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               На основу члана 29. став 1. тачка 6. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/20218) и чланом 2. и 

3. Уредбе о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину 

употребе („Службени гласник РС“ број 84/2020), чланом 72. став 1. тачка 19. Статута 

општине Бајина Башта(„Сл. лист општине Бајина Башта“. број 2/019), Општинско веће 

општине Бајина Башта дана 16. децембра 2022.године донело је 

ОДЛУКУ 

О ФОРМИРАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ И 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ У 

ОПШТИНИ БАЈИНА БАШТА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се врста, број и величина јединица цивилне заштите, лична 

и материјална формација, начин попуне људством, мобилизацијско место, извршилац и 

заменик извршиоца мобилизације, време трајања мобилизације и друго (опремање, 

оспособљавање и финансирање) јединица цивилна заштите за територију општине Бајина 

Башта. 

Члан 2. 

 За утврђивање врсте, величине и броја припадника јединица цивилне заштите 

коришћен је критеријум из Процене ризика од катастрофа општине Бајина Башта, 

Процене војних и невојних изазова, ризика и претњи општине Бајина Башта.  

Члан 3. 

 За потребе извршавања мера цивилне заштите на територији општине Бајина 

Башта, формирају се следеће врсте јединица цивилне заштите: 

• Специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање и 

• Две јединице цивилне заштите опште намене, у складу са Законом о смањењу ризика 

од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ број 87/2018) и 

то: 

  1. Јединица цивилне заштите из састава Добровољног ватрогасног друштва „Бајна 

Башта“ из Бајине Баште од 20 припадника јединице 

  2. Јединица цивилне заштите из састава Добровољног ватрогасног друштва 

„Заглавак“ из Заглавка од 20 припадника јединице. 
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Члан 4. 

 Број и величина јединица цивилне заштите: 

• Специјализовану јединице цивилне заштите за узбуњивање општине Бајина Башта 

формира се од 1 (једног) одељења, бројне величине 8 (осам) војних обвезника, 

• Јединице опште намене формира се од припадника добровољних ватрогасних 

друштава са територије општине Бајина Башта и то: 

•  

- 1. вода, бројне величине 20 припадника из састава Добровољног ватрогасног друштва 

„Бајна Башта“ из Бајине Баште  

- 2. вода, бројне величине 20 припадника из састава Добровољног ватрогасног друштва 

„Заглавак“ из Заглавка  

 Специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање намењене су за: 

укључивање јавних сирена у случају елементарних непогода и других несрећа (по 

добијању сигнала из надлежног оперативног центра 112) као и за основно одржавање и 

поправке уређаја и средстава система за јавно узбуњивање. За потребе узбуњивања у 

случају да не постоји или није исправан систем за даљинско управљање сиренама, 

узбуњивање врше специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање. 

 Јединице цивилне заштите опште намене, намењене су за учествовање у гашењу 

пожара на отвореном, за изградњу и ојачавање заштитних насипа и црпљење воде, за 

рашчишћавање из рушевина, за предузимање активности при евакуацији, збрињавању и 

заштити живота и здравља угрожених људи, животиња, материјалних и културних добара 

и животне средине, као и за предузимање превентивних мера од настанка опасности. 

Члан 5. 

  На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл.гласник РС“ број 87/2018) Општина Бајина Башта има уговорни 

дефинисан однос са добровољним ватрогасним друштвима у смислу обавезности њиховог 

учешћа у заштити и спасавању људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама, као 

и обавезности јединице локалне самоуправе да делом финансира њихово опремање и 

обучавање: 

1. Уговор о учешћу у заштити и спасавању људи и материјалних добара у ванредној 

ситуацији 06 број: 400-24/2020 од 22.01.2020. године са Добровољним ватрогасним 

друштвом „Бајна Башта“ из Бајине Баште, улица Рајка Тадића 47 

2. Уговор о учешћу у заштити и спасавању људи и материјалних добара у ванредној 

ситуацији 06 број: 400-362/2021 од 15.11.2021. године са Добровољним 

ватрогасним друштвом „Заглавак“ из Заглавка, Бајина Башта. 
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Члан 6. 

