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  23. 
 
 На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 
44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 
101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 58. став 1, тачка 7. Статута Општине Бачки 
Петровац („Сл. лист Општине Бачки Петровац“, бр. 3 од 2019), а на основу Закључка 
Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачки Петровац, број 016-1/98-2022-18 
од 25.03.2022. године, председница Општине Бачки Петровац доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о укидању ванредне ситуације за целу територију  
општине Бачки Петровац  

 
1. Укида се ванредна ситуација за целу територију општине Бачки Петровац,  

проглашена одлуком председника општине број 016-1/98-2021-19а од 20.09.2021. 
године, због наступања елементарне непогоде ширењем заразне болести Covid 19 
изазване вирусом SARS-Cov-2, јер су престали разлози њеног проглашења. 

 
2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи одлука, којом је ова ванредна 

ситуација проглашена број: 016-1/98-2021-19а od 20.09.2021. године. 
 
3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Јужнобачког 

управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне 
ситуације, Управи за ванредне ситуације у Новом Саду, јавним предузећима, 
установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања. 

 
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном листу 

Општине Бачки Петровац».                 
 
 

    Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 
 

Број: 016-1/98-2022-19 
Датум: 25.03.2022. године 
Бачки  Петровац 

                   ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
                               Јасна Шпрох, с.р. 
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  24. 
 
 На основу члана 29. став 1. тачка 6. и члана 80. став 2. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС“, број 87/2018), члана 3. Уредбе о јединицама цивилне заштите, намени, 
задацима, мобилизацији и начину употребе („Службени гласник РС“, број 84 од 12. 
јуна 2020. године), члана 3. став 1. и члана 5. став 7. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите на територији Општине Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 30 од дана 20. децембра 2021. 
године) Општинско веће Општине Бачки Петровац на седници, одржаној дана 
24.01. 2022. године, донело је  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ И 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком се уређује формирање, организација, опремање, 
оспособљавање и функционисање јединица цивилне заштите опште намене и 
специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији општине 
Бачки Петровац.  
 

Члан 2. 
 
 Јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице 
цивилне заштите за узбуњивање се формирају за потребе заштите и спасавања 
становништва, материјалних и културних добара у ванредним ситуацијама, 
односно за извршавање обимних и мање сложених задатака из области цивилне 
заштите. 
  
 Јединице цивилне заштите опште намене су намењене за:  
- локализовање и гашење почетних мањих пожара и шумских пожара,  
- учешће у спасавању угрожених земљотресима, 
- учешће у заштити од поплава,  
- указивање прве помоћи, 
- одржавање реда, 
- учешће на спасавању плитко затрпаних из рушевина, 
- ручно рашчишћавање саобраћајница и мањих површина снежног наноса 
приручним    
  алатом, 
- учешће у евакуацији и збрињавању становништва из угроженог подручја,  
- помоћ у асанацији терена и  
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- друге активности по процени Општинског штаба за ванредне ситуације на 
територији општине Бачки Петровац.  
 
 Специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање извршава 
укључивање јавних сирена у случају елементарних непогода и других несрећа а 
обавља и основно одржавање и поправку уређаја и средстава за јавно 
узбуњивање. 
 

Члан 3. 
 
 На основу степена угрожености територије општине Бачки Петровац од 
елементарних непогода и других несрећа, у Општини Бачки Петровац се формира 
одељење опште намене са укупно 14 припадника и 1 специјализована јединица 
цивилне заштите за узбуњивање са укупно 14 припадника. Ове јединице цивилне 
заштите су величине одељења.  
 

Члан 4. 
 
 Јединице цивилне заштите се попуњавају војним обвезницима, грађанима, 
који нису војни обвезници и добровољцима, а у складу са Законом о смањењу 
ризика од катастрофа и Законом о војној, радној и материјалној обавези и 
њиховим подзаконским актима. 
 
 Попуна јединица цивилне заштите ће се извршити од радно способног 
становништва, чија се знања и вештине могу искористити за потребе цивилне 
заштите старости од 18 до 60 година и лицима из резервног састава а преко 
надлежног територијалног органа Министарства одбране.  
 

Члан 5. 
 
 По формирању и попуни јединица цивилне заштите општине Бачки 
Петровац се врши опрема јединица личном и заштитном опремом и материјално 
техничким - средствима, која су неопходна за личну заштиту њених припадника и 
за спровођење мера и извршавање задатака цивилне заштите.  
 
 Начин задужења, употребе, замене и раздужења униформе јединица 
цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за 
узбуњивање уређен је Правилником о униформи и ознакама цивилне заштите, 
ознакама функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите 
(„Службени гласник РС ”, број 32/2020 и 83/2020).  
 

