
На основу члана 29. став 1. тачка 6. , члана 80. став 2. Закона о смањењу ризика 

од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 

87/18), члана 3. Уредбе о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији 

и начину употребе  („Службени гласник РС”, број 84/20), Одлуке о личној и 

материјалној формацији јединица цивилне заштите које образују јединице локалне 

самоуправе (број: Инт. 01-4682/21) и члана 57. став 1. тачка 15.  Статута Града 

Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20-пречишћен текст), Градско 

веће града Зрењанина на седници одржаној дана ________________2022. године донело 

је 

ОДЛУКУ 

О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ И 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

Опште 

Члан 1. 

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

функционисање јединица цивилне заштите опште намене и специјализованих јединица 

цивилне заштите за узбуњивање  на територији града Зрењанина. 

 

Члан 2. 

Јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне 

заштите за узбуњивање образују се за потребе заштите и спасавања становништва, 

материјалних и културних добара у ванредним ситуацијама, ванредном и ратном стању, 

односно за извршење мера цивилне заштите. 

 

Члан 3. 

Јединице цивилне заштите могу се ангажовати самостално или у садејству са 

другим снагама заштите и спасавања. 
Јединице цивилне заштите могу се ангажовати у следећим ситуацијама: 

1) када се прогласи ванредна ситуација; 
2) у случају ванредног догађаја; 
3) када постоји непосредна опасност од настанка елементарне непогоде и 

техничко-технолошке несреће; 
4) у случају проглашења ванредног и ратног стања; 
5) у циљу обуке и увежбавања за спровођење мобилизације. 

Јединица цивилне заштите опште намене 

    Члан 4. 
Јединице цивилне заштите опште намене, намењене су 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. 

     Члан 5.  
У складу са Проценом ризика од катастрофа града Зрењанина и Проценом 

војних и невојних изазова, ризика и претњи по безбедност  града Зрењанина образују се 

јединице цивилне заштите опште намене  формације 3  вода (90 припадника) и то: 

 



1. вод опште намене,  састава 30 припадника, 

2. вод опште намене,  састава 30 припадника, 

3. вод опште намене,  састава 30 припадника. 

 

Утврђује се општа резерва у величини од 30 посто од плана попуне - 27 

припадника. 

Јединице цивилне заштите опште намене се образују и попуњавају 

припадницима посебно за територију града, тј. ужег градског језгра,  док ће послове 

заштите и спасавања у насељеним местима вршити, на основу Закона о смањењу ризика 

од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 

87/18) и Закона о добровољном ватрогаству ("Службени гласник РС", број 87 /18), 

Добровољна ватрогасна друштва са територије града Зрењанина. 

Јединице цивилне заштите опште намене могу се ангажовати у свим насељеним 

местима на територији града Зрењанина, на основу наредбе Градског штаба за ванредне 

ситуације. 

Специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање 

 

Члан 6. 

Јединице за узбуњивање намењене су за укључивање јавних сирена у случају 

елементарних непогода и других несрећа (по добијању сигнала из надлежног 

оперативног центра 112), за основно одржавање и поправке уређаја и средстава система 

за јавно узбуњивање. 

 

Члан 7. 

На територији града Зрењанина налази се 48 сирена и то 23 у ужем градском 

језгру и 25 у насељеним местима. 

 

Специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање образује се у 

формацији - 2 вода (162 припадника), са организационом структуром по 4 одељења, 

укупно 8 одељења са 48 тимова за узбуњивање и то: 

1. вод специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање, за град 

Зрењанин,  састава 78  припадника, 

2. вод специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање, за насељена 

места, састава 84  припадника. 

Утврђује се општа резерва у величини од 30 посто од плана попуне - 54 

припадника. 

 

Попуна тимова за узбуњивање извршиће са припадницима по територијалном 

принципу и то: 

1. вод, град Зрењанин (уже градско језгро) : 4 одељења са 23 тима за узбуњивање, 

2. вод, насељена места: 4 одељења са 25 тимова за узбуњивање и то: 

- по један тим за узбуњивање: Арадац, Банатски Деспотовац, Бело Блато, Ботош, 

Елемир, Јанков Мост, Клек, Книћанин, Лазарево, Златица, Лукино Село, Лукићево, 

Орловат, Михајлово, Стајићево, Тараш, Томашевац, Фаркаждин и Чента. 

- по два тима за узбуњивање: Ечка, Меленци и Перлез. 

 

 



Попуна, опремање, утврђивање здравствене способности, униформа и обука 

припадника јединице 

 

 

Члан 8. 

Јединице цивилне заштите попуњавају се војним обвезницима, грађанима који 

нису војни обвезници и добровољцима у складу са Законом о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Законом о војној, радној и 

материјалној обавези и њиховим подзаконским актима. 

