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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ УБ 

Година XIX – Број 16 Уб, 12. децембар 2018. године Бесплатан примерак 
 
91. 

На основу члана 51. тачка 4) и 9) Статута општине 
Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008 и 
6/2013), 

Председник општине Уб, 7. децембра 2018. године, 
доноси 

 
Решење 

о образовању и именовања чланова 
Радне групе за реализацију 

Програма одржавања, уређења и изградње  
комуналне инфраструктуре  
општине Уб у 2019. години 

 
1. Образује се Радна група за реализацију Програма 

одржавања, уређења и изградње комуналне инфра-
структуре општине Уб у 2019. години, у даљем тексту 
програм, у саставу: 

1) Александар Јовановић Џајић, заменик предсе-
дника општине Уб, за руководица Радне групе; 

2) Стефан Теодосић. запослен у Општинској управи 
општине Уб, за члана; 

3) Благоје Цонић, запослен у Општинској управи 
општине Уб, за члана; 

4) Јасмина Костић, запослена у Општинској управи 
општине Уб, за члана; 

5) Анђелка Леонтијевић запослена у Општинској 
управи општине Уб, за члана. 

 
2. Задатак Радне групе је:  
1) благовремена припрема и израда документације 

за реализацију програма; 
2) успостављање и одржавање комуникације Радне 

групе са имаоцима јавних овлашћења и другим лицима 
која учествују у рализцији програма; 

3) праћење реализације програма, контрола урађе-
ног; 

4) давање усмених и писмених обавештења и изве-
штаја о програму доносиоцу овог решења. 

 
3. Ово решење објавити у ''Службеном гласннику 

општине Уб''. 
 
Општина Уб Председник 
Председник општине  
Број: 020-01/2018 Дарко Глишић, с.р. 

 
92. 

На основу члана 29. став 1. тачка 1) Законa о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама ("Службени  гласник  РС'', број 87/2018), чла-
на 20. тачка 8) и 14), Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", брoj 129/2007, 83/2014 - други 
закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 33. тачка 
7. Статута општине Уб (Службени гласник општине Уб'' 
број 12/2008 и 6/2013)  

 Општинско веће општине Уб, 12. децембра 2018. го-
дине, доноси 

 
О д л у к а 

о одређивању субјеката од посебног   
значаја за заштиту и спасавање  

у општини Уб 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком су субјекати од посебног  значаја за 

заштиту и спасавање у  Општини Уб   
 

Члан 2. 
 Субјекати од посебног  значаја за заштиту и спаса-

вање у  општини Уб  смислу члана 1. ове одлуке су: 
 

Р.б. Назив правног лица делатност Седи-
ште 

1. Дом здравља ''Уб'' здравство Уб 
2. Центар за социјални 

рад Уб 
збрињавање Уб 

3. КЈП ''Ђунис'' комуналне услуге Уб 
4. Предшколска уста-

нова ''Уб'' 
збрињавање и 
образовање 

Уб 

5. Установа за културу и 
спорт,  ''Културно – 
спортски центар Уб''  

информисање и 
култура 

Уб 

 
Члан 3. 

  Даношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о 
одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за 
заштиту и спасавање у општини Уб (''Службени гласник 
општине Уб'', број 13/2018). 

 
Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 
  
Општина Уб Председник Већа 
Општинско веће  
Број: 06-51-13/2018-01 Дарко Глишић, с.р. 

 
93. 

На основу члана 29. став 1. тачка 6), члана 79, члана 
80. став 1. и 2. и члана 86. став 1. и 4. Законa о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама ("Службени гласник  РС'', број 87/2018) и 
члана 4. тачка 4) Одлуке о организацији и функционисању 
Цивилне заштите на територији општине Уб (''Службени 
гласник општине Уб'' број 18/2018),  

Општинско веће општине Уб, 12. децембра 2018. го-
дине, доноси 
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Одлука 
 о формациjској структури, опремању  

и материјалној попуњености  
јединице цивилне заштите општине Уб 

 
1.  Јединица цивилне заштите оптине Уб, образо-

вана као јединица опште намене, има јачину чете, 
укупне снаге 89 припадника. 