Члан 6. 
 
 Здравствену способност припадника јединица цивилне заштите утврђује 
Дом здравља у Бачком Петровцу, на основу критеријума и начина утврђивања 
здравствене способности лица за рад у државним органима.  
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Члан 7. 
 
 Припадници јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване 
јединице цивилне заштите за узбуњивање обучавају се и оспособљавају за 
извршавање мера цивилне заштите.  
 
 Обуку и оспособљавање организује и спроводи Штаб за ванредне ситуације 
Општине Бачки Петровац. 

Члан 8. 
 
 Средства за финансирање система заштите и спасавања и извршење 
активности у вези организације, обучавања и опремања јединица цивилне 
заштите, накнада 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 се обезбеђују из буџетских средстава 
Општине Бачки Петровац.  
 

Члан 9. 
 
 Јединице цивилне заштите се могу ангажовати у свим насељима на 
територији Општине Бачки Петровац (Бачки Петровац, Кулпин, Маглић и Гложан), 
на основу наредбе Општинског Штаба за ванредне ситуације.  
 
 Специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање се ангажује за 
потребе активирања сирена, у случају да не постоји, или није исправан систем за 
даљинско управљање сиренама а на предлог Општинског Штаба за ванредне 
ситуације.  

Члан 10. 
 
 Јединицом цивилне заштите у току ангажовања у насељима координирају 
повереници и заменици повереника цивилне заштите у тим насељима, који 
обављају и друге послове и задатке у складу са чланом 14. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите на територији Општине Бачки Петровац 
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, број 30 од дана 20. децембра 2021. 
године).  
 
 Ако у акцијама заштите и спасавања учествују припадници Надлежне 
службе, акцијом руководи овлашћени старешина Надлежне службе. 
 

Члан 11. 
 
 Поверенике и заменике повереника именује и разрешава Општински Штаб 
за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац у складу са критеријумима из 
Правилника о раду повереника и заменика повереника цивилне заштите и 
критеријумима за њихово именовање („Службени гласник РС“, број 102 од 24. јула 
2020. године).  
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 Повереник, односно заменик повереника цивилне заштите може бити 
пунолетно лице, које није осуђивано на безусловну казну затвора у трајању од 
најмање шест месеци, као и против кога се не води кривични поступак за кривично 
дело.  

Члан 12. 
 

 Налог за извршавање мобилизације долази од Регионалног Центра 
Министарства Одбране Нови Сад. 
 
 Извршилац мобилизације припадника јединица цивилне заштите је 
командант Штаба за ванредне ситуације (председница Општине) а заменик 
извршиоца мобилизације је заменик команданта Штаба за ванредне ситуације 
(заменик председнице Општине).  
 

Члан 13. 
 
 Мобилизацијско место је насеље Бачки Петровац. 
 

Члан 14. 
 
 Време трајања мобилизације је максимално 24 сата. 
 

Члан 15. 
 

 Приликом извршавања задатака заштите и спасавања припадници јединица 
цивилне заштите имају права на здравствено осигурање и надокнаде за 
ангажовање прописане Законом.  
 
 У извршавању задатака заштите и спасавања на припаднике јединице 
цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за 
узбуњивање се примењују општи прописи о безбедности и заштити на раду, као и 
посебне мере за обезбеђење заштите и здравља, у складу са Законом.  
 

Члан 16. 
 
 Евиденцију о припадницима, средствима и опреми јединица цивилне 
заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за 
узбуњивање Општина Бачки Петровац доставља Министарству унутрашњих 
послова и Министарству одбране.  
 

Члан 17. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачки Петровац“.  
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

 
Пов. бр.: 016-4/169-6-2022 
Датум: 24.01.2022. године 
Бачки Петровац 
        ПРЕДСЕДНИЦА OПШТИНЕ 

          Јасна Шпрох, с.р.               
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 25. 
 

На основу чл. 61. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 
118/2021) и чл. 11. Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2022. годину („Сл. лист 
Општине Бачки Петровац“, бр. 30a - 2021), поводом разматрања предлога Решења о 
повећању апропријације, Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 60. седници 
одржаној дана 24.03.2022. године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОВЕЋАЊУ  АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
 

1. На основу Уговора о преносу средстава по јавном конкурсу за финансирање и 
суфинансирање пројеката у области водоснабдевања и заштите вода, број: 136-401-
4376/2022-03/1, потписаног између Управе за капитална улагања АПВ и Општине Бачки 
Петровац дана 21.03.2022. године, отвара се извор финансирања: 07 – Трансфери од 
других нивоа власти, Програм 2 – Комуналне делатности, Пројекат: 1102-5004: Санација 
постројења за дезинфекцију пијаће воде, отвара се и повећава позиција: 115/1, ек. 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (5113- Капитално одржавање зграда и 
објеката) за износ од 59.307.000,00 динара. 

