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1.

2.

На основу члана 46. став 4. и члана 49.
Закона о локалним изборима («Сл.гласник РС»
бр. 129/07, 34/10 и одлуке УС и 54/11), члана 27.
став 1. тачка 25. Статута општине Вршац («Сл.
лист општине Вршац» бр. 10/08 и 13/08), члана
34. став 4. и 5. Пословника о раду Скупштине
општине Вршац («Сл. лист општине Вршац» бр.
9/08), Скупштина општине Вршац на седници
одржаној 05.09.2012.године, донела је

На основу члана 49. став 1. Закона о
локалним изборима («Сл.гласник РС» бр.129/07,
34/10 и одлуке УС и 54/11), члана 27 Статута
општине Вршац («Сл. лист општине Вршац»
бр. 10/08 и 13/08), члана 29. став 5. Пословника
о раду Скупштине општине Вршац («Сл.
лист општине Вршац» бр. 9/08) и Извештаја
Мандатно-имунитетске комисије, Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 05.09.2012.
године, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
I
Милосављевић Љубиши, одборнику
Скупштине општине Вршац са Изборне листе
ПОКРЕНИМО ВРШАЦ – ТОМИСЛАВ
НИКОЛИЋ (Српска напредна странка, Нова
Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага
Србије - БК)» престаје мандат са 5.09.2012.
године, због поднете оставке.

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ВРШАЦ
I
Потврђује се мандат одборнику Олгици
Путник са Изборне листе ПОКРЕНИМО
ВРШАЦ – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (Српска
напредна странка, Нова Србија, Покрет
социјалиста, Покрет снага Србије - БК) са
05.09.2012. године.

II
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
листу општине Вршац».

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 011- 032/ 2012-II-01
Датум: 05.09.2012.године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула,с.р.

Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у «Службеном
листу општине Вршац».
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 011- 033/ 2012-II-01
Датум: 05.09.2012.године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула,с.р.
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3.
На основу члана 15. Закона о ванредним
ситуацијама (''Сл. гласник РС'', бр 111/09 и бр
92/11), члана 20. тачка 19. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр 129/07) и
члана 13. тачка 18. Статута општине Вршац
(''Службени лист општине Вршац'' број 10/2008 и
13/08), Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 05.09.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се организација
и функционисање цивилне заштите на територији
општине Вршац; дужност општинских органа
у заштити и спасавању и изради Процене
угрожености и плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама; деловање и управљање
у ванредним ситуацијама, систем заштите и
спасавања људи, материјалних и културни
добара и животне средине од елементарних
непогода, техничко-технолошких несрећа-удеса
и катастрофа, последицама тероризма, ратних и
других несрећа; образовање штаба за ванредне
ситуације; постављање повереника и заменика
повереника цивилне заштите у насељеним
местима; формирање јединица цивилне заштите
опште намене; одређивање оспособљених
правних лица за заштиту и спасавање;
финансирање и друга питања из области цивилне
заштите.
Члан 2.
Спровођење мера и активности цивилне
заштите има за циљ заштиту и спасавање
од елементарних непогода геолошког и
метеоролошког карактера (земљотреси, одрони,
клизишта, јаки ветрови, град, магла, суша,
мећава итд.), техничко технолошких катастрофа
(јонизујућа зрачења, хемијска контаминација,
пожари, саобраћајне несреће, несреће на раду),
последица тероризма, ратних и других несрећа.
Члан 2.
Субјекти заштите и спасавања

06.09.2012.

Субјекти заштите и спасавања на
територији општине Вршац су:
1. Скупштина општине;
2. Председник општине;
3. Општинско веће;
4. Општинска управа;
5. Оспособљена привредна друштва и
друга правна лица значајна за заштиту
и спасавање;
6. Грађани и удружења грађана и друге
организације.
Субјекти из става 1. овог члана, обезбеђују
изградњу система заштите и спасавања на
територији општине Вршац, као саставне целине
јединственог система заштите и спасавања
на територији Републике Србије, у складу са
законом и другим прописима, као и програмима,
плановима и другим документима којима се
уређује организација, развој, припремање
и употреба снага и средстава заштите и
спасавања.