 За специјализовану јединицу цивилне заштите за узбуњивање и јединицу опште 

намене, мобилизацијско место је Бајина Башта, зградаопштине. По добијању сагласности 

на предложена мобилизацијска зборишта од стране Регионалног центра МО Ужице, свакој 

јединици дефинише се основно и резервно мобилизацијско збориште. 

Члан 7. 

 Извршиоци и заменици извршиоца мобилизације су командири јединица односно 

њихови заменици. Извршиоци мобилизације о току извршења мобилизације и ангажовању 

јединица цивилне заштите опште намене и специјализованих јединица цивилне заштите за 

узбуњивање, извештавају Председника општине Бајина Башта и Одељење за ванредне 

ситуације у Ужицу. 

Члан 8. 

 Време трајања мобилизације јединица цивилне заштите општине Бајина Башта је 

24 часа. У планираном времену мобилишу се јединице на мобилизацијском зборишту, 

опремају се потребним материјалним средствима, извршава се смотра и информисање 

припадника јединица односно доводе јединице у стање приправности за извршење 

додељених задатака. 

Члан 9. 

 Мобилизација јединица спроводи се према Плану мобилизације. Планом 

мобилизације регулише се организација позивања припадника јединица цивилне заштите, 

организација прихвата припадника јединица на мобилизацијском зборишту, организација 

изузимања опреме из магацина и њену расподелу припадницима јединице као и начин и 

организацију превожења јединице до места ангажовања и друго. 

Члан 10. 

 Позивање припадника јединица цивилне заштите на мобилизацију спроводи се 

путем општег или појединачног позива.  

 Када се прогласи ванредна ситуација, у случају ванредног догађаја или када 

постоји непосредна опасност од настанка елементарне непогоде и техничко-технолошке 

несреће, позивање припадника јединица цивилне заштите врши јединица локалне 

самоуправе, општина Бајина Башта. 

3 



 
 
 

 
 

Број: 19– 19. децембар  2022. године                              Службени лист општине Бајина Башта       
 

 Позив за општу мобилизацију истиче се на свим јавним местима и објављује у свим 

јавним гласилима, штампаним и електронским медијима. 

 Приликом извршења делимичне мобилизације, припаднику јединице цивилне 

заштите уручује се прописан појединачни позив за ангажовање на задацима заштите и 

спасавања, на адреси становања или адреси запослења.  

 Ради ефикаснијег позивања припадника јединица цивилне заштите исти се могу 

позивати телефоном. Припадницима јединица цивилне заштите који су се одазвали на 

општи или телефонски позив одмах по пристизању на мобилизацијско збориште уручује 

се прописани појединачни позив. 

Члан 11. 

 Предсеник општине или лице које је он овластио обавештава Одељење за ванредне 

ситуације у Ужицу о донетој Наредби за мобилизацију јединица цивилне заштите из 

надлежности локалне самоуправе.  

Члан 12. 

 Јединице цивилне заштите ангажовати самостално или у садејству са другим 

снагама заштите и спасавања у следећим случајевима: 

• када се прогласи ванредна ситуација; 

• у случају ванредног догађаја; 

• када постоји неосредна опасност од настанка елементарне непогоде и техничко-

технолошке несреће; 

• у циљу обуке и увежбавања за спровођење мобилизације; 

  Јединице цивилне заштите опште намене ангажовати и у циљу предузимања 

превентивних мера и активностиу циљу смањења ризика и претњи по живот и здравље 

људи, животиња и материјалних добара. 

Члан 13. 

 Јединице цивилне заштите опште намене и специјализована једница цивилне 

заштите за узбуњивање општине Бајина Башта опремају се одговарајућом опремом и 

материјално-техничким средствима која су неопходна за личну заштиту припадника 

јединице и за спровођење и извршавање задатака цивилне заштите, а у складу са Личном и 

материјалном формацијом јединица цивилна заштите које образује општина Бајина Башта, 

које се налазе у Прилогу 1 и 2 ове одлуке и саставни су део исте. 
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Члан 14. 