 
2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску 

администрацију Општинске управе Општине Бачки Петровац. 
 

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“. 
 

   
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 
 
Број: 016-4/175-8-2022                       
Дана: 24.03.2022. године        
Бачки Петровац                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                       Јасна Шпрох, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна  8 од 24     28.  марта  2022.   СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ  БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ   Број  7 

 

 26. 
 

На основу члана 14. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за 
ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ бр. 27/2020), Општински штаб за ванредне 
ситуације општине Бачки Петровац, на својој 1. ванредној седници, одржаној дана 
25.03.2022. године, доноси 
 
 

П О С Л О В Н И К 
О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ   
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Пословником ближе се уређује: 
- организација и рад Општинског штаба за ванредне ситуације, 
- права и дужности команданта, начелника и чланова Штаба, 
- начин рада и одлучивање на Штабу (редовне и ванредне седнице), 
- начин припремања седница (заказивање и позивање на седницу), 
- ток седнице (начин расправе и одлучивање), 
- израда и доношење документа Штаба (план рада, извештај о раду, 

наредбе, закључци и препоруке), 
- помоћна тела Штаба (стручно - оперативни тимови и оперативни 

штабови), 
- јавност рада Штаба, 
- друга питања од значаја за смањење ризика од катастрофа и управљање 

у ванредним ситуацијама. 
 

Члан 2. 
 
Штаб обавља послове из своје надлежности у складу са Законом о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС“, бр. 87/2018), и Уредбом о саставу, начину и организацији рада штабова за 
ванредне ситуације („Службени гласник РС“, бр. 27/2020) и другим прописима и 
општим актима, којима се уређују питања система смањења ризика од катастрофа 
и управљање у ванредним ситуацијама. 
 
Стручне и административно техничке послове за потребе рада Штаба обавља 
Министарство унутрашњих послова - Сектор за ванредне ситуације, у чијој 
надлежности је смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним 
ситуацијама (у даљем тексту: Сектор). 
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II ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА ШТАБА 

 
Командант Штаба 

 
Члан 3. 

 
Командант Штаба је одговоран за рад Штаба, усклађује рад чланова Штаба, 
представља Штаб и стара се о примени овог пословника. 
 
У свом раду командант Штаба сазива седнице, утврђује предлог дневног реда, 
председава и води седнице, оверава потписом и печатом акта Штаба, потписује 
записник са седнице, покреће иницијативе у вези са делокругом рада Штаба, преко 
надлежних органа обезбеђује обједињавање информација о свимактивностима 
надлежних субјеката и снага заштите и спасавања у свим фазама рада Штаба, 
обавља и друге послове у складу са Законом и подзаконским актима. 
 
У случају спречености команданта Штаба, послове из става 1. овог члана обавља 
начелник Штаба. 
 
Изузетно, у случају, када су командант и начелник Штаба спречени у вршењу ових 
послова, седницом може председавати лице, које овласти командант Штаба. 
 

Начелник Штаба 
 

Члан 4. 
 
Начелник Штаба је одговоран за стручну подршку у раду Штаба. 
 
Начелник Штаба преко Сектора врши усмеравање и координацију обављања 
стручних и административних послова за потребе рада Штаба. 
 
Начелник Штаба предлаже команданту Штаба одржавање седнице и предлог 
дневног реда за седницу, организује праћење и начин реализације аката Штаба, 
којим су обавезани субјекти и снаге система заштите и спасавања да планирају и 
предузимају мере смањења ризика од елементарних непогода и других несрећа, 
прати рад стручно - оперативних тимова и оперативних Штабова, обавља и друге 
послове у складу са законском регулативом и подзаконским актима. 
 
Изузетно, у случају спречености начелника Штаба да присуствује седници Штаба, 
послове начелника обавља заменик начелника Сектора, који је члан Штаба. 
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Чланови Штаба 
 

Члан 5. 
 
Члан Штаба има право и обавезу да се одазове позиву и присуствује седници 
Штаба, учествује у раду и доношењу одлука, да се изјашњава и гласа о свим 
тачкама дневног реда, редовно извештава команданта и начелника Штаба о 
питањима из свог делокруга рада, учествује у изради предлога плана рада Штаба и 
извештаја о раду Штаба и обавља и друге послове у складу са законском 
регулативом и подзаконским актима. 
 
У случају спречености да присуствује седници Штаба члан има обавезу да обавести 
команданта или начелника Штаба и истовремено овласти лице из органа или 
организације, из које је именован, да уместо њега присуствује седници. 
Лице из става 2. овог члана које може замењивати члана на седници Штаба је 
испред министарства по функцији минимум државни секретар, а за остале 
институције или организације из које је члан најниже његов заменик, односно 
лице, које има овлашћење да и за све остале активности замењује члана у 
институцији или организацији. 
 