Надлежности органа општине Вршац
Члан 3.
Скупштина општине
У остваривању своје улоге у систему
заштите и спасавања становништва и
материјалних и културних добара на територији
општине Вршац и одредби Закона о ванредним
ситуацијама (''Сл. Гласник РС'', бр 111/09 и
92/11), (у даљем тексту: Закон), Скупштина
општине Вршац врши следеће послове:
1. доноси Одлуку о организацији и
функционисању цивилне заштите
на територији општине Вршац и
обезбеђује њено спровођење у складу
са јединственим системом заштите и
спасавања у Републици Србији;
2. доноси план и програм развоја система
заштите и спасавања на територији
јединице локалне самоуправе, у
складу са Дугорочним планом развоја
заштите и спасавања Републике
Србије;
3. планира
и
утврђује
изворе
финансирања за развој, изградњу
и извршавање задатака заштите и
спасавања и развој цивилне заштите и
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спровођења мера и задатака цивилне
заштите на територији општине
Вршац;
4. образује Општински штаб за ванредне
ситуације;
5. разматра висину насталих штета од
елементарних непогода и доставља
захтев за помоћ од Владе;
6. разматра извештаје председника
Општине о битним питањима за
заштиту и спасавање и др.
Члан 4.
Општинско веће
У остваривању улоге у систему заштите
и спасавања становништва, материјалних и
културних добара на територији општине Вршац
а и одредби Закона, Општинско веће општине
Вршац врши следеће послове:
1. усваја Процену угрожености на
територији општине Вршац;
2. усваја План заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама;
3. одређује оспособљена правна лица од
значаја за заштиту и спасавање;
4. образује Комисију за процену штете
настале од елементарних непогода;
5. доноси одлуке о накнади штете
настале од елементарних непогода;
6. прати реализацију превентивних мера
заштите;
7. предлаже акта која доноси Скупштина
општине Вршац.
Члан 5.
Председник општине
1. стара се о спровођењу Закона и
других прописа из области заштите и
спасавања;
2. обавља
функцију
команданта
Општинског штаба за ванредне
ситуације и руководи његовим радом;
3. у сарадњи са начелником Општинског
штаба предлаже именовање осталих
чланова штаба за ванредне ситуације;
4. доноси одлуку о проглашењу ванредне
ситуације у општини Вршац;
5. руководи заштитом и спасавањем и
наређује мере утврђене Законом и
другим прописима;
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6. усмерава и усклађује рад Општинских
органа и правних лица чији је општина
Вршац оснивач у спровођењу мера
заштите и спасавања;
7. предлаже Општинском већу План
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама, на усвајање;
8. наређује формирање, опремање и
обуку јединица цивилне заштите
опште намене;
9. остварује сарадњу са начелником
управног округа и Окружним штабом
за ванредне ситуације у циљу
јединственог и усклађеног деловања
у ванредним ситуацијама;
10. наређује евакуацију грађана, правних
лица и материјалних добара са
угроженог подручја и стара се о
њиховом збрињавању;
11. стара се о организацији и спровођењу
мобилизације
грађана,
правних
лица и материјалних добара у циљу
укључења истих у активности заштите
и спасавања;
12. одлучује о организовању превоза,
смештаја и исхране припадника
јединица цивилне заштите опште
намене и грађана који учествују у
заштити и спасавању становништва
и материјалних добара у општини
Вршац;
13. одлучује о увођењу дежурства
опшинским органима и другим
правним
лицима
у
ванредној
ситуацији;
14. одлучује о додели помоћи грађанима
који су претрпели штете у ванредним
ситуацијама;
15. остварује сарадњу са суседним
општинама,
Министарством
унутрашњих послова и Војском Србије
у циљу усклађивања активности у
ванредним ситуацијама;
16. извештава
Скупштину
општине
о стању на терену и о предузетим
активностима у ванредној ситуацији;
17. разматра и одлучује о другим
питањима из области заштите и
спасавања из своје надлежности.
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Члан 6.
Oпштинскa управa
Општинскa управa Вршац у оквиру
својих надлежности у систему заштите и
спасавања обавља следеће послове и задатке:
1. прати стање у вези са заштитом и
спасавањем у ванредним ситуацијама
и предузима мере за заштиту и
спасавање;
2. учествује
у
изради
Процене
угрожености територије општине
Вршац;
3. израђује поједине делове Плана
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
4. учествује у припремама и извођењу
привременог померања или евакуације
становништва;
5. учествује
у
припремама
и
спровођењу збрињавања настрадалог
становништва;
6. стара се око обезбеђења неопходних
средстава за рад Општинског штаба
за ванредне ситуације;
7. врши
послове
урбанистичких
мера заштите и спасавања из своје
надлежности;
8. набавља и одржава средства за
узбуњивање у оквиру система
јавног узбуњивања у Републици
Србији, учествује у изради студије
покривености
система
јавног
узбуњивања за територију јединице
локалне самоуправе;
9. стара
се
о
обезбеђењу
телекомуникационе и информационе
подршке за потребе заштите и
спасавања;
10. организује, развија и води личну и
колективну заштиту;
11. учествује у организацији, формирању
и опремању јединица цивилне заштите
опште намене;
12. остварује сарадњу са организационим
јединицама Сектора за ванредне
ситуације;
13. обавља и друге послове заштите и
спасавања.
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Стручна служба за послове заштите и
спасавања општине Вршац
Члан 7.
Стручне,
оперативне,
планске
и
организационе послове заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама за општину Вршац вршиће
стручна служба за послове заштите и спасавања
у оквиру Одељења за локални економски развој,
привреду и друштвене делатности у Општинској
управи и лица задужена на пословима везаним
за ванредне ситуације и планирање одбране (у
даљем тексту Одељење за привреду).
Стручна служба за послове заштите и
спасавања општине Вршац вршиће следеће
послове:
1. обавља стручно административне и
техничке послове за потребе Штаба
за ванредне ситуације;
2. носилац је активности на изради
Процене
угрожености
општине
Вршац;
3. носилац је активности на изради Плана
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
4. носилац је активности на изради Плана
функционисања цивилне заштите и
система осматрања и обавештавања
(у склопу Плана одбране општине
Вршац);
5. носилац је активности на формирању,
опремању и обучавању јединица
цивилне заштите опште намене;
6. прати
опасности,
обавештава
становништво о опасностима и
предузима друге превентивне мере
за смањење ризика од елементарних
непогода и других несрећа;
7. предлаже набавку и одржавање
средства за узбуњивање у оквиру
система јавног узбуњивања у
Републици Србији, учествују у изради
студије покривености система јавног
узбуњивања за територију Општине,
8. остварују непосредну сарадњу са
организационим јединицама Сектора
за ванредне ситуације;
9. стара се о режиму рада противградних
станица и предлаже мере за
функционисање система одбране од
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града;
10. израђују План мобилизације јединица
и организују извршење мобилизације
јединица цивилне заштите опште
намене;
11. врше и друге послове из области
заштите и спасавања.
Општински штаб за ванредне ситуације
Члан 8.
Скупштина општине Вршац, на основу
члана 33. Закона и у складу са чланом 8. Уредбе
о саставу и начину рада штаба за ванредне
ситуације (у даљем тексту: Уредба „Сл. гласник
РС“, бр. 98/2010), доноси Одлуку о формирању
Општинског штаб за ванредне ситуације.
Обједињавање,
координацију
и
руковођење снагама за заштиту и спасавање,
јединицама цивилне заштите које формира
општина Вршац и активностима које се
предузимају у заштити и спасавању људи
и материјалних и културних добара, као и
спровођењу мера и задатака цивилне заштите
у случају елементарних непогода, техничкотехнолошких несрећа и других опасности
на територији општине Вршац, спроводи
Општински штаб за ванредне ситуације.
Члан 9.
Штаб за ванредне ситуације обавља
следеће послове:
1. руководи и координира рад свих
субјеката система заштите и снага
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на спровођењу утврђених
задатака,
2. руководи и координира спровођење
мера и задатака цивилне заштите,
3. разматра и даје мишљење на Предлог
Процене угрожености и Предлог плана
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама,
4. прати стање и организацију заштите и
спасавања и предлаже мере за њихово
побољшање,
5. наређује употребу снага заштите и
спасавања, средстава помоћи и других
средстава,
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6. редовно информисање и обавештавање
становништва,
7. разматра организацију, опремање и
обучавање јединица цивилне заштите,
овлашћених и оспособљених правних
лица,
8. сарађује са надлежним органима
заштите и спасавања Републике
Румуније,
9. наређује приправност - спремност за
ванредне ситуације;
10. израђује предлог годишњег плана
рада и годишњи извештај о раду;
11. спроводи годишњи план рада;
12. процењује угроженост од настанка
ванредне ситуације,
13. доноси наредбе,
закључке и
препоруке.
Члан 10.
Поред наведених послова из предходног
члана ове Одлуке Општински штаб за ванредне
ситуације обавља и следеће послове:
1. сарађује са Штабовима суседних
општина,
2. именује поверенике и заменике
повереника цивилне заштите у
насељеним местима,
3. разматра и предлаже доношење
одлуке о организацији заштите и
спасавања на својој територији,
4. ангажује оспособљена правна лица
и друге организације од значаја за
општину.
Члан 11.
Поред
надлежности
дефинисаних
Законом, Општински штаб у случају ванредне
ситуације може наредити и следеће мере:
1. мобилизацију јединица цивилне
заштите опште намене, грађана и
материјалних средстава;
2. ангажовање оспособљених правних
лица;
3. увођење дежурства правним лицима;
4. посебан режим обављања одређених
комуналних делатности;
5. посебне мере и поступке хигијенскопрофилактичког карактера;
6. посебан режим саобраћаја или забрану