 За припаднике јединица цивилне заштите опште намене општине Бајина Башта 

организује се основна обука. 

 За припаднике специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање 

општине Бајина Башта организује се специјалистичка обука. 

 Обуку специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање општине Бајина 

Башта организује Национални тренинг центар за ванредне ситуације у сарадњи са 

организационом јединицом Министарства надлежном за послове смањења ризика од 

катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, осим специјализованих јединица 

цивилне заштите за узбуњивање, чија се обука организује у сарадњи са јединицом локалне 

самоуправе. 

 Обуку јединица цивилне заштите опште намене организује Национални тренинг 

центар за ванредне ситуације у сарадњи са јединицом локалне самоуправе – општином 

Бајина Башта, Надлежном службом, Ватрогасним савезом Србије и Црвеним крстом 

Србије према наставном плану и програму обуке донетом у складу са овим правилником. 

 Финансијска средства за реализацију обуке обезбеђује корисник обуке, односно 

општина Бајина Башта (за јединице цивилне заштите опште намене и специјализовану 

јединицу цивилне заштите за узбуњивање општине Бајина Башта). 

Члан 15. 

 Финансирање активности потребних за спровођење ове одлуке пада на терет 

општине Бајина Башта.  

 Средства за опремање, оспособљавање и обучавање јединица цивилне заштите 

опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање обезбеђују се у 

буџету општине Бајина Башта, као и из донација, пројеката у којима општина учествује и 

на друге начине предвиђене законом који регулише област управљања ванредним 

ситуацијама. 

Члан 16. 

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

општине Бајина Башта. 
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01 Број: 06-55/2022 

Бајина Башта, дана 16. децембра 2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Председница општине 

Весна Ђурић, с.р. 
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Прилог 1:  

Лична и материјална формација Одељења за узбуњивање које образује општина 

Бајина Башта 

1. Формира се Одељење за узбуњивање општине Бајина Башта , као специјализована 

јединица цивилне заштите. 

 

1.1.Организациона структура одељења за узбуњивање се састоји од : 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ 
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 КОМАНДА ОДЕЉЕЊА 

1. КОМАНДИР ОДЕЉЕЊА 1 

2. ЗАМЕНИК КОМАНДИРА 1 

 

 

ТИМ ЗА ПРИЈЕМ И ПРЕНОС СИГНАЛА 

3 

3. ВОЂА ТИМА – РАДИО - 

ТЕЛЕФОНИСТА 
1 

4. РАДИО - 

ТЕЛЕФОНИСТА 
2 
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1. ТИМ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ 

3 

5. ВОЂА ТИМА - 

РУКОВАЛАЦ СИРЕНЕ 

1 

6. РУКОВАЛАЦ СИРЕНЕ 2 
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Лична формација одељења за узбуњивање се састоји од : 

Рб Дужност у јединици 

Број 

извршила

ца 

Стручна спрема у 

цивилству и ВЕС 
ПРИМЕДБА 

ВЕС 
Стручна спрема у 

цивилству 

1 2 3 4 5 6 

1 Командир 1 11101 
ВСС техничка 

струка 

Курс 

командира 

2 Заменик командира 1 11101 
ВСС техничка 

струка 

Курс 

командира 

           Свега команда одељења 2    

 
Тим за пријем и пренос 

сигнала 
    

3 
Вођа тима, радио - 

телефониста 
1 11101 ССС 

Курс 

командира 

4 
Послужилац, радио - 

телефониста 
2 11101 ССС  

 Свега тим 3    

 1. Тим за узбуњивање     

5 
Вођа тима 

Руковалац сирене 
1 11101 ССС 

Курс 

командира 

6 Руковалац сирене 2 11101 ССС  

Свега 1. тим  3    

 УКУПНО 8    
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1.2.Материјална формација Одељења за узбуњивање се састоји од : 

 

К
о
м

ан
д

а 
о
д

ељ
ењ

а 

Т
и

м
 з

а 
п

р
и

је
м

 и
 

п
р
ен

о
с 

си
гн

ал
а 

1
. 