Лице, које присуствује седници уместо члана Штаба, има право одлучивања. 
 

Члан 6. 
 
Ради учешћа у раду и разматрању појединих питања од значаја за организовање и 
предузимање конкретних мера заштите и спасавања, на седницу Штаба, поред 
чланова, могу бити позвани и представници министарстава, државних органа, 
привредних друштава и других правних лица, удружења грађана и еминентни 
стручњаци, који се баве заштитом и спасавањем, као и команданти Штабова 
јединица локалне самоуправе, управних округа и аутономне покрајине. 
 

Стручни и административно - технички послови 
 

Члан 7. 
 
Стручне и административно техничке послове за потребе рада Штаба обавља 
Министарство унутрашњих послова - Сектор за ванредне ситуације. 
 
Сектор обавља све припремне активности за одржавање седница Штаба, доставља 
материјале, прати реализацију усвојених докумената, припрема материјал 
потребан за рад Штаба, обавља послове у вези образовања и рада Штаба, стручно - 
оперативних тимова и оперативних штабова, организује израду предлога 
годишњег плана рада и предлога годишњег извештаја о раду Штаба, остварује 
сарадњу са органима државне управе, установама и институцијама у складу са 
Планом рада и тренутним потребама, координира рад стручно - оперативних 
тимова и оперативних Штабова и координира захтеве у вези ангажовања 
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припадника и коришћења материјално - техничких средстава Војске Србије као и 
захтеве, који се односе на додатно тражење енергената и робе, припрема 
документа, која се односе на рад окружних Штабова за ванредне ситуације, која 
усваја Штаб у складу са прописима, израђује друга документа Штаба и обавља и 
друге послове у складу са законском регулативом и подзаконским актима. 
 

III РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ ШТАБА 
 
Штаб ради, одлучује и обавља послове из делокруга своје надлежности на 
седницама. 
 
Општински штаб за ванредне ситуације општине Бачки Петровац ради у редовним 
и ванредним седницама.  

Редовна седница 
 

Члан 8. 
 
Редовне седнице Штаба се одржавају 2 пута годишње и на њима се разматрају 
теме, које су предвиђене Планом рада Штаба. 
На редовним седницама се разматрају и теме, које нису планиране, уколико 
њихово разматрање не трпи одлагање. 
 

Ванредна седница 
 

Члан 9. 
 
Седнице Штаба се могу одржати и ванредно, по посебном налогу команданта 
Штаба. 
Ванредна седница Штаба може се заказати и на захтев Републичког штаба за 
ванредне ситуације или Покрајинског штаба за ванредне ситуације. 
 
Ванредне седнице се одржавају по потреби, због најаве или настанка опасности, 
која може угрозити животе и здравље људи и материјална добра, са циљем 
организовања и предузимања мера координације и руковођења у ванредним 
ситуацијама. 
 
Дневни ред ванредне седнице се утврђује у складу са разлогом, због чега је 
потребно разматрање и одлучивање. 

 
Ванредна седница се може одржати и електронским путем. 
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IV ПРИПРЕМА СЕДНИЦЕ 
 

Члан 10.  
 

У циљу планског и ефикаснијег обављања послова, Штаб за сваку годину доноси 
план рада. 
 
Предлог плана рада и материјале за седницу Штаба припремају надлежне службе 
Општине Бачки Петровац , одређене за вођење стручних и административних 
послова у сарадњи са надлежним органима општине и надлежном службом МУП - 
а, Управом за ванредне ситуације у Новом Саду. 
 
Штаб одлучује само на седницама и не може преносити право одлучивања на 
друге органе општинске управе или друге органе и организације. 
Седнице Штаба, по правилу одржавају се у згради Скупштине  Општине  Бачки 
Петровац , у сали Општинског већа.  
 
Седнице се могу одржавати и на другим локацијама у општини, у складу са 
указаном потребом и по посебној одлуци команданта Штаба. 
Изузетно, седнице штаба се могу одржати и телефонским путем, електронским 
путем или на други погодан начин, када то захтева брзина реаговања, или када су 
околности такве да, због спречавања ширења заразних болести и очувања здравља 
и живота људи, или других оправданих разлога, није препоручљиво, или није 
могуће окупљање већег броја лица у затвореном простору.  
 

Материјал за седницу 
  

Члан 11. 
 

Материјал за седницу Штаба доставља предлагач теме. Доставља се у форми и на 
начин прилагођен и предвиђен ефикасном и јасном излагању на седници, језички 
и стилски уређен. 
 
