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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XVI – Број 5 Уб, 10. фебруар 2015. године Бесплатан примерак 

 

6. 

 На основу члана 15 тачка 14) Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'' број 111/09 и 92/2011), чла-

на 20 тачка 19) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007) и члана 12 тачка 20) 

Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008 и 6/2013) 

 Општинско веће општине Уб, 10. фебруара 2015. године, доноси 

 

Одлука 

 о формациској структури, опремању и материјалној попуњености  

јединице цивилне заштите општина Уб 

 

1.   Јединица цивилне заштите оптине Уб, образована као јединица опште намене, има јачину чете, укупне снаге 89 

припадника. 

2.   Формацијска структура чете  цивилне зааштите 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, Краља Петра Првог Ослободиоца 62. 

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.  
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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. 

2.2.1.1.5.  Мобилизациско место је Уб – двориште Штаба за Ванредне ситуације, Краља Петра првог ослободиоца 

62. 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) Оодељење 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 
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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. 

 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: 06-39-2/2015-01 Дарко Глишић, с. р. 
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1) Графички приказ формације јединице цивилне заштите 
 

 

   

 

  

  

ОДЕЉЕЊЕ 

ЗАСПАС. 

НА ВОДИ 

ОДЕЉЕЊЕ  ЗА 

СПАСАВАЊЕ ИЗ 

РУШЕВИНА 

ОДЕЉЕЊЕ  ЗА 

ГАШЕЊЕ 

ПОЖАРА НА 

ОТВОРЕНОМ 

ОДЕЉЕЊЕ  ЗА 

ЕВАКУАЦИЈУ И 

ЗБРИЊАВАЊЕ  

ОДЕЉЕЊЕ  ЗА 

УЗБУЊИВАЊЕ И 

РАД У 

СИТУАЦИОНОМ  

ЦЕНТРУ ОШВС 

УБ 

 

 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ 

ОПШТЕ 

НАМЕНЕ 

ОДЕЉЕЊЕ 

ОПШТЕ НАМЕНЕ 

ОДЕЉЕЊЕ 

ОПШТЕ НАМЕНЕ 

ПОВЕРЕНИЦИ 

И ВОЛОНТЕРИ 

КЈП ЂУНИС 

ПОВЕРЕНИЦИ  

ЦСР УБ И ДЗ УБ 

ПОВЕРЕНИЦИ И 
ВОЛОНТЕРИ 

ОУ УБ 

ПОВЕРЕНИЦИ И 
ВОЛОНТЕРИ 

  
БАЊАНИ 

ПОВЕРЕНИЦИ И 
ВОЛОНТЕРИ 

РАДЉЕВО 

ПОВЕРЕНИЦИ И 
ВОЛОНТЕРИ 

ПАМБУКОВИЦА 

ПОВЕРЕНИЦИ И 
ВОЛОНТЕРИ 

 
 

2)  Лична и материјална формација јединица цивилне заштите 
 
 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ УБ 

ФОРМАЦИСКИ 

НАЗИВ 

ЈЕДИНИЦЕ 

Број 

људи 
р.б. назив средства 

Јед. 

мере 
Кол. 

1 2 3 4 5 6 

ОШВС УБ   

1 

 ЛИЧНА ОПРЕМА 
Следује сваком припаднику: 

 

Комплет одеће и обуће 

По правилнику о униформама и ознакама функцији и специјалности и личној 

карти припадника ЦЗ (''Службени гласник  РС'' број 13/2013 и 84/2014) 

    

комндант ОШВС 1 капа летња ком 20 

    капа зимска ком 20 

заменик ОШВС 1 јакна са термоулошком за скидање ком 20 

    кошуља - блуза дугих рукава ком 20 

начелник ОШВС 1 панталоне ком 20 

    две мајце - поло  ком 40 

зам. начелника  1 мајца кратак рукав ком 40 

    полудубоке ципеле пар 20 

евидентичар 1 синтетички каиш ком 20 

    прслук флуросцентни ком 20 

курир - возач 1 дводелно кишно одело ком 20 

    гумене чизме ком 20 

    2 батериска лампа водоотпорна ком 20 

члан ОШВС 
14 3 

ручна радио телефонска 

 УКТ станица ком 20 

    4 рукавице (ПВЦ, неопрен) пар 20 

    5 кишна кабаница ком 20 

    6 шлем грађевински са визиром ком 20 

КОМАНДАНТ ЈЕДИНИЦЕ 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ  

________________ 

 