 
2.  Формацијска структура чете  цивилне зашти-

те је:  
 
2.1.  Команда јединице: командант јединице, 

заменик команданта и четни старешина. Поред њих под 
непосредном командом начелника штаба су курир- возач, 
и информатичар-магационер. 

 
2.1.1.  Командант јединице цивилне заштите је 

стручно лице, које је прошло одговарајућу обуку да 
обавља дужност команданта Јединице ЦЗ.  Поставља га 
Општинско  веће на предлог Општинског  штаба  за 
ванредне ситуације. Одговарона је за формирање, 
обучавање, мобилизацију и употребу јединице цивилне 
заштите. Задатке извршава самостално према наредбама 
које добије од ОШВС и команданта штаба. Припрема 
планове употребе јединице и доноси одлуку о употреби и 
ангажовању потчињених састава(поједининачних тимова 
или целокупне јединице). Директно руководи  командом и 
почињеним јединицама. Извршава и друге наредбе које 
добије од команданта ОШВС  и ОШВС, као и од 
надлежних органа МУП Србије Сектора за Ванредне 
ситуације. Одговоран је за обученост припадника своје 
чете. 

2.1.2.  Заменик команданта је стручно лице, које је 
прошло одговарајућу обуку да обавља послове.   Замењује 
команданта, у његовој одсутности. Извршава исте задатке 
као и командант. 

2.1.3 . Четни старешина  једининице цивилне 
заштите, је стручно лице, које је прошло одговарајућу 
обуку да обавља нормативне и друге послове везане за 
евиденцију и  друге послове. Задужен је за изараду свих 
потребних правилника и других докумената којима се 
уређују међусобни односи припадника јединице цивилне 
заштите. Задужен је да склопи уговоре везане за 
ангажовање ствари које су у власништвву приватних или 
правних лица  и њихову правилну употребу. Одговоран је 
за логистичку подршку припадника јединице цивилне 
заштите (исхрана, смештај, опремање одговарајућој 
одећом и обућом). Директно руководи куририма, 
возачима, магационером и информатичарем.   

2.1.4 . Возач-курир , је распоређен у команду 
јединице и задужен је да преноси-доставља поруке и 
друге ствари према наређењу које добије од 
претпостављених старешина из команде. 

2.1.5.  Информатичар-магационер је задужен за 
правилно складиштење МТС у магацину цивилне 
заштите, води евиденције издавања личне и колективне 
опреме. Поред тога задужен је за правилно 
функционисање система везе и међусобну комуникацију 
потчињених састава. 

2.1.6.  Мобилизациско место: Уб – двориште 
Штаба за Ванредне ситуације, Вељка Влаховића 8. Време 
мобилизације М+6 

2.2.  Команда вода коју сачињавају командир и 
заменик командира вода.  

 

2.2.1.  1. вод цивилне заштите 
 
2.2.1.1.  1. вод цивилне заштите чине 5 одељења, 

и то: 
1)  Одељење за спасавања на води и под водом 

има од командира одељења  и 3 тима на чамцима, које 
опслужују  9 припадника  јединице цивилне заштите - 
попуњава се од припадника цивилне заштите из редова 
грађанства.  

2)  Одељење за спасавање из рушевина има 
командира одељења  и  9 припадника  јединице цивилне 
заштите - попуњава се од припадника цивилне заштите, 
који су стално запослени у КЈП Ђунис Уб 

3)  Одељење за гашење пожара на отвореном има 
командира одељења  и  9 припадника  јединице цивилне 
заштите - попуњава се од припадника цивилне заштите, 
који су стално запослени у КЈП Ђунис Уб 

4)  Одељење за евакуацију и збрињавање има 
командира одељења  и  9 припадника  јединице цивилне 
заштите - попуњава се од припадника цивилне заштите, 
који су стално запослени у Дому здравља Уб и Центру за 
социјални рад Уб , а по потреби се може попунити и 
припадницима цивилне заштите из редова грађанства 

5)  Одељење за узбуњивање и рад у ситуационом 
центру ОШВС Уб има командира одељења  и  9 
припадника  јединице цивилне заштите - попуњава се од 
припадника цивилне заштите, који су стално запослени у 
Општинској управи Уб , а по потреби се може попунити и 
припадницима цивилне заштите из редова грађанства. 