Материјал, који се разматра на седници се доставља у форми предлога, уз предлог 
закључка, којим се усваја. 
 
Закључак обавезно садржи назив документа, који се разматра, рокове, носиоце, са 
ким се сарађује приликом реализације, као и коме се доставља на реализацију 
документ, који је разматран. 
 

Члан 12. 
 

Предлагач материјал доставља Штабу електронском поштом и у писаној форми у 
року, који не може бити краћи од 72 сата од сата, предвиђеног за одржавање 
заказане редовне седнице. 
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За ванредну седницу је обавеза достављања материјала у складу са смерницама 
Сектора. 
 
Изузетно, када ситуација налаже, да се материјал не може доставити пре седнице 
Штаба, он се излаже непосредно на седници. 
 

Заказивање седнице 
 

Члан 13. 
 

Седнице Штаба сазива командант Штаба по својој иницијативи, или на захтев једне 
трећине чланова Штаба, као и на предлог једног, или више стручно - оперативних 
тимова, заменик команданта и начелник Штаба. Седницама председава командант 
Штаба. У случају спречености или одсутности команданта Штаба, седнице Штаба 
сазива и истим председава заменик команданта, у сарадњи са начелником Штаба. 
 
Командант Штаба сазива седнице и по налогу Републичког штаба за ванредне 
ситуације или Покрајинског штаба за ванредне ситуације.  
 
Командант Штаба може сазвати седницу Штаба само са одређеним члановима 
Штаба, тзв. ужи састав Штаба,  када је потребно хитно предузети одређене 
превентивне мере у заштити и спасавању.  
 
Командант Штаба позиве за седницу, уз одговарајући материјал, доставља 
члановима Штаба најкасније 24 сата пре одржавања седнице. 
 
У случају сазивања ванредне седнице, због нарочито важног и хитног реаговања, 
командант Штаба може позиве доставити и у краћем року. 
 

Позивање на седницу 
 

Члан 14. 
 

Члановима Штаба се доставља позив, са предлогом дневног реда и материјал за 
седницу. 
 
Седнице се по правилу сазивају писменим путем, а у ванредним ситуацијама и 
усмено, односно путем телефона и електронским путем. 
 
Позив за седницу се доставља члановима Штаба и садржи место, датум и време 
одржавања седнице, предлог дневног реда, обавештење о материјалу, који се 
доставља на предвиђен начин и друга обавештења, од значаја за одржавање 
седнице. 
 
У позиву за седницу се нарочито наводи да ли се седница одржава електронским, 
односно конференцијским путем. 
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Позив за седницу се оверава потписом команданта Штаба и печатом Штаба. 
 
Уз позив за седницу Штаба, доставља се и материјал у е - форми (е - маил), који је 
предвиђен да се разматра, на основу предложеног дневног реда, а у хитним 
случајевима седница Штаба може се сазивати и без достављања материјала за 
седницу.  

 
Члан 15. 

 
Чланови Штаба су дужни да присуствују седницама. Ако је члан Штаба спречен да 
дође на седницу, дужан је да о томе благовремено обавести команданта, заменика 
команданта или начелника Штаба. 
 
Седницама Штаба, поред чланова, могу присуствовати и руководиоци надлежних 
органа, организација, установа, ЈКП и служби Општине, као и руководиоци стручно 
-оперативних тимова, уколико се сматра, да би њихово присуство било корисно за 
решавање одређених питања, која Штаб разматра. 
 
 

V  ТОК СЕДНИЦЕ 
 

Члан 16. 
 

Командант Штаба отвара седницу и утврђује коначни дневни ред. 
 
Дневни ред седнице утврђују командант, заменик команданта и начелник штаба у 
периоду пре одржавања редовне седнице штаба, док за ванредне седнице дневни 
ред може бити утврђен и на самој седници штаба. 
 
Предлог дневног реда за седницу Штаба утврђује командант, заменик команданта 
и начелник Штаба, уз евентуално консултовање са Окружним штабом за ванредне 
ситуације Јужнобачког управног округа, Покрајинским штабом за ванредне 
ситуације, и надлежном службом МУП - а - Сектором за ванредне ситуације - 
Управом за ванредне ситуације у Новом Саду, у зависности од природе питања, 
која се постављају на дневни ред. 

 
Члан 17. 

 
У изузетно оправданим случајевима, члан Штаба може да предложи, да се у 
дневни ред уврсти питање, чије је разматрање хитно, уз адекватно образложење. 
 
Материјал се увршћује у предлог допуњеног дневног реда према редоследу, по 
којем је предложен. 
 
Командант у овом случају ставља на гласање измењени или допуњени предлог 
дневног реда. 
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Кворум 
 

Члан 18. 
 