256

SLU@BENI LIST OP[TINE VR[AC BR. 15/2012

саобраћаја локалним путевима;
7. евакуацију становништва;
8. одређивање другачијег распореда
радног времена; - посебне приоритете
у испоруци комуналних и других
производа и пружању услуга (воде,
грејања, гаса, електричне енергије,
градског превоза, железнички и
друмски превоз и сл);
9. привремену забрану приступа и
кретања у појединим угроженим
подручјима;
10. привремену забрану коришћења
одређених покретних и непокретних
ствари
власницима
односно
корисницима;
11. обезбеђење обавезног поштовања
наређених
мера
од
стране
становништва и правних лица
у организовању и спровођењу
евакуације и других активности у
заштити и спасавању;
12. корисницима,односно
власницима
стамбених зграда, станова, пословних
просторија и других зграда да приме
на привремени смештај угрожена
лица из угроженог подручја;
13. и друге мере.
Повереници цивилне заштите
Члан 12.
За
организацију
и
спровођење
превентивних мера заштите и покретања
почетних активности у случају појаве опасности
по људе и материјална средства поставиће
се повереници цивилне заштите и њихови
заменици у месним заједницама и градском
насељу Општине Вршац
Члан 13.
Повереници и заменици повереника у
месним заједницама предузимају непосредне
мере за учешће грађана у спровођењу мера и
задатака цивилне заштите и личне, узајамне
и колективне заштите и руководе јединицама
цивилне заштите опште намене. Поред ових
мера спроводе и:
1. предузимање преветнивних мера
које треба да се усмеравају на јачању
отпорности месних заједница,
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2. отклањање
могућих
узрока
смањење
утицаја
угрожавања,
елементарних непогода, спречавање
других несрећа, и у случају до њих
дође умањење њихових последица,
3. спасавање и пружање помоћи, односно
предузимање оперативних активности
у циљу спасавања људи, материјалних
добара и животне средине,
4. спровођење мера на ублажавању и
отклањању непосредних последица
елементарних непогода и других
несрећа у циљу успостављања
неопходних услова за живот грађана,
5. организовање
свих
снага
и
средстава привредних друштава и
других правних лица за заштиту и
спасавање.
Оспособљена правна лица за заштиту и
спасавање
Члан 14.
У складу са чланом 15. тачка 8. Закона
о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“,
бр. 111/2009 и 92/11), а за потребе заштите и
спасавања грађана и материјалних добара од
елементарних непогода, техничко-технолошких
несрећа и опасности на територији општине
Вршац, Скупштина ће посебним актом одредити
привредна друштва и друга правна лица
оспособљена за заштиту и спасавање.
Привредна друштва и друга правна лица
планирају и обезбеђују средства за организовање,
опремање, оспособљавање и обучавање јединица
цивилне заштите које оне образују, организовање
и припремање личне, узајамне и колективне
заштите и спровођење мера и задатака заштите
и спасавања својих запослених, материјалних и
културних добара.
Месне заједнице
Члан 15.
Месне заједнице ради задовољавања потреба
и интереса локалног становништва у области
ванредних ситуација, путем Савета месних
заједница:
1) предлаже поверенике цивилне заштите и
њихове заменике,
2) обавештава Општински штаб о
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подацима са свог подручја који су од
значаја за планирање, организовање и
спровођење заштите и спасавања људи и
материјалних добара,
учествује у спровођењу мера и задатака
и спасавање људи и материјалних добара
на свом подручју које нареди Општински
штаб за ванредне ситуације (померање
или евакуација становништва,
збрињавање настрадалог становништва
и друге мере,
учествује у организовању и
оспособљавању грађана за спровођење
личне, узајамне и колективне заштите,
учествује у информисању грађана о
опасностима од природних и других
несрећа, последицама и мерама које се
предузимају на заштити и спасавању,
у складу са својим могућностима,
планира и обезбеђује средства
за организовање и спровођење
превентивних мера заштите,
остварује сарадњу са општинском
Комисијом за процену штете настале од
елементарних непогода,
учествује у формирању јединица
цивилне заштите опште намене,
по наређењу Председника општине,
односно команданта Општинског
штаба, уводи дежурств о у ванредним
ситуацијама.

Месна заједница, у складу са законом,
Одлуком о месној самоуправи, Статутом
месне заједнице и другим прописима, осим
наведених још:
- покреће иницијативу за уградњу
елемената заштите и спасавања у акте
везане за планирање, уређење и развој
насеља,
- прикупља и обједињава мишљење
грађана о питањима од значаја за
ванредне ситуације,
- организује разне облике хуманитарне
помоћи,
- предлаже усклађивање програма за
изградњу комуналне инфраструктуре
са потребама из области заштите и
спасавања,
- усмерава коришћење простора и

-
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одржавање објеката на територији месне
заједнице сходно потребама заштите и
спасавања,
остварује сарадњу у области заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама
са привредним друштвима и
предузетницима, као и свим другим
организацијама и удружењима грађана.

Грађани и удружења грађана и друге
организације
Члан 16.
Грађани општине Вршац учествују у
заштити и спасавању, испуњавању материјалне
обавезе за потребе заштите и спасавања,
обучавају се за личну, узајамну и колективну
заштиту, спроводе прописане и наређене мере и
извршавају задатке цивилне заштите које нареди
Општински штаб за ванредне ситуације.
Грађани општине Вршац су дужни:
1. да прихвате распоред који им је
одређен у органима и јединицама
цивилне заштите,
2. да се одазову позиву Општинског
штаба за ванредне ситуације за
пружање помоћи у спровођењу акција
заштите и спасавања,
3. да податке који су од значаја за
споровођење правовремених мера
зашптите и спасавања без одлагања
доставе Општинском штабу.
Члан 17.
У извршавању материјалне обавезе за
потребе заштите и спасавања, а на
захтев Штаба грађани су у обавези, да дају на
коришћење Општинском штабу за ванредне
ситуације непокретне ствари, возила, машине,
опрему,
материјално-техничка
и
друга
материјална средства (вода, храна, медицинска
опрема, лекови, обућа, одећа, грађевински и др.
материјал) кад то захтевају потребе заштите и
спасавања.
У припреми и спровођењу задатака из
области заштите и спасавања, у оквиру своје
редовне делатности, учествују и хуманитарне
организације и удружења у складу са законом и
правилима међународног хуманитарног права.
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Члан 18.
Јединице цивилне заштите
Јединице цивилне заштите на територији
општине Вршац образују се као
јединице опште намене.
Јединице цивилне заштите опште намене
оспособљавају се за извршавање обимних и
мање сложених задатака из области заштите и
спасавања као што су локализовање и гашење
почетних и мањих пожара и шумских пожара,
учешће у заштити од поплава, указивање прве
помоћи, за одржавање реда, затим учешће у
збрињавању угроженог становништва, помоћ у
санацији терена и друге активности по процени
Општинског штаба за ванредне ситуације.
Попуну, опремање и обуку јединица
извршиће Одељење за привреду општине Вршац
у сарадњи са месним заједницама и Одељењем
за ванредне ситуације у Панчеву.
Посебном Одлуком одредиће се величина
и састав јединица.
Координацију послова из става 3. овог
члана вршиће Општинско веће.
Израда Процене угрожености и других
планских докумената
Члан 19.
Носилац израде Процене угрожености
општине Вршац од елементарних непогода и
других несрећа је Одељење за привреду Општине
Вршац које ће у сарадњи са МУП-ом Републике
Србије-Сектор за ванредне ситуације-Одељење
за ванредне ситуације у Панчеву (у даљем тексту
Одељење за ванредне ситуације у Панчеву) и
другим организационим јединицама Општинске
управе у складу са Законом и методологијом за
израду Процене угрожености и планова заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама сачинити
Процену.
Члан 20.
Носилац израде Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама за општину
Вршац је Одељење за привреду општине Вршац
које ће у сарадњи са Одељењем за ванредне
ситуације у Панчеву и другим организационим
јединицама Општинске управе у складу са
Законом и методологијом за израду Процене
угрожености и планова заштите и спасавања у

ванредним ситуацијама, сачинити План.
Општински штаб за ванредне ситуације
ће размотрити План заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама општине Вршац и
доставити Општинском већу на усвајање.
Члан 21.
Лична и колективна заштита
Личну и колективну заштиту у граду
организовати по месту рада и месту становања.
Грађани власници стамбених зграда,
односно кућа, дужни су да, за потребе личне
заштите и спасавања и заштите и спасавања
чланова породичног домаћинства, као и имовине,
набаве и држе у исправном стању средства
и опрему као што је предвиђено Уредбом о
обавезним средствима и опреми за личну и
колективну заштиту од елементарних непогода
и других несрећа.
Обавезује се Одељење за локални
економски развој, привреду и друштвене
делатности у Општинској управи Вршац да у
сарадњи са Одељењем за ванредне ситуације у
Панчеву припреми упутства и друге публикације
којима ће се вршити едукација становништва о
поступцима у могућој или насталој опасности.
Посебан акценат дати едукацији становништва о
реаговању у земљотресу, поплавама и пожару.
У реализацији активности наведених
у ставу 3. овог члана укључити поверенике
цивилне заштите.
Члан 22.
Финансирање
Из буџета општине Вршац и из средстава
Фонда за ванредне ситуације, за потребе заштите
и спасавања становништва и материјалних
добара од елементарних непогода, техничкотехнолошких несрећа и опасности, финансираће
се следеће:
- организовање, опремање и обучавање
Општинског штаба за ванредне
ситуације;
- органзовање, опремање и обучавање
јединица цивилне заштите опште
намене;
- трошкове ангажовања оспособљених
правних лица у складу са уговором
за извршавање задатака заштите и
спасавања;
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-