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА 
ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ 

___________________ 

 

ЧЕТНИ СТАРЕШИНА 

ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

________________ 

 

КУРИР –ВОЗАЧ 

 ___________ 

 

КОМАНДИР 1. 

ВОДА 

__________________ 

1.1.1)К-дир 

од.  _________ 
ЧАМАЦ 1 

1.1.2) ________ 

1.1.3) ________ 

1.1.4) ________ 

ЧАМАЦ 2 

1.1.5) ________ 

1.1.6) ________ 

1.1.7) ________ 

ЧАМАЦ 3 

1.1.8) ________ 

1.1.9) ________ 

1.1.10________ 

ИНФОРАТИЧАР –

МАГАЦИОНЕР   

_________ 

_____ 

 
ЗАМЕНИК КОМАНДИР 1. 

ВОДА 

_______________ 

 

ЗАМЕНИК КОМАНДИР 2. 

ВОДА 

_______________ 

 

КОМАНДИР 2. 

ВОДА 

__________________ 

 

1.3.1) К-дир 

одељења   
_______________ 

1.3.2)___________ 

1.3.3)___________  

1.3.4___________ 

1.3.5) ___________ 

1.3.6)___________ 

1.3.7)___________ 

1.3.8) ___________ 

1.3.9) ___________ 

1.3.10) __________ 
 

1.2.1) К-дир 

одељења   
_______________ 

1.2.2)___________ 

1.2.3)___________  

1.2.4___________ 

1.2.5) ___________ 

1.2.6)___________ 

1.2.7)___________ 

1.2.8) ___________ 

1.2.9) ___________ 

1.2.10) __________ 
 

1.4.1) К-дир 

одељења   
_______________ 

1.4.2)__________ 

1.4.3)__________  

1.4.4__________ 

1.4.5)__________ 

1.4.6)__________ 

1.4.7)__________ 

1.4.8) _________ 

1.4.9)__________ 

1.4..10) ________ 
 

1.5.1) К-дир 

одељења   
______________

_ 

1.5.2)__________ 

1.5.3)__________  

1.5.4__________ 

1.5.5)__________ 

1.5.6)__________ 

1.5.7)__________ 

1.5.8) _________ 

1.5.9)__________ 

1.5..10) ________ 
 

2.1.1) К-дир 

одељења   
______________

_ 

2.1.2)__________ 

2.1.3)__________  

2.1.4__________ 

2.1.5)__________ 

2.1.6)__________ 

2.1.7)__________ 

2.1.8) _________ 

2.1.9)__________ 

2.1.10) ________ 
 

2.2.1) К-дир 

одељења  
 ______________ 
2.2.2)__________ 

2.2.3)__________  

2.2.4__________ 

2.2.5)__________ 

2.2.6)__________ 

2.2.7)__________ 

2.2.8) _________ 

2.2.9)__________ 

2.2..10) ________ 
 

2.3.1) К-дир 

одељења   
______________

_ 

2.3.2)__________ 

2.3.3)__________  

2.3.4__________ 

2.3.5)__________ 

2.3.6)__________ 

2.3.7)__________ 

2.3.8) _________ 

2.3.9)__________ 

2.3.10) ________ 
 

ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ УБ 

СНАГЕ ЧЕТЕ  
 (89 ПРИПАДНИКА) 
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    7 заштитна маска ком 20 

    8 огртач заштитни ком 20 

  
  9 

Таблете ПЕНТАЦОИД  

за дезинфекцију воде ком 20 

СВЕГА У    

ОШВС 
20 

10 дозиметар лични ком 20 

11 прибор за деконтаминацију ком 20 

12 завој први индивидуални ком 20 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПАСАВАЊЕ НА ВОДИ И ПОД ВОДОМ 

ФОРМАЦИСКИ 

НАЗИВ 

ЈЕДИНИЦЕ 

Број 

људи 
р.б. назив средства 

јед 

мере 
кол. 