По отварању редовне  седнице, командант Штаба утврђује да ли је присутан 
довољан број чланова за пуноважно одлучивање, као и имена одсутних чланова. 
 
За пуноважно одлучивање, потребно је, да редовној седници присуствује више од 
половине од укупног броја чланова Штаба. 
 
Ако се утврди, да не постоји кворум, председавајући одлаже седницу и одређује 
дан и време, када ће се седница одржати. 
 

Члан 19. 
 
У условима ванредне ситуације, када ситуација то налаже, седнице Штаба могу се 
одржавати и без кворума, уз обавезу накнадног информисања чланова, који нису 
били присутни седници. 
 

Члан 20. 
 

Дневни ред је усвојен, када се за њега изјасни већина присутних чланова Штаба. 
 

Разматрање тачке дневног реда 
 

Члан 21. 
 

Командант Штаба извештава о предмету сваке тачке дневног реда и образлаже 
предлоге, о којима Штаб треба да одлучује. 
 
Даје реч предлагачу, који образлаже тему, након чега се отвара расправа. 
  
Присутна лица, која су позвана на седницу а нису чланови Штаба, имају права да 
учествују у расправи, без права одлучивања. 
 

Члан 22. 
 
Командант Штаба, учесницима у претресу даје реч по реду пријаве, а може дати и 
преко реда, у случају, када је у питању известилац, који је примио материјал и када 
сматра, да би усмерио дискусију у складу са дневним редом. 
 
Командант Штаба може да одлучи, да се ограничи време појединачног учешћа у 
изношењу мишљења у расправи и дужан је да се брине, да учесник у дискусији не 
буде ометен за време расправе. 
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Када командант Штаба закључи, да је одређено питање довољно расправљано и 
да се више нико не јавља за реч, прелази на одлучивање (гласање). 
 

Гласање 
 

Члан 23. 
 
Након расправе по одређеној тачки дневног реда командант предлаже гласање на 
предлог закључка, или документа о ком се чланови Штаба изјашњавају. 
 

Члан 24. 
 

Штаб доноси одлуке гласањем, већином гласова присутних чланова. 
 
Гласање по предложеним актима је јавно и обавља се дизањем руке. Командант 
Штаба гласа последњи. 
 
Одлука  о актима штаба је донета ако је за њу гласала већина присутних чланова 
Штаба. 
 
Предлози се могу усвојити у целини, или бити одбијени. 
 
Члан Штаба се може уздржати од гласања. 
 
Резултате гласања утврђује командант Штаба. 
 
Уколико приликом гласања о појединим питањима, која су на дневном реду, нема 
потребне већине, командант Штаба доноси коначну одлуку. 
  

Записник 
 

Члан 25. 
 

О току седнице Штаба се води записник. 
  
У записник се обавезно уноси: 

1. редни број седнице Штаба за текућу годину (седнице новог сазива Штаба 
почиње од редног броја 1.); 

2. да ли је седница редовна или ванредна; 
3. време и место одржавања седнице; 
4. имена присутних и одсутних чланова Штаба и имена осталих присутних 

лица; 
5. усвојене примедбе на записник са претходне седнице; 
6. усвојени дневни ред; 
7. кратак садржај предмета по свакој тачки дневног реда, имена лица, која су 

учествовала у расправи, по потреби њихова излагања у кратким цртама; 
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8. донета акта поводом сваке тачке дневног реда (наредбе, закључци и 
препоруке); 

9. констатација о завршетку, одлагању и прекиду седнице. 
 
Сваки члан Штаба може захтевати, да се његова изјава или издвојено мишљење по 
појединим питањима, унесе у записник и има право, да стави примедбе на 
записник, писмено пре седнице, или усмено на седници, на којој се усваја 
записник. 
 
О тим примедбама одлучује Штаб непосредно на седници. 
 
Уколико је седница Штаба одржана у претходном сазиву, записник се не усваја, већ 
само оверава потписом и чува у архиви. 
  

Члан 26. 
 

Записник са седнице потписује командант Штаба, или (по овлашћењу) заменик 
команданта, као и начелник Штаба. 
 
Уз записник се прилаже материјал, који је разматран на седници, донета акта и 
друга потребна документа, што чини саставни део записника. 
 
Записник се, као документ трајне вредности, чува у надлежном општинском органу 
Општине Бачки Петровац . 
 
Један примерак материјала, који се разматра на седници и записник са одржане 
седнице, чува се у Управи за ванредне ситуације у Новом Саду. 
 
О изради и чувању записника са седница Штаба, стара се надлежни орган Општине  
Бачки Петровац и начелник Штаба. 
 

Члан 27. 
 