изградњу система за узбуњивање на
својој територији;
- изградњу и одржавање система
заштите од града;
- набавку, одржавање, смештај, чување
и осигурање посебне опреме за
јединице цивилне заштите опште
намене;
- изградњу, адаптацију, одржавање,
опремање, осигурање и чување
објеката за потребе цивилне заштите;
- обуку из области цивилне заштите
коју организује општина Вршац;
- организацију и спровођење мера
и задатака цивилне заштите из
делокруга општине;
- санирање штета насталих природном
и другом незгодом, у складу са
материјалним могућностима;
- и друге послове цивилне заштите који
су одређени позитивним прописима.
Поред наведеног средства за потребе
заштите и спасавања становништва и
материјалних добара од елементарних непогода,
техничко-технолошких несрећа и опасности,
финансираће се и средствима која се обезбеђују
из:
- помоћи и донација
- и из других средстава у складу са
законом.
Члан 23.
Признања и награде
За нарочите успехе у организовању и
спровођењу задатака цивилне заштите и других
послова заштите и спасавања, у привредним
друштвима и другим правним лицима, службама
и органима градске управе, штаба за ванредне
ситуације, јединицама цивилне заштите,
повереницима цивилне заштите, заменицима
повереника, другим припадницима и заслужним
појединцима на територији општине Вршац,
додељују се признања и награде.
Признања и награде ће се уручивати на
дан општине Вршац и на Светски дан цивилне
заштите (1.март).
Обавезује се Општинско веће да
ближе уреди врсту награда и признања као и
критеријуме за њихову доделу.

Члан 24.
Доношењем ове Одлуке престаје да
важи Одлука о организацији и функционисању
цивилне заштите на територији општине Вршац
(„Сл. лист Општине Вршац“ бр.6/2011) и
Одлука о заштити становништва, материјалних
и културних добара у ванредним ситуација („Сл.
листу Општине Вршац“ број 4/2009).
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Вршац“.
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 011- 034/ 2012-II-01
Датум: 05.09.2012.године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула,с.р.

4.

На основу члана 15. Закона о ванредним
ситуацијама (''Сл. гласник РС'', бр 111/09 и бр
92/11), члана 18. тачка 19. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр 129/07) и
члана 13. тачка 18. Статута општине Вршац
(''Службени лист општине Вршац'' број 10/2008 и
13/08), Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 05.09.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ
ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА
ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Члан 1.
За потребе заштите и спасавања грађана
и материјалних добара од елементарних
непогода геолошког и метеоролошког карактера
(земљотреси, одрони, клизишта, јаки ветрови,
град, магла, суша, мећава итд.), техничко
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технолошких катастрофа (јонизујућа зрачења,
хемијска контаминација, пожари, саобраћајне
несреће, несреће на раду итд.), и других несрећа
Ɇɚɬɢɱɧɢ
ɛɪɨʁ
1

ɇɚɡɢɜ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢ ɞɪɭɝɨɝ
ɩɪɚɜɧɨɝ ɥɢɰɚ
2

и опасности на територији општине Вршац,
одређују се оспособљена предузећа и друга
правна лица и то:

ɋɟɞɢɲɬɟ ɢ ɚɞɪɟɫɚ
3

08125392

ȼɨɞɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨ
ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ''ȳɭɠɧɢ ɛɚɧɚɬ''

ȼɪɲɚɰ, Ⱦɜɨɪɫɤɚ 2

08045461

ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɫɬɪɭɱɧɚ ɫɥɭɠɛɚ
''Ⱥɝɪɨɡɚɜɨɞ''

ȼɪɲɚɰ, ɀɚɪɤɚ
Ɂɪɟʃɚɧɢɧɚ 27

08023549

ɐɪɜɟɧɢ ɤɪɫɬ ȼɪɲɚɰ

ȼɪɲɚɰ, Ɂɦɚʁ ȳɨɜɢɧɚ 9

08674086

ȾɈɈ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɢ
ɟɦɢɬɨɜɚʃɟ ɪɚɞɢɨ ɢ Ɍȼ ɩɪɨɝɪɚɦɚ
''Ɍȼ Ȼɚɧɚɬ''

ȼɪɲɚɰ, Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɢ ɬɪ
17

08195749

ȺȾ ɉɟɤɚɪɚ ''1 ɦɚʁ''

ȼɪɲɚɰ, 2 ɨɤɬɨɛɚɪ 92

08009961

ɋɌɍɉ ''ȼɪɲɚɰ'' ȺȾ

ȼɪɲɚɰ, ɋɬɟɩɟ
ɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɚ 9

08044694

ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ
''Ⱥɝɪɨɜɪɲɚɰ''

ȼɪɲɚɰ, Ȼɟɥɨɰɪɤɜɚɧɫɤɢ
ɩɭɬ ɛɛ

08762198

ɒȽ ''Ȼɚɧɚɬ'' ɒɭɦɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ
ȼɪɲɚɰ

ȼɪɲɚɰ, ɉɨɞɜɪɲɚɧɫɤɚ 22

08044821

ɋɩɟɰɢʁɚɥɧɚ ɛɨɥɧɢɰɚ ɡɚ
ɧɟɭɪɨɩɫɢɯɢʁɚɬɪɢʁɫɤɟ Ȼɨɥɟɫɬɢ
''Ⱦɪ. ɋɥɚɜɨʂɭɛ Ȼɚɤɚɥɨɜɢʄ''

08010242

ɐɟɧɬɚɪ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɪɚɞ ɡɚ
ɨɩɲɬɢɧɭ ȼɪɲɚɰ

08904944

Ɉɩɲɬɚ ɛɨɥɧɢɰɚ

08884102

Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ ''ȼɪɲɚɰ''

ȼɪɲɚɰ, Ⱥɛɪɚɲɟɜɢʄɟɜɚ
ɛɛ

08010536

''ɏɟɦɨɮɚɪɦ'' ȺȾ Ɏɚɪɦɚɰɟɭɬɫɤɨ
ɯɟɦɢʁɫɤɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ȼɪɲɚɰ

Ȼɪɲɚɰ, Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɢ ɩɭɬ
ɛɛ

08195722

ȺȾ ''ɀɢɬɨɛɚɧɚɬ''

ȼɪɲɚɰ, 2. ɨɤɬɨɛɚɪ 94

08010072

ȾKɉ ''Ⱦɪɭɝɢ ɨɤɬɨɛɚɪ'' ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ
ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ

06.09.2012.