1 2 3 4 5 6 

СМОСТАЛНО 

ОДЕЉЕЊЕ 

ЗА СПАСАВАЊЕ НА 

ВОДИ  

И ПОД ВОДОМ 

  

1 

 ЛИЧНА ОПРЕМА 
Следује сваком припаднику: 

 

Комплет одеће и обуће 

По правилнику о униформама и ознакама функцији и специјалности и личној 

карти припадника ЦЗ (''Службени гласник  РС'' број 13/2013 и 84/2014) 

    

командир одељења 1 летња капа ком 10 

    радни комбинезон ком 10 

чамац 1   полудубоке ципеле пар 10 

вођа екипе 1 прслук флуросценти ком 10 

посада чаммца 2 гумене чизме пар 10 

    дводелно кишно одело ком 10 

чамац 2   2 спасилачки прслук ком 10 

вођа екипе 1 3 спасилачка врећица ком 10 

посада чаммца 2 4 спасилачка туба ком 10 

  
  5 

ужад за везивање 

 (L=10m,Ø8mm) 
ком 10 

чамац 3   6 батериска лампа водоотпорна ком 10 

вођа екипе 
1 7 

ручна радио телефонска 

 УКТ станица ком 10 

посада чаммца 2 8 рибарске чизме пар 10 

    9 рукавице (ПВЦ, неопрен) пар 10 

СВЕГА У    

 ОДЕЉЕЊУ 
10 

10 кишна кабаница ком 10 

11 одело рибарско ком 10 

12 шлем грађевински са визиром ком 10 

13 карабин копче ком 150 

14 заштитна маска ком 10 

15 огртач заштитни ком 10 

16 
Таблете ПЕНТАЦОИД  

за дезинфекцију воде ком 10 

17 дозиметар лични ком 10 

18 прибор за деконтаминацију ком 10 

19 завој први индивидуални ком 10 

  

  

ВОЗИЛА И ЧАМЦИ 

20 теренско возило ком 3 

21 приколице за превоз чамаца ком 3 

22 

гумени чамац  

материјал израде (Хипалон- Неопрен) 

дужина: минимум 5 m ком 3 

ЗАЈЕДНИЧКА ОПРЕМА НА ЧАМЦУ 

дели се у сваки чамац на једнаке делове 

23 чакља ком 6 

24 лампа рефлетор ком 3 

25 уже  (L=15 m,Ø8mm) ком 3 

26 карабин копче велике ком 9 

27 термо ћебе ком 24 

28 посуда за воду ( 5 l ) ком 3 

29 спасилачки прслук ком 24 

30 мегафон ком 3 

31 носила ком 3 
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32 прва медицинска помоћ ком 3 

ОПРЕМАКОМАНДИРА  ОДЕЉЕЊА 

дужи је и носи командир одељења  

и сваки вођа екипе у чамцу  

33 двоглед ком 4 

34 ГПС уређај ручни ком 4 

35 топографска карта Р= 1:25.000 и Р=50.000 ком 4 

36 ситуациони план насеља ком 4 

 
 

ОДЕЉЕЊЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ  

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПАСАВАЊЕ ИЗ РУШЕВИНА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА НА ОТВОРЕНОМ 

ФОРМАЦИСКИ 

НАЗИВ 

ЈЕДИНИЦЕ 

Број 

људи 
р.б. назив средства 

јед 

мере 
кол. 