У записник са електронске седнице се уносе редни број и датум седнице, имена 
чланова Штаба, који су учествовали у раду седнице, дан и време када је седница 
почела и када је завршена, дневни ред седнице, датум изјашњавања и питања, о 
којима су се чланови Штаба изјашњавали, наводе прилози, и друге чињенице, од 
значаја за седницу. 
 

Тонско снимање и записник 
 

Члан 28. 
 

Седница Штаба се тонски снима. 
 
На основу тонског снимка се израђује записник са седнице. 
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Тонски снимак могу да затраже и сви, који су присуствовали седници, по 
претходном одобрењу начелника Штаба. 
 

VI ДОКУМЕНТА ШТАБА 
 

Предлог годишњег плана рада и извештаја о раду Штаба 
 

Члан 29. 
 

Предлог годишњег плана рада припрема Сектор у сарадњи са члановима Штаба. 
 
Сектор доставља благовремено обавештење члановима Штаба да доставе предлог 
тема, које са аспекта њихове надлежности треба да буду разматране на редовним 
седницама Штаба. 
 
Коначни избор тема у Предлог годишњег плана рада Штаба одређује начелник 
Штаба у сарадњи са Командантом Штаба, имајући у виду надлежност Штаба, 
актуелност теме за наредну годину, као и процену сврсисходности теме за систем 
смањења ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама. 
 
Предлог годишњег извештаја о раду Штаба припрема Сектор. 
 
Годишњи план рада и Годишњи извештај о раду Штаба усваја Влада, на предлог 
Штаба. 
 

Документа окружних штабова за ванредне ситуације 
 

Члан 30. 
 

Документи Штаба су пословник о раду, годишњи план рада, годишњи извештај о 
раду, извештаји, анализе, информације, наредбе, закључци и препоруке. 
Сектор припрема предлоге годишњих планова рада, годишњих извештаја о раду и 
закључке о образовању Окружних штабова за ванредне ситуације, које усваја 
Штаб. 
 
У извршавању послова и задатака из своје надлежности, Штаб за ванредне 
ситуације доноси наредбе, закључке и препоруке. 
 

Наредбе 
 

Члан 31. 
 

Наредбе се користе за ангажовање субјеката и употребу снага заштите и спасавања 
и руковођења акцијама заштите и спасавања људи и материјалних добара. 
 



Страна  19 од 24     28.  марта  2022.   СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ ОПШТИНЕ  БАЧКИ  ПЕТРОВАЦ   Број  7 

 

Наредбе се издају у писаном облику у извршавању послова и задатака у 
оперативном циклусу рада Штаба, односно, када је ванредна ситуација на снази. 
 
Изузетно, наредбе се могу саопштити и усмено, у ситуацијама, које не трпе 
одлагање, уз обавезу, да се по престанку хитности потврде у писаном облику, на 
првој наредној седници Штаба. 
 
Усмену наредбу могу да донесу командант или начелник Штаба. 
 
Наредбом се налаже: 

1)  извршавање задатака, односно мера заштите и спасавања; 
2)  употреба снага и средстава заштите и спасавања; 
3)  употреба  средстава  помоћи  и других  средстава, која  се  користе у 
ванредним  
     ситуацијама на својој територији. 
 

Овај документ се користи у оперативном циклусу рада Штаба за ванредне 
ситуације. 

Закључак и препорука 
 

Члан 32. 
 

Закључци и препоруке се издају у писаном облику и Штаб их користи у све три фазе 
рада. 
 
Закључком се: 

1) утврђује одређени став о питањима из области заштите и спасавања, 
2) образује стручно - оперативни тим и оперативни штаб и утврђују његови 

задаци; 
3) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 
4) утврђује мишљење на одређена акта, које Штаб разматра; 
5) одлучује о другим питањима, о којима се не одлучује наредбом. 

 
Препоруком се: 

1) предлажу мере за побољшање стања и организације заштите и спасавања; 
2) предлаже  предузимање  мера,  радњи  и  поступака, којима  се умањује 
ризик од опасности. 
 

Друга документа 
 

Члан 33. 
 

У свом раду Штаб користи извештаје, анализе, информације и друга документа, 
којима стиче увид у стање о одређеном питању, које је потребно размотрити на 
седници, или предузети активности и мере у циљу заштите и спасавања. 
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Документа, разматрана на седницама Штаба се усвајају закључком. 
 
Права предлагања аката има командант, заменик команданта, начелник и сваки 
члан Штаба, Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, надлежни општински 
орган управе, као и стручно - оперативни тим Штаба. 
 
По правилу, сваки предлог се мора претходно изучити, уколико Штаб другачије не 
одлучи. 
 
При изради аката, предлагачи су обавезни, да координирају активности по 
заједничким питањима, која се разматрају на седницама Штаба. 
 
Своје акте, Штаб доноси на седници у писменом облику. 
 
