
На основу члана 14. став 1. тачка 1. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник 
РС", број: 111/09 и 92/11), чл. 33. и 35. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади 
Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ" број 04/10), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 10. априла 2013. године, донела је

ОДЛУКУ

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

("Сл. лист АП Војводине", бр. 13/2013)

 

1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овом одлуком се уређује организација и функционисање цивилне заштите на територији 
Аутономне Покрајине Војводине. 

Члан 2 

Цивилна заштита као део система заштите и спасавања је хуманитарна и невојна активност 
од општег интереса. 

Цивилна заштита, као део система заштите и спасавања, организује се и припрема у миру и 
рату, у складу са Допунским протоколом из 1977. године уз Женевске конвенције о заштити 
жртава рата из 1949. године и другим правилима међународног хуманитарног права. 

Члан 3 

Цивилна заштита на територији Аутономне Покрајине Војводине се остварује у складу са 
одредбама закона и чине је лична, узајамна и колективна заштита, мере и задаци, повереници 
цивилне заштите, заменици повереника и јединице цивилне заштите, систем осматрања, 
обавештавања и узбуњивања, овлашћена и оспособљена правна лица, хуманитарне и друге 
организације опремљене и оспособљене за заштиту и спасавање и, с тим у вези, скуп 
активности које се односе на попуну, материјално опремање, обучавање, оспособљавање, 
мобилизацију и активирање цивилне заштите. 

2. ЛИЧНА, УЗАЈАМНА И КОЛЕКТИВНА ЗАШТИТА 

Члан 4 

Ради остваривања личне, узајамне и колективне заштите органи аутономне покрајине, 
оспособљена правна лица обезбеђују и држе у исправном стању потребна средства и опрему 
за личну, узајамну и колективну заштиту и врше обуку запослених из области цивилне 
заштите у складу са прописима о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и 
колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа. 

3. МЕРЕ И ЗАДАЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Члан 5 

Мере цивилне заштите представљају планске и организоване радње и поступке које 
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припремају и спроводе органи аутономне покрајине, ради заштите и спасавања људи и 
материјалних добара од опасности и последица природних и других несрећа. 

Органи Аутономне Покрајине Војводине припремају и спроводе: 

1) превентивне мере заштите; 

2) мере заштите у случају непосредне опасности од природних и других несрећа; 

3) мере заштите када наступе природне и друге несреће; 

4) мере ублажавања и отклањања непосредних последица од природних и других несрећа. 

Члан 6 

Превентивне мере заштите обухватају нарочито: процену могуће угрожености од природних 
и других несрећа; мере изградње на трусном подручју; посебне мере заштите при изградњи 
објеката (бране, складишта, пумпне станице и др) који могу угрозити животе људи и 
материјална добра; изградњу одбрамбених насипа; регулисање водотокова; разбијање леда на 
водотоковима; изградњу потпорних зидова; противпожарне мере; мере којима се спречава 
неконтролисано ослобађање, изливање или растурање штетних или чврстих хемијских и 
радиоактивних материја; епидемиолошке, ветеринарске и друге мере којима се спречавају 
природне и техничке несреће или ублажава њихово дејство. 

Члан 7 

Мере заштите у случају непосредне опасности од природних и других несрећа обухватају: 
прикупљање података о наступајућој природној и другој несрећи са проценом њеног дејства 
и могућих последица; обавештавање становништва и правних лица; активирање штаба за 
ванредне ситуације; распоређивање људства и технике на најугроженија подручја; планирање 
учешћа Војске Србије; планирање учешћа добровољних ватрогасних друштава и савеза; 
посебне мере физичког обезбеђења потенцијално угрожених објеката и друге мере. 

Члан 8 

Мере заштите када наступе природне и друге несреће обухватају: наређивање учешћа 
људства и средстава у заштити и спасавању становништва и материјалних добара; начин и 
обим учешћа привредних друштава и других правних лица у заштити и спасавању; 
организовање спасавање угроженог становништва и материјалних добара (евакуација, 
збрињавање угроженог становништва, пружање прве медицинске помоћи и ветеринарске 
помоћи, асанацију терена и мере техничке помоћи); процену потреба за тражењем помоћи и 
учешћем Војске Србије или предлагање међународне помоћи у оквиру регионалне сарадње и 
предузимање других мера којима се спречава или ублажава ширење природних и других 
несрећа. 

Члан 9 

Мере ублажавања и отклањања непосредних последица од природних и других несрећа 
обухватају: мере којима се стварају услови за нормалан живот и рад на угроженом подручју; 
прикупљање података, процена и утврђивање висине настале штете; организовање 
прикупљања и расподеле помоћи и друге мере којима се ублажавају или отклањају 
непосредне последице од природних и других несрећа. 

Члан 10 

У циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара од опасности изазваних 
елементарним непогодама и другим несрећама спроводе се следећи задаци цивилне заштите 
и то: узбуњивање, евакуација, склањање и урбанистичке мере заштите збрињавање 
угрожених и настрадалих, радиолошка, хемијска и биолошка заштита, заштита од техничко-
технолошких несрећа, заштита од рушења и спасавање из рушевина, заштита и спасавање од 
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поплава и несрећа на води и под водом, заштита и спасавање од пожара и експлозија, заштита 
од неексплодираних убојних средстава (даље у тексту: НУС), прва и медицинска помоћ, 
асанација терена, очување добара битних за опстанак и хитно успостављање неопходних 
служби од јавног интереса. 