ȼɪɲɚɰ, ɉɨɞɜɪɲɚɧɫɤɚ 13
ȼɪɲɚɰ, ɀɚɪɤɚ
Ɂɪɟʃɚʃɢɧɚ 13
ȼɪɲɚɰ, Ⱥɛɪɚɲɟɜɢʄɟɜɚ
ɛɛ

ȼɪɲɚɰ, ɋɬɟɜɚɧɚ ɇɟɦɚʃɟ
ɛɪ. 26

Ɂɚɞɚɬɚɤ – ɦɟɪɚ ɰɢɜɢɥɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɤɨʁɭ ɫɩɪɨɜɨɞɢ
4
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɲɬɟɬɧɨɝ ɞɟʁɫɬɜɚ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢ ɢ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢ
ɩɨɩɥɚɜɚ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɛɢʂɚ, ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ
ɦɟɪɚ ɨɞ ɩɪɟɤɨɦɟɪɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɩɟɫɬɢɰɢɞɚ ɢ ɊɏȻ ɡɚɲɬɢɬɚ
Ɂɛɪɢʃɚɜɚʃɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨɝ ɢ
ɧɚɫɬɪɚɞɚɥɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ
ɩɪɭɠɚʃɟ ɩɨɦɨʄɢ
ɂɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ
ɭɱɟɲʄɟ ɭ ɭɡɛɭʃɢɜɚʃɭ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
Ɉɱɭɜɚʃɟ ɞɨɛɚɪɚ ɛɢɬɧɢɯ ɡɚ
ɨɩɫɬɚɧɚɤ, ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ɩɪɭɠɚʃɟ ɞɪɭɝɟ ɩɨɦɨʄɢ
ȿɜɚɤɭɚɰɢʁɚ – ɩɪɟɜɨɡ ɭɝɪɨɠɟɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
Ɉɱɭɜɚʃɟ ɞɨɛɚɪɚ ɛɢɬɧɢɯ ɡɚ
ɨɩɫɬɚɧɚɤ, ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ, Ɂɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ
ɠɢɜɨɬɢʃɚ ɢ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ ɫɬɨɱɧɨɝ ɮɨɧɞɚ ɢ ɩɪɭɠɚʃɟ ɞɪɭɝɟ
ɩɨɦɨʄɢ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɢ ɫɩɚɫɚɜɚɜɚʃɟ ɨɞ
ɲɭɦɫɤɢɯ ɩɨɠɚɪɚ, ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɨɝɪɟɜɧɢɦ ɞɪɜɢɦɚ
ɢ ɞɪɭɝɟ ɦɟɪɟ
ɉɪɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɩɨɦɨʄ ɢ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ
ɩɨɜɪɟɻɟɧɢɯ ɢ ɨɛɨɥɟɥɢɯ
Ɂɛɪɢʃɚɜɚʃɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨɝ ɢ
ɧɚɫɬɪɚɞɚɥɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ
ɩɪɭɠɚʃɟ ɩɨɦɨʄɢ
ɉɪɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɩɨɦɨʄ ɢ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ
ɩɨɜɪɟɻɟɧɢɯ ɢ ɨɛɨɥɟɥɢɯ
ɉɪɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɩɨɦɨʄ ɢ
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɨ ɡɛɪɢʃɚɜɚʃɟ
ɩɨɜɪɟɻɟɧɢɯ ɢ ɨɛɨɥɟɥɢɯ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɢ ɫɩɚɫɚɜɚʃɟ ɨɞ ɩɨɠɚɪɚ,
ɊɏȻ ɡɚɲɬɢɬɚ, ȿɩɢɞɟɦɢɨɥɨɲɤɟ
ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɦɟɪɟ
Ɉɱɭɜɚʃɟ ɞɨɛɚɪɚ ɛɢɬɧɢɯ ɡɚ
ɨɩɫɬɚɧɚɤ, ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɢ ɩɪɭɠɚʃɟ ɞɪɭɝɟ ɩɨɦɨʄɢ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɲɬɟɬɧɨɝ ɞɟʁɫɬɜɚ
ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚ,
ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɡɞɪɚɜɨɦ ɩɢʁɚʄɨɦ ɜɨɞɨɦ, ɊɏȻ
ɡɚɲɬɢɬɚ, Ɂɚɲɬɢɬɚ ɢ ɫɩɚɫɚɜɚʃɟ
ɢɡ ɪɭɲɟɜɢɧɚ , ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɫɩɪɨɜɨɻɟʃɟ
ɚɫɚɧɚɰɢʁɟ

06.09.2012.

08045305

08044708

08613796
08581738

08009988
08045046

08797234
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''ȼɪɲɚɱɤɢ ɜɢɧɨɝɪɚɞɢ'' ȺȾ
ɉɪɟɞɭɡɟʄɟ ɡɚ ɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɬɪɝɨɜɢɧɭ ɢ ɭɫɥɭɝɭ
''ɆɄ ɉɚɧɨɧɢʁɚ''
ȺȾ ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɩɨɫɥɨɜɧɢ ɰɟɧɬɚɪ
''Millennium’’ ȼɪɲɚɰ
Ⱦɨɨ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ, ɬɪɝɨɜɢɧɭ,
ɭɫɥɭɝɟ ɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ
''Semafor comp’’
ȿɧɨɥɨɲɤɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ȼɪɲɚɰ
ɏɨɬɟɥɫɤɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ
''ɋɪɛɢʁɚ'' ɞɨɨ
Ⱦɨɨ ɡɚ ɯɨɬɟɥɢʁɟɪɫɬɜɨ ɢ ɬɭɪɢɡɚɦ
''Ȼɪɟɝ'' ȼɪɲɚɰ

ȼɪɲɚɰ, ɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɢ ɬɪɝ
1
ȼɪɲɚɰ, Ⱦɭɛɪɨɜɚɱɤɚ
ɛɛ
ȼɪɲɚɰ, Ɉɦɥɚɞɢɧɫɤɢ ɬɪ
17
ȼɪɲɚɰ, ɉɚɲɢʄɟɜ ɬɪɝ 8
ȼɪɲɚɰ, ɏɟɪɨʁɚ ɉɢɧɤɢʁɚ
49
ȼɪɲɚɰ, ɋɜɟɬɨɫɚɜɫɤɢ ɬɪɝ
12
ȼɪɲɚɰ, Ƚɨɪɚɧɫɤɚ ɛɛ

08009821

ɉɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ
''ȿɥɚɧ'' ȺȾ

ɂɡɛɢɲɬɟ,Ɍɪɝ ɇɚɪɨɞɧɢɯ
ɏɟɪɨʁɚ 10

08045097

ȺȾ ''ɂɝɦɚ'' ɍʂɦɚ

ɍʂɦɚ, Ɋɢɬɫɤɢ ɩɭɬ 1

08654026

ȳɉ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ, ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɭɪɟɻɟʃɟ
ɝɪɚɞɚ ɢ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɨɩɲɬɢɧɟ
ȼɪɲɚɰ ''ȼɚɪɨɲ''

ȼɪɲɚɰ, Ⱦɜɨɪɫɤɚ 10/ɚ

08113114

ȿɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɤɨ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ
''Ɍɟɯɧɢɤɚ'' ȺȾ

ȼɪɲɚɰ, Ⱦɨɫɢɬɟʁɟɜɚ 11

08665320

Ɍɟɥɟɜɢɡɢʁɚ ɢ ɪɚɞɢɨ ''Ʌɚɜ''

ȼɪɲɚɰ, ɋɬɟɩɟ ɋɬɟɩɚɧɨɜɢʄɚ 6

08544123

Ⱦɨɨ '' Fresenius Medical Care
Srbija''