Акта Штаба спроводе и извршавају на територији општине Бачки Петровац сви 
субјекти, на које се акта односе, у границама прописаних Законом и другим 
прописима, која регулишу надлежност одређених субјеката. 
 
Надлежни орган,  одређен за спровођење стручних и административних послова се 
стара, да органи из претходног става буду на време обавештени о актима  Штаба, 
који се на њих односе. 
 
Сви донешени акти се оверавају печатом Штаба. 
 
Док се не утврди облик и текст печата Штаба, документи ће се оверавати печатом 
председника Општине Бачки Петровац. 
 
 

Коначни материјал са седнице - прослеђивање 
 

Члан 34. 
 

Потписан и оверен материјал се доставља надлежној служби, која исти прослеђује 
члановима Штаба, позваним лицима и другим органима и институцијама, у складу 
са наложеним мерама и задацима. 
 

VII ПОМОЋНА ТЕЛА ШТАБА 
 

Члан 35. 
 

Штаб закључком образује стручно - оперативне тимове и оперативне штабове, као 
своја помоћна тела, која у складу са сврхом образовања делују самостално у циљу 
превенције, спречавања, смањења, реаговања или отклањања ризика. 
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Стручно - оперативни тим 
 

Члан 36. 
 
За извршавање специфичних задатака заштите и спасавања, Штаб за ванредне 
ситуације може закључком, на седници Штаба, образовати стручно - оперативни 
тим. 
 
Радом стручно - оперативног тима руководи руководилац, којег именује Штаб, а за 
свој рад одговара начелнику Штаба. 
 
Стручно - оперативни тим обавља своје активности на седницама и непосредно на 
терену. 
 
Стручно - оперативни тимови Штаба, раде у седницама и састанцима, који се 
припремају и сазивају аналогно одредбама овог Пословника, уколико решењем 
Општинског штаба за ванредне ситуације о образовању ових тимова, није 
другачије решено. 
 
Штаб може сазвати седницу стручно - оперативног тима, по својој иницијативи, 
према потреби и издати задатак, који треба тим да изврши. 
 
Акта, која се усвоје на седници стручно - оперативних тимова, потписује њихов 
руководилац и предлаже Штабу на разматрање и усвајање. 
 

Оперативни штаб 

Члан 37. 

Оперативни штаб  се образује закључком, на седници Штаба, за брже и 
ефикасније реаговање, према врстама опасности, а ради непосредног доношења 
одлука о коришћењу снага и средстава из своје надлежности. 

Радом оперативног штаба руководи руководилац, којег именује Штаб, а за свој 
рад одговара Штабу. 

Оперативни штаб своје активности обавља на седницама, а у изузетним 
околностима и непосредно на терену. 

Оперативни штаб, ради у седницама и састанцима, који се припремају и сазивају 
аналогно одредбама овог Пословника, уколико решењем Општинског штаба за 
ванредне ситуације о образовању овог штаба, није другачије решено. 
 
Штаб може сазвати седницу оперативног штаба, по својој иницијативи, према 
потреби и издати задатак, који треба штаб да изврши. 
 
Акта, која се усвоје на седници оперативног штаба, потписује његов руководилац и 
предлаже Штабу на разматрање и усвајање. 
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Уколико постоје мере и задаци, који се налажу органима и институцијама, 
материјал, који се односи на наведене активности се доставља и тим субјектима. 
 
Изузетно, наложене мере и задаци се могу саопштити и усмено, у ситуацијама, које 
не трпе одлагање уз обавезу, да се по престанку хитности потврде у писаном 
облику, на првој наредној седници оперативног штаба. 
 
Услед персоналних промена чланова оперативног штаба, се усваја и доноси нови 
закључак. 

VIII ЈАВНОСТ РАДА 
 

Обезбеђивање јавности рада 
 

Члан 38. 
 

Рад Штаба је јаван. 
 
Јавност рада Штаба се обезбеђује конференцијама за новинаре, представљањем 
Штаба и његовог рада на интернету и друштвеним мрежама Министарства 
унутрашњих послова, давањем саопштења за јавност и другим начинима јавног 
саопштавања рада Штаба. 
 

Члан 39. 
 

Командант Штаба одлучује када ће седница бити затворена за јавност. 
 

Члан 40. 
 

О јавности рада Штаба се стара служба за односе са јавношћу. 
 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Престанак важења ранијег прописа 
 

Члан 41. 
 
Ступањем на снагу овoг Пословника, престаје да важи Пословник о раду 
Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бачки Петровац (''Службени 
лист општине Бачки Петровац'' број 4 од 27. априла 2017. године). 
 

Ступање на снагу 
 

Члан 42. 
 

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Општине Бачки Петровац“. 
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