,r aiop",_.
I3) cnpoBorx rrllurL nia! palal
I l' tu o. aD. riie. ,-r "\ rF.x.p(nop\ .c

tlra 6.
Tpafckk ura6 3a BaHperHe c,rrau je, nope.q nocroBa I ciatrd 4. oBc Ofnrke. oiatrc! x cncretE roclone;
l).apabyjc ca um5ou,Ma cycerHtrx jen,H,ua nokturHe caMoynpaBe:
2) rMeH)ie noBepe! tu ulB epeHxka ukBkrHe rnur rc I H

:l) paNarp^ npennaxe ro,,oueRc onrlxe. opraHu3auxj! ruerv mrcaBdk m rcp rop l! ierrxrue ro(arHe !a urnrauc-

4) trorHocr crynur{Htr onurxHe. olHocHo cq"n,rBHu .paxa a lrcuajaBe ,pelnor .o/.rruBer nnN. Faar x rorHur6r urs.urat o

5l aHraxyjc ocnoco6,aeHa @aBH^ r!(a ( rp) re op rr H x rauu ie or rHrr ara q tu Hxlrl nL, KJre !a MoM,paBe.
6) (oop.lxHupa a(u jaMa{onep^lHja a3aurme cnacaBaE. H. no,lprqj} .para:
7) tsapebr je nra6oBh. ra RaHpefHe c,rya(yte rplr (f \ o n !r Ha n pexi .r lcBc Nepx rir!s,,ocrn Ha raulm,, cnacaBaBr.

IliaH 7.

flralckq ura6, nopcf ooanux. cnposo!! .Nr BHocr H. parMarpaB! crara cnNMHoo! j. oprurlroBaHu orroBof Ha pf3 ke ,
o( ,. x)no rie.r,r o,r rH\r .r ,,neHo,rtr.Boo / rx rL-, ..e.j-

3a ocrBaphBarLe OyH(uria I craBa l. oBo. cnaHa op.aHxrre cc ! cnpoBD!, on)icaua6e. ocnoco6_aaBaBc tr crpJ-!,m )caRp!,asaBe

gras 8.

fpatrco ura6;loHo.H nocroBH{(o cuoM par) ! ronHuBr nraH rrara.
IlocnoB,,,,, o p.r) .arpxH:Hae H np,npcMaBa celj,x(a urarja, rrBprjnBaBcnHeBHor pe.qa rkarBaBe I BobeBe re.r ua. HNm,

pa.npaBe k onrlcxBaEa o ]roHoueBy HaperS!.3a(Bycaka u ryenopyka.
fparc(! ura6. Ha npeffor apalcke lnpaBe naancxHe 3a rrocnose scaaHe3a BaHpe,rxe cHrra! ie. ruHuen , u!r: LBr uaH pa!a.

IlraH 9.

llorrsec rparcko. ura6a, paq, ocrBarlBaBa Be.oBc otreparxBHe 4,]srll(ie. H.raxe ()MaH.laqr_ a) Be,lDoN oncy.rBr. r,,c,,n(
N.MaHraHla nn 

'raccxH 
krra6a.

no HBIRe r rarnpa 
_p!.(ur I a61 cnooso , I od.. , \ .pd0a

tlnaH l0
Hnperoe tpa!c(o. ura6a, koje ce onHoce Ha oSau-e 3arar(e opmnalnpaBe fpa]la. Mecnnx raierH !:L noftoHrr opraHhrau,ia-

npHBpeIHQx:rp)uraBa ! r]P!rur npa8Hrxn!ua. )cuHoBa \!MaHxrapH x opruIxsauuja. ryxHu cyna cqpoBole Blxoux pykoBorroux m
o rove nocraBsajj, ssscurale lpaqc(oM ura6y.

Il3Beuarj E craBa I oBtrqcao6lsma:
I) craRe HayloxcHoM nolpycjy:
2) e4,eFE, nocre.qHue Kojeje Ba3Ba,a eneMeHrapH. leno.ofa xnrrpr,.a lecpeha:

a) peud.uxj)
5) norpe6e ia ao/]arsN cHaraMa ! cpcxcrBr\ra:
6)rpr.e no$rke 6 me ca acnekra cnpoBobcBa Mepa u 3atr

' qnaH 11.
y HiBpraBaGy nocno8a,3anarqa B 6oje xa!rcxHoo1 rpanc(x njra6,roHoc Haper6c. rak-Eycke x xpenofync
Hape!6oM ce oNrcrje o ltrorpeSH cHa.a n ctjelcraBa 3arrurc H cracaBasa. cpetr.raBa noMoh! x rplrA .Nnlrrsi (urd Ls

(oprcre ] BaHpe!,,!N, cxrya! jrMa H (Maxe rBpuaBaRe 3arran(a. o.lsocHo Mepa rxur
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3anLlc(oM ce yrBpi)ie olpcbeH craB o,, ra,Btrla ur o5na.1q raurure H

)t8t,b!iy r,croBH raraqr: porrcB),je rryoxeHor on Hao.a,@ BaHperirc crNaqtrrcl

llPenopykoN ce trpeAn&! Mepe 3a no6osuarBc c.aBa, oDraH jarrxjc aaurxrc
vePa. parB!, trocJrna(a (ojtrMaccllaByie DB!(oro acHom,.