Т
и

м
 з

а 

у
зб

у
њ

и
в
ањ

е 

У
к
у
п

н
о
 

Бројно стање 2  3 5 

рб Назив опреме и средства 
Јед 

мере 

 КОЛИЧИНА 

МТС 

1 2 3 4.1 4.2. 4.3. 4 

 Основни комплет      

1 Летња капа ком 2 3 3 8 

2 Капа зимска ком 2 3 3 8 

3 Јакна са термоулошком за скидање ком 2 3 3 8 

4 Кошуља – блуза дугих рукава ком 2 3 3 8 

5 Панталоне ком 2 3 3 8 

6 Дукс ком 2 3 3 8 

7 Мајца кратких рукава са крагном ком 4 6 6 16 

8 Мајца дугих рукава са крагном ком 4 6 6 16 

9 Ципеле полудубоке ком 2 3 3 8 

10 Каиш ком 2 3 3 8 

11 Прслук флуросцентни ком 2 3 3 8 

12 Гумене чизме ком 2 3 3 8 



 
 
 

 
 

13 Дводелно кишно одело ком 2 3 3 8 

 Ознака припадника СЈЦЗ ком     

14 Основни знак ЦЗ ком 4 6 6 16 

15 Ознака на капи (амблем) ком 4 6 6 16 

16 Застава РС ком 4 6 6 16 

17 Ознака дужности и функције ком 4 2 2 8 

18 Ознака припадности – грб општине ком 4 6 6 16 

19 Ознака специјалности ком 4 6 6 16 

 Додатна опрема      

20 Батеријиска лампа ком 4 2 3 9 

 Телекомуникациона средства      

21 Радио уређај УКТ  фиксни ком  1  1 

22 Радио уређај УКТ  ручни ком 1 1 1 3 

 Додатна опрема       

23 Лампа акумулаторска са исправљачем ком 1 1  2 

 Моторна возила      

24 Путничко возило ком 1   1 

25 Теренско возило ком 1   1 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

Број: 19– 19. децембар  2022. године                              Службени лист општине Бајина Башта       
 

Прилог 2: 

 

1. Формирају се јединице цивилне заштите опште намене од два вода  из реда ДВД 

„Бајна Башта „ из Бајине Башта  и „Заглавак“ из Заглавка, Бајина Башта, од по 20 

припадника. 

2. Укупан број припадника јединице цивилне заштите опште намене је 40 људи. 

3. Материјална формација се попуњава сваке године на основу уговора  и Плана рада 

добровољних ватрогасних друштава за саваку годину. 
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КОМАНДИР 1. ВОДА/ 

командир јединице двд 

„Бајна Башта“ 

КОМАНДИР 2. ВОДА/ 

командир јединице двд 

„Заглавак“ 

 

ПОМОЋНИК 

КОМАНДИРА 1. ВОДА/ 

помоћник командира 

јединице двд „Бајна 

Башта“ 

Припадник јединице двд 

„Бајна Башта“ 

ПОМОЋНИК 

КОМАНДИРА 2. ВОДА/ 

помоћник командира 

јединице двд „Заглавак“ 

 

Припадник јединице двд 

„Заглавак“ 

ОПШТИНСКИ ШТАБ 

ЗА ВС 



 
 
 

 
 

Број: 19– 19. децембар  2022. године                              Службени лист општине Бајина Башта       
 

 

                   На основу члана 29. став 1. тачка 4. и члана 31. став 4. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 

87/20218), члана 72. став 1. тачка 29. Статута општине Бајина Башта(„Сл. лист општине 

Бајина Башта“, број 2/019), Општинско веће општине Бајина Башта дана  16. децембра 

2022. године донело је 

ОДЛУКУ  

О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА 

 ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређују се субјекти од посебног значаја за извршавање задатака 

заштите и спасавања грађана, материјалних и других добара на територији општине 

Бајина Башта у случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и 

другим несрећама у складу са делатношћу. 