ȼɪɲɚɰ, Ȼɟɨɝɪɚɞɫɤɢ ɩɭɬ
ɛɛ

08194599

Ⱦɨɨ ''Ȼɚɤɢʄ ɤɨɥɨɪ'' ȼɪɲɚɰ

ȼɪɲɚɰ, ɋɬɟɜɚɧɚ
ɇɟɦɚʃɟ ɛɪ. 42-44

08659109

Ⱦɨɨ ɡɚ ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞʃɭ ''Ɋɚɫɢɧɝ''
ȼɪɲɚɰ

ȼɪɲɚɰ, ɋɬɟɜɚɧɚ ɇɟɦɚʃɟ
11

Члан 2.
Предузећа и друга правна лица опремљена
и оспособљена за заштиту и спасавање врше
заштиту и спасавање запослених, грађана,
материјалних и других добара у случају
опасности и несрећа изазваних елементарним
непогодама и другим несрећама у складу са
својом делатношћу, као и задацима који им
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Ɂɚɲɬɢɬɚ ɛɢʂɚ, ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ
ɦɟɪɚ ɨɞ ɩɪɟɤɨɦɟɪɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɩɟɫɬɢɰɢɞɚ ɢ ɊɏȻ ɡɚɲɬɢɬɚ
Ɉɱɭɜɚʃɟ ɞɨɛɚɪɚ ɛɢɬɧɢɯ ɡɚ
ɨɩɫɬɚɧɚɤ ɢ ɞɪɭɝɟ ɦɟɪɟ
Ɂɛɪɢʃɚɜɚʃɟ ɢ ɫɤɥɚʃɚʃɟ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɲɬɟɧɨɝ ɞɟʁɫɬɜɚ ɛɭʁɢɱɧɢɯ ɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɯ ɜɨɞɚ, ɫɩɚɫɚɜɚʃɟ ɢɡ ɪɭɲɟɜɢɧɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɞɪɝɟ ɦɟɪɟ
ȿɩɢɞɟɦɢɨɥɨɲɤɟ ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ,
ɊɏȻ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɦɟɪɟ
Ɂɛɪɢʃɚɜɚʃɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨɝ ɢ
ɧɚɫɬɪɚɞɚɥɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
Ɂɛɪɢʃɚɜɚʃɟ ɭɝɪɨɠɟɧɨɝ ɢ
ɧɚɫɬɪɚɞɚɥɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɛɢʂɚ, ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ
ɦɟɪɚ ɨɞ ɩɪɟɤɨɦɟɪɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɩɟɫɬɢɰɢɞɚ ɢ ɊɏȻ ɡɚɲɬɢɬɚ
Ɇɟɪɟ ɫɤɥɚʃɚʃɚ, ɫɩɚɫɚɜɚʃɚ ɢɡ
ɪɭɲɟɜɢɧɚ, ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɞɪɭɝɟ ɦɟɪɟ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɪɭɲɟʃɚ ɢ ɫɩɚɫɚɜɚʃɟ
ɢɡ ɪɭɲɟɜɢɧɚ, ɫɤɥɚʃɚʃɟ, ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɟ ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɦɟɪɟ
Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ
ɫɧɚɛɞɟɜɚʃɟ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɫɬɪɭʁɨɦ ɢ ɞɪɭɝɟ ɦɟɪɟ
ɍɡɛɭʃɢɜɚʃɟ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɫɚʃɟ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ
ɊɏȻ ɡɚɲɬɢɬɚ, ȿɩɢɞɟɦɢɨɥɨɲɤɟ
ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɦɟɪɟ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɪɭɲɟʃɚ ɢ ɫɩɚɫɚɜɚʃɟ
ɢɡ ɪɭɲɟɜɢɧɚ, ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɟ
ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɦɟɪɟ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɪɭɲɟʃɚ ɢ ɫɩɚɫɚɜɚʃɟ
ɢɡ ɪɭɲɟɜɢɧɚ, ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɟ
ɦɟɪɟ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɦɟɪɟ

нареди Општински штаб за ванредне ситуације.
Оспособљена и опремљена предузећа и
друга правна лица дужна су да плански прилагоде
своје капацитете и организацију за извршавања
задатака заштите и спасавања.
Члан 3.
Активирање и употребу оспособљених
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предузећа и других правних лица одређених за
заштиту и спасавање наређује Општински штаб
за ванредне ситуације.
Овлашћује се Општинско веће да
са предузећима и другим правним лицима
одређеним за заштиту и спасавање закључи
Уговор којим ће се уредити међусобна права и
обавезе.
Средства за надокнаду трошкова насталих
учешћем оспособљених предузећа и других
правних лица одређених за заштиту и спасавање
у акцији заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама обезбеђује се из буџета општине
Вршац.
Члан 4.
Ова Одлука биће достављена свим
предузећима и другим правним лицима
одређених за заштиту и спасавање, како би
у складу са наведеним задацима извршили
правовремено планирање потребних снага и
средстава за извршење постављеног задатка.
Члан 5.
Даном доношења ове Одлуке престаје да
важи Решење о одређивању предузећа и других
правних лица од значаја за заштиту и спасавање
број 031-059/2011-II-01, од 26.05.2011. године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине
Вршац''.
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 011- 035/ 2012-II-01
Датум: 05.09.2012.године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула,с.р.

06.09.2012.

5.

На основу члана 15. Закона о ванредним
ситуацијама (''Сл. Гласник РС'', бр 111/09 и бр
92/11), члана 20. тачка 19. Закона о локалној
самоуправи (''Сл. Гласник РС'', бр 129/07), и
члана 13. тачка 18 Статута општине Вршац
(''Службени лист општине Вршац'' број 10/2008 и
13/08), Скупштина општине Вршац, на седници
одржаној 05.09.2012. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ПОВЕРЕНИКА И
ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Снаге заштите и спасавања
Члан 1.
Цивилна
заштита
на
територији
општине Вршац
представља организовани
одговор општине на различите врсте опасности
које угрожавају становништво, животиње,
имовину, културна добра, животну средину
итд. Она обухвата планирање (организовање) и
спровођење мера и активности, њихов надзор
и финансирање, обучавање и оспособљавање
људства, међународну сарадњу итд.
Члан 2.
Снаге заштите и спасавања на територији
општине Вршац су: штаб за ванредне ситуације,
повереници и јединице цивилне заштите,
ватрогасно-спасилачка јединица, полиција и
субјекти чија је редовна делатност заштите и
спасавања, као и привредна друштва и друга
правна лица, Црвени крст и удружења која
су оспособљена и опремљена за заштиту и
спасавање.
Повереници и заменици повереника цивилне
заштите
Члан 3.
За
организацију
и
спровођење
превентивних мера заштите и покретања
почетних активности у случају појаве опасности
по људе и материјална средства формираће се
повереници цивилне заштите и њихови заменици
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у свим насељеним местима месним заједницама
и насељеном месту Вршац.
Задатак
повереника
и
заменика
повереника у месним заједницама је да
предузимају непосредне мере за учешће грађана
у спровођењу мера и задатака цивилне заштите и
личне, узајамне и колективне заштите и руководе
јединицама цивилне заштите опште намене.
Члан 4.
За обављање послова заштите и спасавања
у сеоским месним заједницама постављају
се повереници цивилне заштите и њихови
заменици, и то:
1. МЗ Ватин
1
повереник и 1 заменик повереника;
2. МЗ Велико Средиште
1
повереник и 1 заменик повереника;
3. МЗ Влајковац
1
повереник и 1 заменик повереника;
4. МЗ Војводинци
1
повереник и 1 заменик повереника;
5. МЗ Гудурица
1
повереник и 1 заменик повереника;
6. МЗ Загајица
1
повереник и 1 заменик повереника;
7. МЗ Избиште
2
повереника и 2 заменика повереника;
8. МЗ Јабланка
1
повереник и 1 заменик повереника;
9. МЗ Куштиљ
1
повереник и 1 заменик повереника;
10. МЗ Марковац
1
повереник и 1 заменик повереника;
11. МЗ Мали Жам
1
повереник и 1 заменик повереника;
12. МЗ Мало Средиште
1
повереник и 1 заменик повереника;
13. МЗ Месић
1
повереник и 1 заменик повереника;
14. МЗ Орешац
1
повереник и 1 заменик повереника;
15. МЗ Павлиш
2
повереника и 2 заменика повереника;
16. МЗ Парта
1
повереник и 1 заменик повереника;
17. МЗ Потпорањ
1 повереник
и 1 заменик повереника;
18. МЗ Ритишево
1
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повереник и 1 заменик повереника;
19. МЗ Сочица
1
повереник и 1 заменик повереника;
20. МЗ Стража
1
повереник и 1 заменик повереника;
21. МЗ Уљма
2
повереника и 2 заменика повереника;
22. МЗ Шушара
1
повереник и 1 заменик повереника;
У месним заједницама у насељеном месту
Вршац
1. МЗ ''XIIВојвођанска бригада''
3
повереника и 3 заменика повереника;
2. МЗ ''Жарко Зрењанин''
3
повереника и 3 заменика повереника;
3. МЗ ''Паја Јовановић''
3
повереника и 3 заменика повереника;
4. МЗ ''Братство јединство''
3
повереника и 3 заменика повереника;
5. МЗ ''Други октобар''
3
повереника и 3 заменика повереника;
6. МЗ ''Жива Јовановић''
3
повереника и 3 заменика повереника;
Члан 5.
Именовање повереника и заменика
повереника вршиће Општински штаб за ванредне
ситуације у року од 30 дана од дана доношења
ове Одлуке.
Поверенике и заменике повереника бирају
се из редова чланова Савета месних заједница.
Предлоге за именовање повереника и
заменика повереника врши Одељење за локални
економски развој, привреду и друштвене
делатности у Општинској управи у сарадњи са
Оделењем за ванредне ситуације у Панчеву.
Грађани на угроженим и настрадалим
подручјима дужни су да поступају у складу
са упутствима повереника, односно заменика
повереника.
Јединице цивилне заштите
Члан 6.
Јединице цивилне заштите на територији
општине Вршац, образују се,
опремају и оспособљавају као оперативне снаге
за извршавање задатака цивилне заштите у
складу са Проценом угрожености територије
општине.
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Образују се као јединице опште намене и
специјализоване јединице.
Члан 7.
Јединице цивилне заштите опште намене
оспособљавају се за извршавање
обимних и мање сложених задатака, а нарочито
локализовање и гашење почетних и
мањих пожара и шумских пожара, учешће у
заштити од поплава, указивање прве
помоћи, одржавање реда, учешће у збрињавању
угроженог становништва, помоћ у
асанацији терена и обављање других
активности по процени Општинског штаба за
ванредне ситуације. У начелу интервенишу
само у својим рејонима.
Члан 8.
Јединице цивилне заштите опште намене
на територији општине Вршац
образују се као привремени састава од
добровољаца и радно спсобног становништва,
односно
запослених,
за
извршавање
једноставнијих послова заштите и спасавања, а
организују се као одељења и водови.
На територији општине Вршац образују
се јединице цивилне заштите опште намене
следећег бројног састава:
Ɋɟɞ
ɛɪɨʁ