1 2 3 4 5 6 

СМОСТАЛНО 

ОДЕЉЕЊЕ 

 

ОПШТЕ НАМЕНЕ  

 

ЗА СПАСАВАЊЕ ИЗ 

РУШЕВИНА 

 

ЗА ГАШЕЊЕ 

ПОЖАРА НА 

ОТВОРЕНОМ 

  

1 

 ЛИЧНА ОПРЕМА 
Следује сваком припаднику: 

 

Комплет одеће и обуће 

По правилнику о униформама и ознакама функцији и специјалности и личној 

карти припадника ЦЗ (''Службени гласник  РС'' број 13/2013 и 84/2014) 

    

командир одељења 1 летња капа ком 10 

    радни комбинезон ком 10 

вођа екипе 1 полудубоке ципеле пар 10 

припадника цз 2 прслук флуросценти ком 10 

    гумене чизме пар 10 

вођа екипе 1 дводелно кишно одело ком 10 

припадника цз 2 2 заштитне наочаре за дим и прашину  ком 10 

    3 рукавице ПВЦ или неопран ком 10 

вођа екипе 1 4 Лампа батериска водоотпорна ком 10 

припадника цз 

2 5 

Ватрогасно спасилачки опасач са карабином и секирицом у футроли ( по 

спецификацији)  ком 10 

    6 
шлем грађевински са визиром 

ком 10 

    7 рукавице ПВЦ или неопран ком 10 

СВЕГА У  

ОДЕЉЊУ  
10 

8 заштитна маска ком 10 

9 огртач заштитни ком 10 

10 
Таблете ПЕНТАЦОИД  

за дезинфекцију воде ком 10 

11 дозиметар лични ком 10 

12 прибор за деконтаминацију ком 10 

13 завој први индивидуални ком 10 

14 
ручна радио телефонска УКТ станица 

ком 10 

  

  

ЗАЈЕДНИЧКА ОПРЕМА 

15 теренско возило ком 1 

16 
ауто цистерна за превоз пијаће воде  

5-10 t ком 1 

17 теретно возило ком 1 

18 прва медицинска помоћ ком 1 

19 носила ком 2 

20 ћебад ком 10 

21 крамп ком 10 

22 ћускија максималне тежине 12 kg ком 2 

23 ашов ком 10 
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24 виле ком 4 

25 лопата грађевинска ком 10 

26 секира велика ком 2 

27 ручна тестера за дрво мала ком 4 

28 ручна тестера за гвожђе - бонсек ком 2 

29 кофа лимена за пренос шута и воде ком 10 

30 мотике ком 4 

31 грабуље ком 4 

32 колица грађевинска ком 4 

33 маказе за сечење арматуре ком 1 

34 чекић - мацола шпицаста 5-10 kg ком 1 

35 чекић  1-1,5 kg ком 4 

36 чакља ком 2 

37 шпиц шпицасти ком 2 

38 шпиц пљоснати ком 2 

39 ручна тестера за дрво ком 4 

40 дизалица ручна, носивост 3-5 t ком 2 

41 лопата за снег ком 10 

42 лопата ком 10 

43 лампа рефлектор ком 1 

44 
конопац за спасавање и самоспасавање 

са алком, кудељни или синтетички ((L=15-25 m,Ø12-16 mm)  
ком 2 

45 
лестве састављаче -4. делне 

алуминијумске или дрвене 
ком 1 

46 
ручни преносиви апарат за гашење 

пожара са прахом S (6-9 kg) 
ком 2 

47 метларице  ком 10 

48 напртњаче ком 10 

49 лестве кукаче ком 1 

50 мобилни резервоар за воду V=2-3.000 l ком 1 

ОПРЕМА КОМАНДИРА  ОДЕЉЕЊА 

51 двоглед ком 1 

52 ГПС уређај ручни ком 1 

53 топографска карта Р= 1:25.000 и Р=50.000 ком 1 

54 ситуациони план насеља ком 1 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ И РАД У СИТУАЦИОНОМ ЦЕНТРУ 

ФОРМАЦИСКИ 

НАЗИВ 

ЈЕДИНИЦЕ 

Број 

људи 
р.б. назив средства 

јед 

мере 
кол. 