Члан 2. 

Ред. 

број 

Назив 

субјекта/сна

га ЗиС 

Опасност/мера 

цивилне заштите у 

којој се ангажује 

Задаци 

1 2 3 4 



 
 
 

 
 

Ред. 

број 

Назив 

субјекта/сна

га ЗиС 

Опасност/мера 

цивилне заштите у 

којој се ангажује 

Задаци 

1 2 3 4 

1.  

ЈКП „12. 

септембар“ 

 

Поплаве; 

Одрони, клизишта и 

ерозије; Снежне мећаве, 

наноси и поледице, 

хладни талас; 

Земљотреси; 

Техничко-технолошке 

несреће; Екстремне 

временске појаве; 

Асанација и 

рашчишћавање терена 

Пожари и експлозије, 

пожари на отвореном 

Санирање водоводне и 

канализационе мреже, 

регулисање 

водонадбевања, асанација 

отвореног и затвореног 

простора, уклањање 

отпада, рашчишћавање и 

поправка путева, 

рашчишћавање терена, 

превоз отпада, санација 

клизишта, одрона и 

слично, уређење делова 

водотокова,чишћење 

снежних наноса 

2.  

Стандард-

нискоградња 

Снежне мећаве, наноси 

и поледице, хладни 

талас; Поплаве; 

Земљотреси, Одрони, 

клизишта и ерозије; 

Техничко-технолошке 

несреће; Екстремне 

временске појаве 

Пожари и експлозије, 

пожари на 

отвореном,асанација 

терена 

Рашчишћавање и 

поправка путева, 

рашчишћавање терена, 

превоз отпада, санација 

клизишта, одрона и 

слично, уређење делова 

водотокова,чишћење 

снежних наноса 



 
 
 

 
 

Ред. 

број 

Назив 

субјекта/сна

га ЗиС 

Опасност/мера 

цивилне заштите у 

којој се ангажује 

Задаци 

1 2 3 4 

3.  

ПТ АСВ 

„Дрина“ 

ДОО 

 

 

Снежне мећаве, наноси 

и поледице, хладни 

талас; Поплаве; 

Земљотреси, Одрони, 

клизишта и ерозије; 

Техничко-технолошке 

несреће; Екстремне 

временске појаве 

Рашчишћавање и 

поправка путева, 

рашчишћавање терена, 

превоз отпада, санација 

клизишта, одрона и 

слично, уређење делова 

водотокова,чишћење 

снежних наноса 

4.  

Добровољно 

ватрогасно 

друштво 

„Бајна 

Башта“ 

 

 

Пожари и експлозије; 

пожари на отвореном; 

Техничко-технолошке 

несреће; 

Земљотреси; 

Поплаве; Пожари и 

експлозије, пожари на 

отвореном; 

Одрони, клизишта и 

ерозије; 

Екстремне временске 

појаве; 

Земљотреси; 

Техничко-технолошке 

несреће; 

Епидемије и пандемије 

Еакуација; Збрињавање; 

Прва и медицинске 

помоћ; 

Гашење пожара, 

претраживање терена, 

спасавање, указивање 

прве помоћи, обезбеђење 

водоснадбевања, задаци 

ЗиС које обављају јединие 

ЦЗ опште намене 

 

 



 
 
 

 
 

Ред. 

број 

Назив 

субјекта/сна

га ЗиС 

Опасност/мера 

цивилне заштите у 

којој се ангажује 

Задаци 

1 2 3 4 

5.  