Осим задатака из става 1. овог члана, могу се планирати, припремати и спроводити и други 
задаци и активности у заштити и спасавању у складу са активностима Покрајинског штаба за 
ванредне ситуације (даље у тексту: Покрајински штаб) у руковођењу и координирању 
спровођења мера и задатака цивилне заштите. 

Задаци цивилне заштите спроводе се на начин и у складу са одредбама Закона о ванредним 
ситуацијама. 

4. ПОВЕРЕНИЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Члан 11 

Повереници цивилне заштите (у даљем тексту: повереници) и заменици повереника 
постављају се ради обављања послова заштите и спасавања у органима покрајинске управе. 

У органима покрајинске управе, према сопственој процени, повереници односно заменици се 
постављају зависно од организационе структуре, простора организовања и деловања и броја 
запослених. 

Повереника и заменика повереника поставља и разрешава функционер који руководи 
органом покрајинске управе у којима се лица постављају, односно разрешавају. 

Повереници и заменици повереника постављају се по основу радне обавезе. 

Члан 12 

Повереници и заменици повереника предузимају мере и активности на учешћу запослених у 
спровођењу личне, узајамне и колективне заштите и извршавању других задатака заштите и 
спасавања људи и материјалних добара у зградама и објектима за које су задужени. 

5. ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Члан 13 

За потребе органа покрајинске управе, не формирају се јединице цивилне заштите које би као 
оперативне снаге извршавале задатке цивилне заштите на територији АП Војводине. 

6. СИСТЕМ ОСМАТРАЊА, ОБАВЕШТАВАЊА И УЗБУЊИВАЊА 

Члан 14 

За потребе праћења стања и управљања ванредним ситуацијама на територији Аутономне 
Покрајине Војводине, као и ради подршке у прикупљању, обради и дистрибуцији података за 
рад стручно оперативних тимова које формира Покрајински штаб за ванредне ситуације, 
може се формирати ситуациони центар. 

Ситуациони центар је у обавези да прикупљене податке доставља територијално надлежном 
оперативном центру 112. 

Формирање ситуационог центра извршиће се у складу са прописима који уређују 
организацију и функционисање система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и 
узбуњивања. 

7. ОВЛАШЋЕНА И ОСПОСОБЉЕНА ПРАВНА ЛИЦА 

Члан 15 

У остваривању права и дужности у питањима заштите и спасавања Влада Аутономне 
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Покрајине одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање. 

Оспособљена правна лица врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и других добара 
у случају опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у 
складу са својом делатношћу, као и задацима које им нареди Покрајински штаб за ванредне 
ситуације. 

Оспособљена правна лица дужна су да плански прилагоде своје капацитете и организацију за 
извршавање задатака заштите и спасавања. 

Влада АП Војводине правним лицима из става 1. овог члана уговором обезбеђује накнаду 
стварних трошкова за спровођење припрема и ангажовање у извршавању мера и задатака 
цивилне заштите. 

8. ПОПУНА И МАТЕРИЈАЛНО ОПРЕМАЊЕ 

Члан 16 

На дужност повереника и заменика повереника у органима покрајинске управе распоређују 
се лица запослени у тим органима. 

Члан 17 

Приликом извршавања задатака заштите и спасавања припадници Покрајинског штаба за 
ванредне ситуације, повереници, заменици повереника носе униформу са ознаком цивилне 
заштите, ознакама функција и специјалности у складу са прописом о униформи, ознакама 
цивилне заштите и ознакама функција и специјалности. 

9. ОБУЧАВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ 

Члан 18 

Основна обука и оспособљавање припадника Покрајинског штаба за ванредне ситуације 
спроводи се у Националном и регионалним тренинг центрима за заштиту и спасавање, које 
образује надлежна служба Министарства унутрашњих послова. 

10. МОБИЛИЗАЦИЈА И АКТИВИРАЊЕ 

Члан 19 

Мобилизацијом цивилне заштите из редовне организације и стања се прелази на 
организацију и стање оперативне готовости за извршење задатака заштите и спасавања. 

Мобилизација по обиму може бити општа и делимична, а проглашава се јавним саопштењем 
или појединачним позивом. 

Члан 20 

Општа мобилизација обухвата све, а делимична потребан део штабова и јединица, као и 
материјална средства потребна за вршење задатака заштите и спасавања. 

Мобилизација се спроводи по плану мобилизације. 

Мобилизацију су дужни да спроводе оспособљена правна лица, у складу са законом и другим 
прописима. 

Члан 21 

Активирање обухвата поступке, задатке и активности којим се редовни капацитети 
оспособљених правних лица, из редовне организације и стања преводе на организацију и 
стање спремности за извршење задатака заштите и спасавања. 

Активирање оспособљених правних лица од значаја наређује Влада АП Војводине на 
предлог Покрајинског штаба за ванредне ситуације. 
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11. ФИНАНСИРАЊЕ 

Члан 22 

Аутономна Покрајина Војводина, у складу са Законом о ванредним ситуацијама, финансира 
припремање, опремање и обуку Покрајинског штаба за ванредне ситуације, повереника и 
заменика повереника и трошкове спровођења мера заштите и спасавања које предузима; 
трошкове ангажовања оспособљених правних лица у складу са уговором за извршавање 
задатака заштите и спасавања; санирање штета насталих природном и другом незгодом, у 
складу са материјалним могућностима и друге потребе заштите и спасавања, у складу са 
законом и другим прописима. 

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23 

Постављење повереника и заменика повереника извршиће се у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 24 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Аутономне 
Покрајине Војводине". 
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