1 2 3 4 5 6 

ОДЕЉЕЊЕ 

 ЗА УЗБУЊИВАЊЕ 

И РАД У  

СИТУАЦИОНОМ 

ЦЕНТРУ 

  

1 

 ЛИЧНА ОПРЕМА 
Следује сваком припаднику: 

 

Комплет одеће и обуће 

По правилнику о униформама и ознакама функцији и специјалности и личној 

карти припадника ЦЗ (''Службени гласник  РС'' број 13/2013 и 84/2014) 

    

командир одељења 1 летња капа ком 10 

    радни комбинезон ком 10 

вођа екипе 

 узбуђивача 
1 полудубоке ципеле пар 10 

припадника цз 3 прслук флуросценти ком 10 

    гумене чизме пар 10 

вођа екипе за рад 

у ситуационом  

центру 

1 дводелно кишно одело ком 10 

припадника цз 4 2 заштитне наочаре за дим и прашину  ком 30 

    3 рукавице ПВЦ или неопран ком 30 

    4 Лампа батериска водоотпорна ком 30 

    5 шлем грађевински са визиром ком 30 

    6 рукавице ПВЦ или неопран ком 30 
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СВЕГА У  

ОДЕЉЕЊУ  
10 

7 заштитна маска ком 30 

8 огртач заштитни ком 30 

9 
Таблете ПЕНТАЦОИД  

за дезинфекцију воде ком 30 

10 дозиметар лични ком 30 

11 прибор за деконтаминацију ком 30 

12 завој први индивидуални ком 30 

13 ручна радио телефонска УКТ станица ком 30 

  

  

ЗАЈЕДНИЧКА ОПРЕМА за једно одељење 

14 теренско возило ком 3 

15 прва медицинска помоћ ком 1 

16 носила ком 2 

17 ћебад ком 30 

18 лопата за снег ком 10 

19 лопата ком 10 

20 лампа рефлектор ком 1 

21 рачунар са штампачем и скенером и одговарајућим софтверским пакетом ком 4 

22 канцелариски материјал ком 4 

23 
ручни преносиви апарат за гашење 

пожара са прахом S (6-9 kg) 
ком 2 

24 
акумулатори, минимум рада  

50 часова  
ком 10 

25 радио станица стационарна УКТ 5 w ком 1 

26 пуњач за батерије ручне радио телефонске УКТ станице ком 2 

27 резервне батерије за УКТ ручне радио станице  ком 50 

28 телевизор ком 2 

29 термос посуђе од 20 l ком 20 

30 посуђе за превоз хране 200 l ком 10 

31 телефонска централа са 100 прикључака ком 1 

32 радиолошки детектор ком 1 

33 хемиски детектор ком 1 

34 пуњач командног дозиметра ком 2 

35 читач личног дозиметра ком 2 

36 алармни мониор гама зрачења ком 1 

37 ручна каса ком 5 

38 шатор командни велики  М- 70 ком 1 

39 радилошки рачунар ком 1 

40 хемиски рачунар ком 1 

41 радио апарат на батерије ком 1 

42 диктафон ком 1 

43 фото апарат са телеобјективом на стативу ком 1 

44 видео камера ком 1 

45 рачунска машина ком 1 

46 агрегат за струју 5-10 Кw ком 1 

47 машина писаћа механичка ком 1 

48 
топографска карта Р= 1:25.000 и Р=50.000 

по потреби 
ком 3 

ОПРЕМА КОМАНДИРА  ОДЕЉЕЊА 

49 двоглед ком 1 

50 ГПС уређај ручни ком 1 

51 топографска карта Р= 1:25.000 и Р=50.000 ком 1 

52 ситуациони план насеља ком 1 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ И ЗБРИЊАВАЊЕ   

ФОРМАЦИСКИ 

НАЗИВ 

ЈЕДИНИЦЕ 

Број 

људи 
р.б. назив средства 

јед 

мере 
кол. 