Добровољно 

ватрогасно 

друштво 

Заглавак 

 

 

Пожари и експлозије; 

пожари на отвореном; 

Техничко-технолошке 

несреће; 

Земљотреси; 

Поплаве; Пожари и 

експлозије, пожари на 

отвореном; 

Одрони, клизишта и 

ерозије; 

Екстремне временске 

појаве; 

Земљотреси; 

Техничко-технолошке 

несреће; 

Епидемије и пандемије 

Еакуација; Збрињавање; 

Прва и медицинске 

помоћ; 

Гашење пожара, 

претраживање терена, 

спасавање, указивање 

прве помоћи, обезбеђење 

водоснадбевања, задаци 

ЗиС које обављају јединие 

ЦЗ опште намене 

 

 



 
 
 

 
 

Ред. 

број 

Назив 

субјекта/сна

га ЗиС 

Опасност/мера 

цивилне заштите у 

којој се ангажује 

Задаци 

1 2 3 4 

6.  

Дом здравља 

„Евелина 

Хаверфилд 

Пожари и експлозије, 

пожари на отвореном; 

Поплаве; 

Одрони, клизишта и 

ерозије; Екстремне 

временске појаве; 

Земљотреси; 

Техничко-технолошке 

несреће 

Епидемије и пандемије; 

Евакуација;Збрињавање

; Прва и медицинска 

помоћ 

Пружање прве и 

медицинске помоћи, 

специјалистичке и 

психолошке помоћи 

,процена епидемиолошке 

ситуације, извештавање и 

континуирано праћење 

7.  

 

Ватрогасна 

јединица 

Бајина 

Башта 

Пожари и експлозије; 

пожари на отвореном; 

Техничко-технолошке 

несреће;Земљотреси;По

плаве;Евакуација; 

Гашење пожара, 

претраживање терена, 

спасавање, указивање 

прве помоћи, обезбеђење 

водоснадбевања 



 
 
 

 
 

Ред. 

број 

Назив 

субјекта/сна

га ЗиС 

Опасност/мера 

цивилне заштите у 

којој се ангажује 

Задаци 

1 2 3 4 

8.  

Црвени крст 

ОО Бајина 

Башта 

Пожари и експлозије, 

пожари на отвореном; 

Поплаве; 

Одрони, клизишта и 

ерозије; 

Екстремне временске 

појаве; 

Земљотреси; 

Техничко-технолошке 

несреће; 

Епидемије и пандемије 

Еакуација; Збрињавање; 

Прва и медицинске 

помоћ;Склањање 

Организација прикупљања 

становништва које се 

евакуише, извођење 

евакуације, спровођење 

ПМП, организација 

смештаја евакуисаних, 

обезбеђење исхране 



 
 
 

 
 

Ред. 

број 

Назив 

субјекта/сна

га ЗиС 

Опасност/мера 

цивилне заштите у 

којој се ангажује 

Задаци 

1 2 3 4 

9.  

Центар за 

социјални 

рад 

Пожари и експлозије, 

пожари на отвореном; 

Поплаве; 

Одрони, клизишта и 

ерозије; 

Екстремне временске 

појаве; 

Земљотреси; 

Техничко-технолошке 

несреће;Евакуација; 

Збрињавање - услед 

/након избијања неке од 

опасности; 

Склањање;Прва и 

медицинска помоћ 

Обезбеђивање неопходних  

средстава, помоћ 

угроженима, збрињавање 



 
 
 

 
 

Ред. 

број 

Назив 

субјекта/сна

га ЗиС 

Опасност/мера 

цивилне заштите у 

којој се ангажује 

Задаци 

1 2 3 4 

10.  

 

„Електродис

трибуција 

Србије“ 

ДОО 

Београд – 

Огранак 

Електродист

рибуција 

Ужице, 

погон Бајина 

Башта 

 

 

 

Пожари и експлозије; 

пожари на отвореном; 

Техничко-технолошке 

несреће; 

Земљотреси; 

Поплаве; Одрони, 

клизишта и ерозије; 

Екстремне временске 

појаве; 

Земљотреси; 

Техничко-технолошке 

несреће;Склањање 

 

 

 

Регулисање 

електроенергетског 

снадбевања - искључење у 

угроженој зони 

 

 



 
 
 

 
 

Ред. 