Ɇɟɫɧɚ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
1.
ȼɚɬɢɧ
2.
ȼɟɥɢɤɨ
ɋɪɟɞɢɲɬɟ
3.
ȼɥɚʁɤɨɜɚɰ
4.
ȼɨʁɜɨɞɢɧɰɢ
5.
Ƚɭɞɭɪɢɰɚ
6.
Ɂɚɝɚʁɢɰɚ
7.
ɂɡɛɢɲɬɟ
8.
ȳɚɛɥɚɧɤɚ
9.
Ʉɭɲɬɢʂ
10.
Ɇɚɥɢ ɀɚɦ
11.
Ɇɚɥɨ
ɋɪɟɞɢɲɬɟ
12.
Ɇɚɪɤɨɜɚɰ
13.
Ɇɟɫɢʄ
14.
Ɉɪɟɲɚɰ
15.
ɉɚɜɥɢɲ ɫɚ ȼ.
ɪɢɬɨɜɢɦɚ
16.
ɉɚɪɬɚ
17.
ɉɨɬɩɨɪɚʃ
18.
Ɋɢɬɢɲɟɜɨ
19.
ɋɨɱɢɰɚ
20.
ɋɬɪɚɠɚ
21.
ɍʂɦɚ
22.
ɒɭɲɚɪɚ
ɍɄɍɉɇɈ - ɫɟɥɚ
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Ȼɪɨʁ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ
97
448

Ȼɪɨʁ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤ
ɚ
239
1.269

Ȼɪɨʁ
ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ
ȳɟɞɢɧɢɰɟ ɐɁ
20
30

356
113
382
169
460
86
201
133
27

1.094
328
1.092
492
1.464
247
664
275
78

30
20
30
20
40
20
30
20
10

103
63
139
706

249
202
356
2.242

20
20
20
40

131
99
194
40
229
1.012
127
5.315

348
273
496
124
538
3.089
319
15.516

20
20
20
10
20
60
20
540

У градским месним заједницама образује
се 12 јединица цивилне заштите опште намене
јачине вода са укупно 360 обвезника цивилне
заштите , и то:
Ɋɟɞ
ɛɪɨʁ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ɇɟɫɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ
ɆɁ 12 ''ȼɨʁɜɨɻɚɧɫɤɚ
ɛɪɢɝɚɞɚ''
ɆɁ ''ɀɚɪɤɨ Ɂɪɟʃɚɧɢɧ''
ɆɁ ''ɉɚʁɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ''
ɆɁ ''Ȼɪɚɬɫɬɜɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɨ''
ɆɁ ''Ⱦɪɭɝɢ ɨɤɬɨɛɚɪ
ɆɁ ''ɀɢɜɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ
ɍɤɭɩɧɨ - ɝɪɚɞ
ɍɄɍɉɇɈ - ɫɟɥɚ
ɍɄɍɉɇɈ

Ȼɪɨʁ
ɞɨɦɚʄɢɧɫɬɚɜɚ

12.631
5.315
17.946

Ȼɪɨʁ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ

Ȼɪɨʁ
ɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ
ȳɟɞɢɧɢɰɟ ɐɁ

35.701
15.516
51.217

60
60
60
60
60
60
360
540
900

* подаци утврђени на основу пописа 2011
Члан 9.
Ради извршавања сложенијих задатака у
акцијама заштите и спасавања људи, материјалних
и културних добара специјализоване јединице
образују се, опремају и обучавају ради
извршавања специфичних и сложених задатака
цивилне заштите.
Специјализоване
јединице
цивилне
заштите су покретне и оспособљене за
интервенцију на целокупном подручју општине,
а према потреби и изван тога подручја. Задатке
извршавају самостално или у сарадњи са другим
јединицама цивилне заштите.
Члан 10.
Специјализоване јединице на територији
општине Вршац образују привредна друштва и
друга правна лица, која у складу са Проценом
угрожености представљају потенцијални извор
угрожавања шире територије.
Члан 11.
Штаб за ванредне ситуације ће на основу
Процене угрожености посебним
закључком одредите предузећа која представљају
потенцијални извор угрожавања територије
општине Вршац , као и врсту и величину
специјализоване јединице која ће та привредна
друштва образовати .
Члан 12.
Средства за опремање, обучавање и
ангажовање припадника
јединица цивилне
заштите опште намене у акцији заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама обезбеђују
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се из буџета општине Вршац.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Вршац“.
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 011- 036/ 2012-II-01
Датум: 05.09.2012.године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула,с.р.

6.