2.2.1.1.1.  Командир вода је стручно и одговорно 
лице које руководи водом и саставима који му се 
придодају као  стручним тимовима који су формациски у 
његовом саставу. Непосредно издаје наређења и руководи 
командирима одељења,  вођама тимова - тим лидерима. 
Одговоран је за обученост припадника свог вода.  

2.2.1.1.2.  Заменик командира вода је стручно и 
одговорно лице које руководи водом,  јединице цивилне 
заштите у одсутности командира. Директно је одговоран 
за исхрану и опремање људства у свом воду. 

2.2.1.1.3.  Командира одељења  је обучени 
припадник цивилне заштите, који руководи са својим 
одељењем стручним тимом задуженим за поједину 
област. Наређења прима од командира вода, четног 
старешине  и команданта или заменика команданта 
јединице цивилне заштите, а иста преноси својим 
потчињенима. Извештава претпостављеног старешину о 
свим неправилностима и проблемима са којим асе среће 
на терену. Непосредно руководи обученим  
припадницима приликом извршавања наменских задатака. 
Одговоран за за стручну оспособљеност припадника свог 
тима. 

2.2.1.1.4.  Припадник јединце цивилне заштите је 
лице које је оспособљено и обучено за обављање послова 
која су му поверена. Директно се обраћа прво 
претпостављеном старешини ако се сусретне са 
проблемима на терену. 
  Припадници јединице цивилне заштите морају 
поседовати личну карту припадника цивилне заштите. 
Евиденцију о издатим личним картама мора водити 
команда јединице цивилне заштите и о томе сачинити 
извештај ОШВС Уб и МУП РС Сектору за ванредне 
ситуације – Управа за цивилну заштиту 

Припадници јединице опште намене цивилне 
заштите задатке извршавају у прописаним униформама, 
опремљени минималним формациским средствима, које 
обезбеђује ОШВС. 
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2.2.1.1.5.  Мобилизациско место је Уб – двориште 
Штаба за Ванредне ситуације, двориште Штаба за 
Ванредне ситуације, Вељка Влаховића 8. Време 
мобилизације М+6,  за важи за све припаднике  
  