број 

Назив 

субјекта/сна

га ЗиС 

Опасност/мера 

цивилне заштите у 

којој се ангажује 

Задаци 

1 2 3 4 

11.  

 

АД 

„Телеком 

Србија“ 

 

 

 

Пожари и експлозије; 

пожари на отвореном; 

Техничко-технолошке 

несреће; 

Земљотреси; 

Поплаве; Екстремне 

временске појаве; 

Земљотреси; 

Техничко-технолошке 

несреће;Склањање 

 

 

 

 

Омогућавање несметаног 

функционисања 

телекомуникација; 

 

 



 
 
 

 
 

Ред. 

број 

Назив 

субјекта/сна

га ЗиС 

Опасност/мера 

цивилне заштите у 

којој се ангажује 

Задаци 

1 2 3 4 

12.  

 

„Ракета АБ“ 

Бајина 

Башта 

 

 

 

Пожари и експлозије, 

пожаи на отвореном; 

Поплаве; 

Одрони, клизишта и 

ерозије; 

Екстремне временске 

појаве; 

Земљотреси; 

Техничко-технолошке 

несреће; 

Евакуација; Склањање 

 

 

Превоз и транспорт 

људства и материјалних 

добара 

 

 

13.  
ПД „АМСС 

ББ“ ДОО 

Земљотреси; 

Поплаве; Екстремне 

временске појаве; 

Одрони, клизишта и 

ерозије;Техничко-

технолошке 

несреће;Евакуација;Аса

нација терена и 

оспособљавање 

саобраћајне мреже 

путева 

Евакуација, збрињавање, 

нормализација саобраћаја, 

помоћ на путу 



 
 
 

 
 

Ред. 

број 

Назив 

субјекта/сна

га ЗиС 

Опасност/мера 

цивилне заштите у 

којој се ангажује 

Задаци 

1 2 3 4 

14.  

ЈП 

Национални 

парк „Тара“ 

Пожари и експлозије, 

пожари на отвореном; 

Одрони, клизишта и 

ерозије; Поплаве; 

Екстремне временске 

појаве 

Гашење пожара, 

претраживање терена, 

спасавање, обезбеђење 

водоснадбевања, 

одржавање постојећих 

шумских путева 

15.  

 

 

ЈП ПТТ 

Саобаћаја 

 

 

Пожари и експлозије, 

пожаи на отвореном; 

Поплаве; 

Одрони, клизишта и 

ерозије; 

Екстремне временске 

појаве; 

Земљотреси; 

Техничко-технолошке 

несреће; 

 

 

Одржавање и очување 

добара 

 

 

16.  

Радиотелеви

зија 

„Прима“ 

За информисање у 

случају свих опасности 

и спровођења свих мера 

цивилне заштите 

Пружање информација и 

континуирано праћење 

ситуације; Прикупљање 

информација, 

обавештавање грађана, 

праћење реализације мера 



 
 
 

 
 

Ред. 

број 

Назив 

субјекта/сна

га ЗиС 

Опасност/мера 

цивилне заштите у 

којој се ангажује 

Задаци 

1 2 3 4 

17.  

Радио клуб 

„Бајина 

Башта“ 

YU1BBA 

За информисање у 

случају свих опасности 

и спровођења свих мера 

цивилне заштите 

Пружање информација и 

континуирано праћење 

ситуације; Прикупљање 

информација, 

обавештавање грађана, 

праћење реализације мера 

18.  

„ТАРА 

РЕСОРТ“ДО

О Београд – 

Огранак 

„ДРИНА“, 

Бајина 

Башта 

Земљотреси; Пожари и 

експлозије, пожари на 

отвореномПоплаве;Одр

они, клизишта и 

ерозије;Екстремне 

снежне појаве; 

Епидемије и пандемије; 

Техничко-технолошке 

несреће;Евакуација;Збр

ињавање; Склањање 

Обезбеђивање смештајних 

капацитета за угрожено и 

евакуисано становништво 

19.  