На основу члана 15. Закона о ванредним
ситуацијама (''Сл. Гласник РС'', бр 111/09 и
бр 92/11) и члана 8. Одлуке о формирању
Општинског штаба за ванредне ситуације (''Сл.
лист Општине Вршац'' бр. 6/11) Скупштина
општине Вршац на седници одржаној 05.09.2012.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВРШАЦ
I
У Општински штаб за ванредне ситуације
именују се:
1. Чедомир Живковић, председник општине
Вршац:
За Командант општинског штаба за ванредне ситуације.
2. Зоран Томић,
Заменик председника
општине:
За заменика команданта.
3. Јовица Заркула, председник Скупштине
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општине Вршац:
За заменика команданта.
4. Јанко
Миловановић,
полицијски
инспектор из Одељење за ванредне
ситуације:
За Начелника штаба за ванредне ситуације.
5. Живко Јовановић , командир полицијске
станице у Вршцу:
Члан штаба за послове безбедност.
6. Јовица Кнежевић, Начелник општинске
управе:
Члан штаба за координацију са МЗ.
7. Стевица Назарчић, Посланик у скупштини
АПВ:
Члан штаба за координацију са државним
органима, предузећима и установама.
8. Љиљана Стојановић, директор предузећа
''СТУП'' Вршац:
Члан штаба за евакуацију.
9. Бошко Митрашиновић , секретар ОО
Црвеног крста Вршац:
Члан штаба за збрињавање.
10. Љубисав Шљивић , директор ДП ''Други
октобар'':
Члан штаба за спасавање из рушевина.
11. Саша
Попов,
Дипломирани
физикохемичар у Енолошкој станици:
Члан штаба за заштиту од техничкотехнолошких несрећа и РХБ заштите.
12. Драган
Младеновски,
командир
ватрогасно спасилачке јединице:
Члан штаба за заштиту од пожара и
експлозија.
13. Драгослав Ђурђев, в.д. директора ЈП
''Варош'' :
Члан штаба за склањање и урбанистичке
мере заштите.
14. Стеван Токин, ЈП ‘’Варош’’:
Члан штаба за употребу снага и средстава
заштите и спасавања.
15. Јован Баста , директор ВДП ''Јужни
банат'':
Члан штаба за спасавање од поплава и
несрећа на води.
16. Др. Родика Петку-Весић, директор Дома
здравља ''Вршац'':
Члан штаба за медицинску помоћ и
епидемиолошку заштиту.
17. Славко Ћирин , Члан општинског већа:
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Члан штаба за очување битних добара за
опстанак.
18. Соња Аћимов , Општинска управа,
административно-технички секретар:
Члан штаба за односе са јавношћу.

II
Права и обавезе чланова Општинског
штаба за ванредне ситуације прописане су
Одлуком о формирању штаба и важећим
законским прописима.
III
У општински штаб за ванредне ситуације,
као стручно оперативна лица именују се:
1. Матијашевић Милан, руковиодилац
зимске службе предузећа ''Други
октобар'''.
2. Милановић Стеван, руководилац РЈ
Војводине пут ''Пункт Вршац''.
3. Винчић Радован, ПС Вршац командир
саобраћајне полиције.
4. Чејић
Александар,
руководилац
Пословнице ЕД Панчево у Вршцу,
5. Талпеш Миодраг, директор Центра за
социјални рад.
IV
Доношењем овог Решења престаје да
важи Решење о именовању чланова Општинског
штаба за ванредне ситуације («Службени лист
општине Вршац» број 6/11).
V
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном листу
општине Вршац''.
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 02- 057/2012-II-01
Датум: 05.09.2012.године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула,с.р.

06.09.2012.

7.

На основу члана 32. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи (»Службени гласник
РС » бр. 129/2007) и члана 12 и 14 Одлуке о
оснивању »Културног центра Вршац« у Вршцу
(»Службени лист општине Вршац« бр. 9/2002 и
3/2011), Скупштина општине Вршац на седници
одржаној 05.09.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА »КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА ВРШАЦ« У ВРШЦУ
I
Овим Решењем мења се Решење о
именовању председника и чланаова Управног и
Надзорног одбора »Културног центра Вршац« у
Вршцу број 02-047/2012-II-01 (»Службени лист
општине Вршац 12/2012).
II
Дорин
Лацку,
престаје
функција
председника Управног одбора »Културног
центра Вршац« у Вршцу.
Владимир Ћапин именује се за председника
Управног одбора »Културног центра Вршац« у
Вршцу.
III
У осталом делу Решење о именовању
председника и чланова Управног и Надзорног
одбора »Културног центра Вршац« у Вршцу
остаје непромењено.
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IV

9.

Ово Решење биће објављено у »Службеном листу општине Вршац«.
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 02- 058/2012-II-01
Датум: 05.09.2012.године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула,с.р.

8.

На основу члана 18. Закона о јавним
службама ¨Сл. гласник РС¨, бр. 42/91 и 71/94),
члана 17. Закона о библиотечко-информационој
делатности («Сл.гласник РС» бр. 52/11), члана
27. тачка 8. Статута Општине Вршац (»Сл. лист
општине Вршац«, бр. 10/08) и члана 8. Одлуке
о оснивању Градске библиотеке у Вршцу (¨Сл.
лист Општине Вршац¨, бр. 10/91, 2/92, 4/97,
6/2000 и 1/2003) Скупштина општине Вршац, на
седници одржаној 05.09.2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ У ВРШЦУ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ У ВРШЦУ
I
Даринка Михајловић и м е н у ј е с е
за директора Градске библиотеке у Вршцу, од
06.09.2012. године.
II
Ово Решење биће објављено у «Службеном листу Општине Вршац«.

I
Даринка Михајловић,
разрешава се
дужности директора Градске библиотеке у
Вршцу, са 05.09. 2012. године.
II
Ово Решење
биће објављено
«Службеном листу Општине Вршац«.

у

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 02- 059/2012-II-01
Датум: 05.09.2012.године
Вршац, Трг победе 1

На основу члана 18. Закона о јавним
службама ¨Сл. гласник РС¨, бр. 42/91 и 71/94),
члана 17. Закона о библиотечко-информационој
делатности («Сл.гласник РС» бр. 52/11), члана
35. Закона о култури («Сл.гласник РС» бр. 72/09),
члана 27. тачка 8. Статута Општине Вршац (»Сл.
лист општине Вршац«, бр. 10/08 и 13/2008) и
члана 8. Одлуке о оснивању Градске библиотеке
у Вршцу (¨Сл. лист Општине Вршац¨, бр. 10/91,
2/92, 4/97, 6/2000 и 1/2003), Скупштина општине
Вршац, на седници одржаној 05.09.2012.године,
донела је

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула,с.р.

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 02- 060/2012-II-01
Датум: 05.09.2012.године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула,с.р.
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10.

11.

На основу члана 32. тачка 19. Закона о
локалној самоуправи (»Службени гласник РС«
бр.129/07.) и члана 27. Статута општине Вршац
(»Службени лист општине Вршац« бр. 10/08. и
13/08.), Скупштина општине Вршац на седници
одржано 5. септембра 2012. године, донела је

На основу члана 32. тачка 19. Закона о
локалној самоуправи (»Службени гласник РС«
бр.129/07.) и члана 27. Статута општине Вршац
(»Службени лист општине Вршац« бр. 10/08 и
13/08), Скупштина општине Вршац на седници
одржано 5. септембра 2012. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
УПОТРЕБУ
ИМЕНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
УПОТРЕБУ
ИМЕНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
I
Даје се сагласност КК «Хемофарм »
из Вршца да приликом промене имена клуба
употреби име општине Вршац, тако да нови
назив гласи «КК Вршац».

I
Даје се сагласност д.о.о. «еВршац» из
Вршца да може употребљавати име општине
Вршац у свом пословном имену.
II
Ово Решење биће објављено у «Службеном листу општине Вршац».

II
Ово Решење биће објављено у «Службеном листу општине Вршац».
Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 031- 132/2012-II-01
Датум: 05.09.2012.године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула,с.р.

Република Србија
ОПШТИНА ВРШАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРШАЦ
Број: 031- 133/2012-II-01
Датум: 05.09.2012.године
Вршац, Трг победе 1

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Јовица Заркула,с.р.
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