2.2.2.  2. вод цивилне заштите 
 
2.2.2.1.  2. вод цивилне заштите чине 3 одељења, 

и то: 
  1)  Одељењем опште намене Бањани има вођу 
командира одељења  и  9 припадника  јединице цивилне 
заштите - попуњава се од припадника цивилне заштите, 
који су из редова грађанства који  живе  у  Месној  
заједници  Бањани или непосредној околини 
  Мобилизациско место: Бањани, месна канцеларија 
Бањани. Време мобилизације М+6,   
  2)  Одељење опште намене Радљево има вођу 
командира одељења  и  9 припадника  јединице цивилне 
заштите - попуњава се од припадника цивилне заштите, 
који су из редова грађанства који  живе   Месној  
заједнице Радљево или непосредној околини. 
  Мобилизациско место : Радљево, ОШ Душан 
Даниловић Радљево. Време мобилизације М+6. 
  3)  Одељење опште намене Памбуковица има 
вођу командира одељења  и  9 припадника  јединице 
цивилне заштите - попуњава се од припадника цивилне 
заштите, који су из редова грађанства који  живе   у 
Месној  заједнице Памбуковици  или непосредној 
околини. 
  Мобилизациско место: Памбуковица , ОШ Свети 
Сава Памбуковица. Време мобилизације М+6,   
  2.2.2.1.1.  Командир  вода је стручно и одговорно 
лице које руководи стручним тимовима који су 
формациски у његовом саставу. Непосредно издаје 
наређења и руководи  вођама тимова - тим лидерима. 
Одговоран је за обученост припадника свог вода. 
Командир  и заменик не могу бити из истог насељеног 
места.  
  2.2.2.1.2.  Заменик командира вода је стручно и 
одговорно лице које руководи водом јединице цивилне 
заштите у одсутности командира. Директно је одговоран 
за исхрану и опремање људства у свом воду 
  2.2.2.1.3.  Командир одељења је обучени 
припадник цивилне заштите, који руководи са својим 
стручним тимом задуженим за поједину област. Наређења 
прима од командира вода, четног старешине  и 
команданта или заменика команданта јединице цивилне 
заштите, а иста преноси својим потчињенима. Извештава 
претпостављеног старешину о свим неправилностима и 
проблемима са којим асе среће на терену. Непосредно 
руководи обученим  припадницима приликом извршавања 
наменских задатака. Одговоран за за стручну 
оспособљеност припадника свог тима.  
  2.2.2.1.4.  Припадник јединце цивилне заштите је 
лице које је оспособљено и обучено за обављање послова 
која су му поверена. Директно се обраћа прво 
претпостављеном старешини ако се сусретне са 
проблемима на терену. 
  Припадници јединице цивилне заштите морају 
поседовати личну карту припадника цивилне заштите. 
Евиденцију о издатим личним картама мора водити 
команда јединице цивилне заштите и о томе сачинити 
извештај ОШВС Уб и МУП РС Сектору за ванредне 
ситуације – Управа за цивилну заштиту. 

Припадници јединице опште намене цивилне 
заштите задатке извршавају у прописаним униформама, 

опремљени минималним формациским средствима, које 
обезбеђује ОШВС. 
 
 3.  Јединице цивилне заштите  употребљавају се, 
у складу са њиховом наменом, задацима и развојем 
догађаја на терену, и то: 
 1)  Одељење за гашење пожара на отвореном - 
за предузимање активности на спасавању живота и 
здравља људи и животиња, материјалних и културних 
добара и животне средине који су угрожени пожаром; 
за снабдевање питком водом; за учествовање у заштити 
од поплава (испумпавање воде из поплављених 
просторија и објеката и др.); за деконтаминацију 
објеката и земљишта, спасавање угрожених људи из 
оштећених објеката, и друге активности у заштити и 
спасавању; 
 2) Одељење за спасавања на води и под водом - 
за обављање послова и задатака на спасавању живота и 
здравља људи и животиња и материјалних и културних 
добара на рекама и језерима, поплављеним подручјима; 
за обављање превоза људи, животиња и материјалних 
добара преко река и језера; за спасавање и 
проналажење утопљеника из река, језера, бунара и 
других водених подручја и спасавање водом угрожених 
материјалних добара; 
 3) Одељење за спасавање из рушевина - за 
обављање послова и задатака на откривању, 
проналажењу и спасавању људи и животиња затрпаних 
у рушевинама, угрожених и настрадалих из оштећених 
објеката; за учешће у рашчишћавању рушевина, на 
деконтаминацији земљишта и објеката; за учествовање 
у асанацији као и на другим задацима у складу са 
својим људским и материјално-техничким 
могућностима; 
 4) Одељење за за узбуњивање и рад у 
ситуационом центру ОШВС Уб - за укључивање 
јавних сирена у случају елементарних непогода и 
других несрећа (по добијању сигнала из надлежног 
оперативног центра 112), основног одржавања и 
оправке уређаја и средстава система за јавно 
узбуњивање; за реализацију општих и посебних 
телекомуникација (жичне, радио-везе за пренос говора 
и података и радио-релејне везе) између надлежних 
оперативних центара 112, штабова за ванредне 
ситуације и других јединица – тимова цивилне заштите 
 5) Одељење за евакуацију и збрињавање - за 
обављање послова и задатака збрињавања угрожених, 
настрадалих, избеглих и евакуисаних лица; за 
припрему и коришћење објеката и просторија у јавној 
употреби за потребе збрињавања - смештаја; за 
припрему, допремање и дистрибуцију хране и воде, 
складиштење хране, одеће и других потреба за хумани 
живот становништва и животиња.  
 6) Одељење  опште намене намењена су  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 на спасавању плитко затрпаних из рушевина и 
расчишћавању ручно, расчишћавању саобраћајница и 
мањих површина снежног наноса приручним алатом, 
учешће у евакуацији становништва из угроженог 
подручја и збрињавању угроженог становништва, као 
испомаћ специјализованим јединицама цивилне 
заштите и обављање других активности по процени 
Општинског штаба за ванредне ситуације. 
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 4.   Јединица цивилне заштите опремају се 
одговарајућом опремом и средствима по материјалној 
формацији.  Набака   срестава и опреме финасира се из 
буџета Општине Уб. Опремљање јединице цивилне 
заштите обавиће се према минимуму опреме за 
опремање јединица цивилне заштите опште намене  
који је сачионио стручни тим МУП Србије Сектора за 
ванредне ситуације.  
  