1 2 3 4 5 6 

САМОСТАЛНО 

ОДЕЉЕЊЕ 

ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ И 

ЕВАКУАЦИЈУ 

  

1 

 ЛИЧНА ОПРЕМА 
Следује сваком припаднику: 

 

Комплет одеће и обуће 

По правилнику о униформама и ознакама функцији и специјалности и личној 

карти припадника ЦЗ (''Службени гласник  РС'' број 13/2013 и 84/2014) 

    

командир одељења 1 летња капа ком 10 

    радни комбинезон ком 10 

вођа екипе  

прве помоћи 
1 полудубоке ципеле пар 10 

припадника цз 2 прслук флуросценти ком 10 

    гумене чизме пар 10 

вођа екипе 

за збрињавање 
1 дводелно кишно одело ком 10 

припадника цз 2 2 заштитне наочаре за дим и прашину  ком 10 

    3 рукавице ПВЦ или неопран ком 10 

вођа екипе 

за збрињавање 
1 4 Лампа батериска водоотпорна ком 10 

припадника цз 

2 5 

Ватрогасно спасилачки опасач са карабином и секирицом у футроли (по 

спецификацији)  ком 10 

    6 шлем грађевински са визиром ком 10 

    7 рукавице ПВЦ или неопран ком 10 

СВЕГА У  

ОДЕЉЊУ  
10 

8 заштитна маска ком 10 

9 огртач заштитни ком 10 

10 
Таблете ПЕНТАЦОИД  

за дезинфекцију воде ком 10 

11 дозиметар лични ком 10 

12 прибор за деконтаминацију ком 10 

13 завој први индивидуални ком 10 

14 ручна радио телефонска УКТ станица ком 10 

  

  

ЗАЈЕДНИЧКА ОПРЕМА за једно одељење 

15 
санитетско возило за превоз оболелих и повређених 

ком 1 

16 теренско возило ком 1 

17 прва медицинска помоћ ком 5 

18 носила ком 5 

19 ћебад ком 100 

20 подметачи за спавање  ком 100 

21 вреће за спавање ком 100 

22 лопата грађевинска ком 10 

23 секира велика ком 2 

24 ручна тестера за дрво мала ком 4 

25 кофа лимена за пренос шута и воде ком 10 

26 колица инвалидска ком 4 

27 чекић  1-1,5 kg ком 4 

28 шатор за смештај људи велики ком 5 

29 шатор за смештај стоке велики ком 5 

30 ручна тестера за дрво ком 4 

31 лопата за снег ком 10 

32 лопата ком 10 

33 лампа рефлектор ком 1 

34 
ручни преносиви апарат за гашење 

пожара са прахом S (6-9 kg) 
ком 2 

35 канцеларијски материјал  ком 1 

36 преносиви рачунар са штампачем и скенером ком 1 
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37 комплет завојног материјала стерилног ком 2 

38 комплет НОРИН ком 2 

39 санитетска упртњача ком 2 

40 канистер за воду 5 l ком 10 

41 мобилни резервоар за воду V=2-3.000 l ком 1 

ОПРЕМА КОМАНДИРА  ОДЕЉЕЊА 

42 двоглед ком 1 

43 ГПС уређај ручни ком 1 

44 
топографска карта Р= 1:25.000 и  

Р=50.000 
ком 1 

45 ситуациони план насеља ком 1 

 
7. 

 На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007) 

и члана 53. Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', брoj 12/2008 I 6/2013), 

Општинско веће општине Уб, 10. фебруара 2015. године доноси  

 

         

Р е ш е њ е 

о образовању Тима и именовању чланова  

Тима за спровођење  регионалног програма стамбеног збрињавања избеглица   

 

 

 I Образује се Тим за спровођење Регионалног програма стамбеног збрињавањa избеглица (у даљем тексту: Тим 

за имплементацију), у саставу: 

 

1. Александар Јовановић Џајић, заменик председника општине Уб,  координатора Тима за имплементацију;  

2. Драган Радојичић, секретар Скупштине општине Уб, заменик координатора Тима за имплементацију;  

3. Небојша Апостоловић, члан, повереник за избеглице; 

4. Стефан Теодосић члан, задужен за сектор јавних набавки; 

5. Јасмина Вилимоновић, члан, задужена за грађевинске послове, пројектовање и извођење радова; 

6. Анђелака Лентијевић, задужена задужена за грађевинске послове, пројектовање и извођење радова; 

7. Ана Павловић, члан, задужена за имовинско-правне послове; 

8. Милена Ђокић, члан, задужена за послове везане за издавање урбанистичких услова и дозвола за изградњу; 

9. Станица Марјановић, члан, задужена за финансијско-материјалне послове; 

10. Тања Мимић, члан, задужена за финансијско-материјалне послове. 