Ветеринарск

а станица 

„Дрина вет“ 

Болести животиња; 

Епидемије и 

пандемије;Евакуација 

 

Асанација терена, 

прикупљање, превоз и 

сахрањивање угинулих 

животиња, тријажа и 

пружање помоћи 

оболелим животињама и 

ангажовање на местима за 

збрињавање 



 
 
 

 
 

Ред. 

број 

Назив 

субјекта/сна

га ЗиС 

Опасност/мера 

цивилне заштите у 

којој се ангажује 

Задаци 

1 2 3 4 

20.  
ПП „АС 

Превоз“ 

Пожари и експлозије, 

пожари на отвореном; 

Поплаве; 

Одрони, клизишта и 

ерозије; 

Екстремне временске 

појаве; 

Земљотреси; 

Техничко-технолошке 

несреће; 

Епидемије и 

пандемије;Евакуација 

Обезбеђивање довољних 

количина и достављање 

хране за становништво; 

обезбеђење хране, водe и 

осталих артикала  за 

учеснике у заштити и 

спасавању 

21.  

Планинарск

и клуб 

„Тара“ 

Пожари и експлозије, 

пожари на отвореном; 

Поплаве; 

Одрони, клизишта и 

ерозије; 

Екстремне временске 

појаве; 

Земљотреси; 

Техничко-технолошке 

несреће; 

Епидемије и 

пандемије;Евакуација 

 

Спасавање на 

неприступачним 

теренима; спасавање на 

води; достављање хране за 

становништво; 

претраживање терена 



 
 
 

 
 

Ред. 

број 

Назив 

субјекта/сна

га ЗиС 

Опасност/мера 

цивилне заштите у 

којој се ангажује 

Задаци 

1 2 3 4 

22.  

ОСР 

„Младица“ 

Поплаве; 

Екстремне временске 

појаве; 

Земљотреси; 

 

Заштита природних 

добара 

23.  
Кајак клуб 

„Дрина“ 

Поплаве; 

 
Спасавање на води 

24.  

Ловачко 

удружење 

„Соко“ 

Пожари и експлозије, 

пожаи на отвореном; 

Поплаве; 

Одрони, клизишта и 

ерозије; 

Екстремне временске 

појаве; 

Земљотреси; 

Техничко-технолошке 

несреће; 

Епидемије и пандемије 

Заштита природних добара 

 

Члан 3. 

 Ради обављања послова из своје надлежности Штаб за ванредне ситуације, може 

ставити у приправност или ангажовати субјекте од посебног значаја за заштиту и 

спасавање у ванредној ситуацији, као и за потребе вежби цивилне заштите када ванредна 

ситуација није проглашена. 
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Број: 19– 19. децембар  2022. године                              Службени лист општине Бајина Башта       
 

Члан 4. 

 Председник општине Бајина Башта, са субјектима из члана 2. ове Одлуке уговором 

уређују трошкове стављања у приправност, односно ангажовање субјеката од посебног 

значаја, који се надокнађују по тржишним ценама. 

 Средства за накнаду насталих трошкова стављањем у приправност, односно 

ангажовањем субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у ванредној ситуацији 

обезбеђују се из буџета општине Бајина Башта. 

Члан 5. 

 Овом Одлуком престаје да важи Одлука о одређивању оспособљених правних лица 

од значаја за заштиту и спасавање на територији општине Бајина Башта („Службени лист 

општине Бајина Башта“, број 8/011 и 2/018). 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на осам дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бајина Башта“ 

01 Број: 06-55/2022 

Бајина Башта, дана 16. децембра 2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

 ПРЕСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                 Председница општине 

                Весна Ђурић, с.р 
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Издавач:Скупштина општине Бајина Башта.Одговорни уредник -секретар Скупштине 

општине  Бајина Башта Радина Рајаковић. Штампа:Општинска управа општине Бајина 

Башта. 