5.  Општинска управа ће спровести све 
планиране набавке за опремање јединице цивилне 
заштите према годишњем плану  набавке који ће 
сачинити Штаб за ванредне ситуације а одобрити 
Општинско веће. 

 
 6.   Мобилизацију и активирање јединица 
цивилне заштите (у целости или по појединим 
формациским деловима) наређује командант Штаба за 
ванредне ситуације Општине Уб.Планом заштите и 
спасавњања Општине Уб, одређена су мобилизациска 
зборишта за поједине делове јединице  и магацински 
простор у ул. Краља Петра првог Ослободиоца 62, за 
смештај припадајуће опреме јединице цивилне 
заштите.Мобилизациске послове за потребе  
формирања јединице цивилне зашттите организоваће и 
спровешће штаб за Ванредне ситуације према важећим 
прописима:  Уредби о служби у активној резерви у 
општим и специјализованим јединицама цивилне 
заштите "Службеном гласнику РС", бр. 46/2013 од 
24.5.2013. и Уредбе о спровођењу мобилизације (Сл. 
Гласник РС 96/2008 и 24/2010) 
 
 7.  Чету цивилне заштите чине њени 
припадници из реда војних обавезника, обавезника 
цивилне заштите, радно способног становништва, 
односно  запослених у органима Општине Уб, 
предузећима и установама, којима је оснивач Општина 
Уб. Остатак до пуног састава, попуниће се од 
припадника Цивилне заштите, који су обучени и 
оспособљени за извршавање наменских задатака за 
послове Цивилне заштите, као и добровољаца. 
 У јединице цивилне заштите могу се распоредити 
здравствено способни мушкарци и жене који нису 
војни обавезници, а старости су од 16 до 60 
(мушкарци) и 16 до 55 година ( жене). 
 
 8.  Попуну МТС која су у власништву грађана 
или правних лица , а која су неопходна за ангажовање 
приликом заштите и спасавања, односно опремања 
јединице цивилне заштите, сачиниће Општински штаб 
за Ванредне ситуације и Команда јединице цивилне 
заштите  у складу са Уредбом о начину ангажовања 
ствари за потребе заштите и спасавања и начину 
остваривању права на надокнаду за коришћење истих ( 
Сл. Гласник РС , 10/2013). 
 
 9.  Обуку припадника јединице цивилне 
заштите сачиниће и организоваће Општински штаб за 
ванредне ситуације и Комнда јединице цивилне 
заштите  у складу са Правилником о обучавању, 
наставним плановима и програмима, и нормативима 
наставних наставних срестава и опреме за обучавање 
припадника јединица цивилне заштите. "Службеном 
гласнику РС", бр. 8/2013 од 25.1.2013. Припадници 
цивилне заштите обучавају се и оспособљавају за 

извршење задатака цивилне заштите кроз курсеве, 
тренинге, вежбе и пробне мобилизације. 
 
