
ПРЕДЛОГ 

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

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18) и члана 

66. став 1. тачка 15. Статута општине Куршумлија („Службени лист општине Куршумлија”, бр. 

6/2019), Општинско веће  општине Куршумлија на седници одржаној дана 

________________2019. године  донело је 

 

ОДЛУКУ 
 О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком у складу са прописима уређује се формирање, организација, опремање, 

оспособљавање и функционисање јединице цивилне заштите опште намене општине 

Куршумлија.  

Члан 2. 

Јединице цивилне заштите опште намене формирају се, опремају се и оспособљавају се 
за извршавање обимних и мање сложених задатака из области заштите и спасавања као што су 
локализовање и гашење почетних и мањих пожара, учешће у спасавњу угрожених 
земљотресима, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, одржавање реда, 
учешће на спасавању плитко затрпаних из рушевина и рашчишћавању ручно, рашчишћавању 
саобраћајница и мањих површина снежног наноса приручним алатом, учешће у евакуацији 
становништва из угроженог подручја и збрињавању угроженог становништва, као испомоћ 
специјализованим јединицама цивилне заштите и обављање других активности на основу 
процена потреба, одлука и наредби Општинског штаба за ванредне ситуације и других 
надлежних органа. 
 

Члан 3. 

На основу степена угрожености територије општине Куршумлија од елементарних 
непогода и других несрећа и утврђеним критеријумима на основу опасности које су препознате 
у Процени угрожености од елементарних непогода и других несрећа и Плана заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама образује се једна јединица цивилне заштите опште 
намене са укупно 30 обвезника цивилне заштите.  

 
Члан 4. 

Попуна, опремање и обука јединице цивилне заштите опште намене извршиће се 
првенствено од добровољаца који су психофизички у могућности да одговоре обавезама у 
цивилној заштити и радно способног становништва чија се знања и вештине могу искористити 
за потребе цивилне заштите старости од 18 до 60 година. 

 
 
 
 
 



 
Члан 5. 

По формирању јединица цивилне заштите опште намене општине Куршумлија и попуне 
извршиће се обука и опремање личном и заштитном опремом у складу са прописима.  

Средства за финансирање система заштите и спасавања и извршење активности у вези 
организације, обучавања и опремања јединица цивилне заштите опште намене, наканда за 
ангажовање на задацима цивилне заштите и накнада зараде коју обрачунава и исплаћује 
послодавац за лица из радног односа која су позвана на извршење задатака цивилне заштите, 
обезбеђују се из буџета општине Куршумлија.  

 
Члан 6. 

  Јединица цивилне заштите опште намене  у складу са прописима у случају ванредне 

ситуације, ангажује се на основу наређења Општинског штаба за ванредне ситуације  општине 

Куршумлија. 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Куршумлија”.  

 
 

 

Број:______________ 
У Куршумлији, дана  ____________ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                          Радољуб Видић дипл. ецц 

  
 