 

Члан 9. 
Припадници јединице цивилне заштите опремају се одговарајућом опремом и 

материјално-техничким средствима у складу са Одлуком о личној и материјалној 

формацији једница цивилне заштите које образују јединице локалне самоуправе (број: 

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

 

Члан 10. 

Здравствену способност припадника јединица цивилне заштите утврђује Дом 

здравља у Зрењанину. 

 

Члан 11. 

Начин задужења, употреба, замене и раздужења униформе јединица цивилне 

заштите опште намене и специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање 

уређен је Правилником о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и 

специјалности и личној карти припадника цивилне заштите („Сл. гласник РС“, број 

32/2020 и 83/2020). 

 

Члан 12. 

Припадници јединица цивилне заштите опште намене и специјализованих 

јединица цивилне заштите за узбуњивање обучавају се и оспособљавају за извршавање 

мера цивилне заштите. Обуку и оспособљавање организује и спроводи Градска управа 

града Зрењанина.  

Опремање, обука и трошкови ангажовања јединица цивилне заштите  

финансирају се из буџета града Зрењанина. 

 

Члан 13. 

Приликом извршавања задатака заштите и спасавања припадници јединица 

цивилне заштите опште намене имају права на здравствено осигурање и надокнаде за 

ангажовање прописане законом. У извршавању задатака заштите и спасавања на 

припаднике јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице 

цивилне заштите за узбуњивање примењују се општи прописи о безбедности и заштите 

на раду, као и посебне мере за обезбеђење заштите и здравља, у складу са законом.  

 

Члан 14. 

Евиденцију о припадницима, средствима и опреми јединица цивилне заштите 

опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање води 

организациона јединица Градске управе града Зрењанина задужена за послове одбране 

и ванредних ситуација . 

  



Мобилизацијско место, извршиоци мобилизације, време трајања 

мобилизације, координаација послова 

 

Члан 15. 

 Мобилизацијско место јединица цивилне заштите које образујује град  Зрењанин 

је град Зрењанин. 

Члан 16. 
За извршиоца мобилизације свих јединица цивилне заштите на територији града 

Зрењанина одређује се командант градског Штаба за ванредне ситуације града 

Зрењанина. 

За заменика извршиоца мобилизације свих јединица цивилне заштите на 

територији града Зрењанина одређује се заменик команданта градског Штаба за 

ванредне ситуације града Зрењанина. 

 

Члан 17. 
Време трајања мобилизације свих јединица цивилне заштите на територији града 

Зрењанина је 24 часа од проглашења ванредне ситуације, ратног или ванредног стања. 

 

Члан 18. 

За координацију послова руковођења, командовања и праћење извршења 

наређења, између градског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите 

града Зрењанина, одређује се руководилац организационе јединице Градске управе 

града Зрењанина задужене за послове одбране и ванредних ситуација. 

 

Завршне одредбе 

 

Члан 19. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о формирању 

јединице Цивилне заштите опште намене за територију града Зрењанина (”Службени 

лист града Зрењанина”, број 15/2017) 

 

Члан 20. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Зрењанина''.     

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број:  

Дана:  

З Р Е Њ А Н И Н 

 

 

                                                                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                              ГРАДСКОГ ВЕЋА                                                                                 

               Симо Салапура                                                                                                                    



              

 

О б р а з л о ж е њ е 

                                    

     Чланом 29. став 1. тачка 6. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама  („Службени гласник РС“, број 87/18) прописано је да Јединице 

локалне самоуправе у оквиру својих надлежности, у области смањења ризика од 

катастрофа и управљања ванредним ситуацијама образују јединице цивилне заштите. 

        Чланом 57. став 1. тачка 15. Статута града Зрењанина ('"Сл. лист града 

Зрењанина бр. 17/20-прећишћен текст), утврђено је да Градско веће у складу са законом 

доноси Одлуку о образовању јединица цивилне заштите. 

 Члан 3. Уредбе о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији 

и начину употребе  („Службени гласник РС”, број 84/20) дефинише обавезу јединице 

локалне самоуправе да донесе Одлуку о образовању јединице цивилне заштите са 

прописаном садржином (врста, број, величина...). 

 Одлуком о личној и материјалној формацији јединица цивилне заштите које 

образују јединице локалне самоуправе (број: Инт. 01-4682/21) утврђена је 

организациона структура, лична и материјална формација. 

       На основу изнетог, предлаже се Градском већу града Зрењанина да донесе 

Одлуку о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване 

јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији града Зрењанина, у датом 

тексту. 

   

 

      ОБРАДИО                                                                  

             Мирослав Сладојевић 

Шеф Одсека за одбрану и ванредне ситуације  

 

                                                                                                      НАЧЕЛНИК                                                                                          

        ГРАДСКЕ УПРАВЕ  

                                                                                             Ненад Домјесков 