 10.  Јединице цивилне заштите употребљавају 
се у складу са Планом заштите и спасавања у 
ванредним ситацијама на основу наредбе Штаба за 
ванредне ситуације Општине Уб, на подручју Општине 
Уб а изузетно се могу упутити и на испомоћ и другим 
јединицама локалне самоуправе. 
 
 11.  Јеиницама цивилне заштите руководе 
командири, које решењем поставља и разрешава 
командант штаба за ванредне ситуације. За извршење 
задатака командири су одговорни повереницима и 
заменицима повереника цивилне заштите насељеног 
места и Штабу за ванредне ситуације. Припаднике 
јединица цивилне заштите ангажовати у свему према 
Закону о ванредним ситацијама и прописима које 
доноси Влада. 
 
 12.  Припадник јединице цивилне заштите 
остварује право на надокнаду и здравствену 
заштиту у складу са законом. Средства за надокнаду 
се остварују из буџета Општине  
 
 13.  Штаб за ванредне ситуације ће по 
формирању јединице цивилне заштите обучити 
команду јединице и установити сву потребну 
документацију и евиденције које је неопходно водити 
према Правилнику о садржају и начину вођења 
евиденције о припадницима органа, јединица и служби, 
и другим учесницима, и о средствима и опреми у 
цивилној заштити ( Сл. Гласник РС 91/2013) 
 
 14. Саставни део ове одлуке чине: 
 1) Графички приказ формације јединице цивилне 
заштите 
 2)  Лична и материјална формација јединица 
цивилне заштите 
  
 15. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 
Општина Уб Председник Већа 
Општинско веће  
Број: 06-51-14/2018-01 Дарко Глишић, с.р. 

 
94. 
 На основу Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“број129/2007, 83/2014 – други 
закон, 101/2016- други закон и 47/2018) и члана46. Тачка 6 
) Статута општине Уб („Службени гласник општине Уб“ 
број 12/2008 и 6/2013) а на основу „Потврде о 
усаглашености Плана одбране општине Уб са Планом 
одбране Републике Србије, акт Министарства одбране, 
Сектор за цивилну одбрану и припреме одбране, Управе 
за обавезе одбране СП бр. 1-1/4-205 од 29. октобра 
2018.године. 
 Општинско веће општине Уб, 12. децембра 2018. 
године, доноси 
 

Одлука о одобрењу  
Плана одбране општине Уб 

 
1. План одбране општине Уб састоји се из следећих 

планова: 



Број 16– страна 5 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. децембар 2018. године 
 

 
1) План мера приправности; 
2) План задатака и мера за мобилизацију; 
3) План функционисања цивилне заштите, осматрања 

и обавештавања; 
4) План телекомуникационо-информатичлог обезбе-

ђења и заштите (криптозаштите) информација; 
5) План организације и функционисања; 
6) План измештања на ратне локације; 

7) План безбедности и заштите. 
  

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Уб“. 
 
 

Општина Уб Председник Већа  
Општинско веће  
Број: 06-51-15/2018-01 Дарко Глишић, с.р. 

 
 
 
 
 

С а д р ж а ј 
 

 
91. 

 
Решење о образовању и именовања чланова Радне групе за реализацију Програма одржавања, 
уређења и изградње комуналне инфраструктуре општине Уб у 2019. години 

 
 

1 
 
92. 

 
Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у Општини Уб 

 
1 

 
93. 

 
Одлука о формациjској структури, опремању и материјалној попуњености јединице цивилне 
заштите општине Уб 

 
 

1 
 
94. 

 
Одлука о одобрењу Плана одбране општине Уб 

 
4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Издавач: Скупштина општине Уб  
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 

 
  