2. AHKA NOP}EI]I]T

o,acaBaEai 4,opvxpa crpycHo-orEDarrBHk rnM

rrBpbrie ! rrbeBe Ha ojpcbeHa ara (oic ka6

u cnacauaBa. olHoctro npe of\qris iperynNaH,c

croBpereHo novohHfl( llacctrr M ryolckor rra6a

I{iaH 12.

CrprqHe. a,.rM Hrcrpar sHD rexHuqke ,p)re xocnoBe o! ,,aqaja ra nocrrna*e I RaHpe;TH,N c,ryauridMa ! ra p r |a,lcroJ
ura6a o6aB,aa lpafcM ylp.Ba HalncxHa 3a nocroBe BdHpcrHux cxrlausia

HacenHrN r?arcke rnpaBe H BanperHux c r.]atrHja. orHoc,,o truue (ole oH o;lpe:rx,,a npelror ltaecr! xa
'rnper.o i- c-r a.""..1o.,n(,. I'J,,,, r0 1u|o. u.au,

qraH 13.

3a BBpraBaBe ctreqldrcHtr aBu. aparcku urrL6 Mo,rc o6psoBarx c1!_v1,trLo,rcpaa sncrrMoBe.
CrpyeHo-oncparlBHx ruloD!. no npaB,nyj oljpdriy ce ra !3Bp(aBaBe 3a,qaraka u ro esaqxrrxJc:

36pHBasaBai ckruLaBa: pa/rxo,rourc-reMHjcko-6lonouK aBa or uoxapa eNc jo3,Ja
Hecpeha H. loxx Hecpeha, o.rHocuo )neca. Nao x 3a

BBpuaBarLe rpyrHx 3aaaraNa rurHre x mmmaBu reje orpeu Tparcnu ura6.
v cacraB oplcHo_onepar(BHur rtrMosa vn,je pvkoB.rxo(n ! e.cnepr! r Ha,arex,e dvxrie n! op.aHa l pa!a. noce6lHx

opmq 3a!xia. Hay{H,r ,craHoB4 nprspe!,m ;1p)urasa x rpyrsx nparH,\ rr!ru I quieM nenoNp),ry cy nouu,! oi rlalurrL 3a 3aur t x
cnacaB.Re I BaHpenH,M curyautrjaM!.

ParoM crpr'lxo-oneparHBHor rrMx pykoEo:1! pjr(.Bojxja! , ra x.ir je
rcjcr !Ne,,ric fpaxck! ura6.

CrpycHo-oneparllHu rxM orr oBapa Haeernxrl fpalcrcr ff!5a.

qrlH 
1.1.

Ha xpelior lparckor urd6a, fparoldlcrH k Mo,ic noce6tr(v a(oN o6tsoBarr (oNrncuie 3a etrn,LuHL prse nn
urere or ene\ieHrapHrx nenoror..

rlraH 15.

3a (,nHlHc"paBc nphxpevc, oipeMaEa I o5yrc fpalcNor ura6.cpercrBa ce o6er6eiyit.r 6yucrr fpalr
LhaH t6.

C1),naReN, H. cHa.y otse O,uyke npccraje !a saxr Onryka o o6fsoBa6) r-palc(or ur!6a 3a BaHpe:rHc clDau,je .pa;la yx 
ua

("Ci.incr rpar! Yxiud 6p.I:l/l I)_

IliaH 17.

Oe O,u!(a ryna Ha cHa.y ooro.adE o.r jLaHa o6jlBsmaH,a l',Cjlx6eqoM ucrl.para yxtrru .
PEIIYE"IIUKA CP6L'IJA

fPAnyx0u[
CKYNlljTI,IHA fPANA
I 6D 37-36:l/14. 08.12. 2014. rc!,He

IPEtrCEIIIT( CNYNNIT HE
Pdlrrtd Map|*rrluh t p.

181. Ha oo."v cna,,a lj. cran r. racka,r. cna,,a 42. 3a(o,,a o Barpe!,uM cfirJ,auxiava ('crrx6eH! acHxK pcovorH(e
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vtrxu. Hr, r |HHUH orrq-HJi8 .. .0 
t.1

PEIIIEILE
O PA3PEIXEI6Y II UMEHOBAILY q,IAHOBA

IPAACI{OT IXTAEA 3A BAHPEAHE CI,ITYAIII{JE
l. P,$PEUIABA.'y CE cnaHoB Ipalcko.ura6a MexoBaqH peueBHva cqnurHHe ryma 

yxr(a 6poi8r-l l/11 | 06-1,1/12

2.ll\lFHlJlt'l .a ! orn\ | oo r..N.r udi,.qB, pc i.c r.1 x,c
H0-Hrl Trdc(o J,d6c our n.rHe.pr)drre

l. BIIIOJE APHIAPEBTTn - 3aMequ( rya;roHalenluKa

t).aH.c.r,' raIpd,ro. urxud hBdHo.0Icr itru,Jr

'lvlvlI CBC - O,TeseBe raullltrHe cnrylrlBte

d r craHoBe I pdckor ura6a 3a BxHpejHe crryaqtrie

J. EPA I I KO fA B P 

''r'IO 
BI,] h

:I,3OPAH KOBATIEBl,lTr

5. APAaoT'6yb r(ocTI,In

6. 30PAIl \4UllOJEBI,tli