 У случају потребе, могу бити ангажована и друга лица на административно техничким пословима. 

 

 II Тим за импелентацију има задатак да: организује и стара се да јединица локалне самоуправе благовремено 

извршава обавезе преузете уговорима о сарадњи на реализацији потпројеката Регионалног програма стамбеног 

збрињавања избеглица (у даљем тексту РСП), координира активности служби јединице локалне самоуправе које 

обезбеђују административно- техничку и другу врсту подршке у спровођењу РСПа, непосредно и континуирано сарађује 

са представницима Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат) и Јединице за управљање 

пројектом Истраживање и развој д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП) у циљу реализације РСП-а, извештава Комесаријат и ЈУП о 

активностима и напретку у реализацији РСПа у јединици локалне самоуправе. 

 

 III Одређује се Координатор Тима за имплементацију као лице задужено за комуникацију са Комесаријатом и 

ЈУП-ом, као и за координацију активности Комесаријата и ЈУПа са јединицом локалне самоуправе, у циљу ефикасне и 

успешне реализације РСПа. 

 

 IV Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

Образложење 

 

Регионални програм стамбеног збрињавања представља заједничку иницијативу четири земље - Босне и 

Херцеговине, Републике Хрватске, Републике Црне Горе и Републике Србије и има за циљ окончање избегличког 

поглавља у региону, који је као део Сарајевског процеса подржан од стране међународне заједнице укључујући 

Европску комисију, САД, Банку за развој Савета Европе, УНХЦР и ОЕБС.  

 

 Укупна вредност Регионалног стамбеног програма износи 584 милиона евра, од чега је за Републику Србију 

предвиђено 335.2 милиона евра. РСПом су предвиђена четири вида стамбеног збрињавања и то изградња стамбених 
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јединица, додела монтажних кућа, додела пакета грађевинског материјала и додела средстава за куповину сеоских кућа 

са окућницом. 

 

 Како јединице локалне самоуправе имају значајну улогу у спровођењу  активности неопходних за реализацију 

РСПа, односно стамбено збрињавање најугроженијих категорија избеглица, потребно је образовати Тим за спровођење 

РСПа који на нивоу јединице локалне самоуправе организује и стара се да јединица локалне самоуправе благовремено 

извршава обавезе преузете уговорима о сарадњи на реализацији РСПа, координира активности служби јединице локалне 

самоуправе које обезбеђују административно-техничку и другу врсту подршке у спровођењу РСПа, непосредно и 

континуирано сарађује са представницима Комесаријата и ЈУПа, извештава Комесаријат и ЈУП о активностима и 

напретку у реализацији РСПа у јединици локалне самоуправе, а све у циљу да се испоштује предвиђена динамика 

спровођења РСП-а и реше стамбене потребе избеглица. 

 

За потребе ефикасне комуникације Комесаријата и ЈУПа са јединицом локалне самоуправе, као и за координацију 

активности Комесаријата и ЈУПа са јединицом локалне самоуправе, у циљу благовремене и успешне реализације РСПа у 

јединици локалне самоуправе, неопходно је одредити лице испред Тима за имплементацију, као контакт особу између 

Комесаријата и ЈУПа са јединицом локалне самоуправе. 

 

С обзиром на напред наведено, одлучено је као у диспозитиву ове овог решења.  

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-39-24/2015-01 Дарко Глишић, с.р. 

  

 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

6. 
  

Одлука  о формациској структури, опремању и материјалној попуњености јединице цивилне заштите 

општина Уб 

 
1 

7. Решење о образовању Тима и именовању чланова Тима за спровођење  регионалног програма 

стамбеног збрињавања избеглица   
 

 

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

 


