
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12. Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 
125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 19.05.2011. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке о организацији и функционисању цивилне 
заштите на територији Града Ниша. 
 

II Предлог одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 
територији Града Ниша доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Жарко Ранковић, члан Градског већа. 
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ПРЕДСЕДНИК 
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На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, 
број 111/09) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/08),  

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана         2011. године, донела 
је 
 
 

О Д Л У К У 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НИША 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 
 

Овом одлуком одређују се субјекти заштите и спасавања на територији Града 
Ниша, уређују надлежности органа Града, образују јединице цивилне заштите опште 
намене, уређује финансирање цивилне заштите и друга питања од значаја за 
организацију и функционисање цивилне заштите. 
 

 
Члан 2. 

 
Субјекти заштите и спасавања на територији Града Ниша су: 
1. Скупштина Града; 
2. Градско веће; 
3. Градоначелник; 
4. градске управе и службе; 
5. оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на 

територији Града; 
6. грађани и удружења грађана и друге организације. 

 
 

II НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ГРАДА 
 

1. Скупштина Града 
 

Члан 3. 
 

 У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и 
добара на територији Града Ниша, Скупштина Града Ниша врши следеће послове: 

- доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на 
територији Града Ниша и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим 
системом заштите и спасавања; 

- доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији 
Града Ниша, у складу са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања 
Републике Србије; 



- планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање 
задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и 
задатака цивилне заштите на територији Града Ниша; 

- образује Градски штаб за ванредне ситуације; 
- утврђује штете настале од последица елементарних непогода и других 

несрећа и у року од 60 дана од дана настанка последица доставља извештај Влади; 
- обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 

 
 
 

2. Градско веће 
 

Члан 4. 
 

У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и 
добара на територији Града Ниша Градско веће врши следеће послове: 

- доноси Процену угрожености за територију Града; 
- доноси План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 
- одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на 

територији Града, у складу са законом; 
- образује Комисију за процену штете настале од елементарних непогода, на 

предлог Градског штаба за ванредне ситуације; 
- доноси одлуку о накнади штете настале од последица елементарних 

непогода и других несрећа; 
- прати реализацију превентивних мера заштите; 
- обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 

 
 
 

3. Градоначелник  
 

Члан 5. 
 

Градоначелник је командант Градског штаба за ванредне ситуације по 
положају и обавља следеће послове: 

- предлаже Скупштини Града заменика команданта, начелника, и чланове 
Градског штаба за ванредне ситуације; 

- доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији Града Ниша 
на предлог Градског штаба за ванредне ситуације; 

- стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и 
материјалних средстава за извршавање задатака заштите и спасавања; 

- активира оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на 
територији Града, на предлог Градског штаба за ванредне ситуације; 

- обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 
 
 

4. Градске управе и службе 
 
 

Члан 6. 
 



Градске управе и службе, у оквиру својих надлежности, у систему заштите и 
спасавања обављају следеће послове: 

- прате стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и 
предузимају мере за заштиту и спасавање; 

- учествују у изради Процене угрожености територије Града Ниша и Плана 
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 

- послове у вези са привременим померањем и евакуацијом становништва; 
- учествују у припреми и спровођењу збрињавања настрадалог становништва; 
- организују, развијају и воде личну и колективну заштиту; 
- остварују сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне 

ситуације-Управом за ванредне ситуације у Нишу; 
- обављају и друге послове у складу са законом и другим прописима. 

 
 

Члан 7. 
 

Стручни, оперативни, плански и организациони послови у вези заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама за територију Града Ниша обављају се у 
градској управи надлежној за послове заштите и спасавања. 

Градска управа надлежна за послове заштите и спасавања обавља следеће 
послове: 

- израђује предлог Процене угрожености територије Града Ниша у сарадњи са  
Сектором за ванредне ситуације-Управом за ванредне ситуације у Нишу, Градским 
штабом за ванредне ситуације и другим стручним органима Града и предлаже 
Градском већу његово доношење; 

- израђује План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у сарадњи са 
Сектором за ванредне ситуације-Управом за ванредне ситуације у Нишу и предлаже 
Градском већу његово доношење; 

- носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и 
система осматрања и обавештавања (као део Плана одбране Града Ниша); 

- послове у вези попуне, опремања и обучавања јединица цивилне заштите 
опште намене; 

- планира збрињавање угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица 
у ванредним ситуацијама у сарадњи са Градским штабом за ванредне ситуације и у 
складу са Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 

- води евиденцију о припадницима јединица цивилне заштите и средствима и 
опреми у цивилној заштити; 

- прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузима 
друге превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других 
несрећа; 

- послове у вези са набављем и одржавањем средстава за узбуњивање у 
оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији, учествује у изради студије 
покривености система јавног узбуњивања за територију Града Ниша; 

- организује, развија и води личну и колективну заштиту на територији Града; 
- усклађује планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са 

суседним јединицама локалне самоуправе; 
- остварује непосредну сарадњу са организационим јединицама  Сектора за 

ванредне ситуације – Управом за ванредне ситуације у Нишу; 
- израђује план мобилизације и организује извршење мобилизације јединица 

цивилне заштите опште намене; 
- обавља стручне и административно техничке послове потребне за рад 

Градског штаба за ванредне ситуације; 



- обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 
 
 
 

Градски штаб за ванредне ситуације  
 

 
Члан 8. 

 
 

За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним 
ситуацијама, као оперативно-стручно тело, Скупштина Града образује Градски штаб 
за ванредне ситуације. 

Градски штаб за ванредне ситуације чине командант штаба, заменик 
команданта штаба, начелник и чланови штаба. 

Командант Градског штаба је Градоначелник, а заменик команданта је 
заменик Градоначелника, односно члан Градског већа. 

Начелник Градског штаба је руководилац Сектора за ванредне ситуације - 
Управе за ванредне ситуације у Нишу или један од руководиоца кога он предложи за 
постављење. 

Чланови Градског штаба су: 
1) чланови Градског већа у чијем делокругу су послови из области: здравља, 

пољопривреде, водопривреде и шумарства, рада и социјалне политике, заштите 
животне средине; 

2) представници управа у чијем делокругу су послови из области: саобраћаја, 
грађевине, енергетике, информисања, трговине и услуга; 

3) руководиоци јавних предузећа, привредних друштава, руководиоци 
организационих јединица одбране, полиције, хуманитарних организација, удружења 
грађана, других правних лица и установа у чијем делокругу су послови од значаја за 
заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. 

Градски штаб за ванредне ситуације образује, по потреби, помоћне стручно-
оперативне тимове за специфичне задатке заштите и спасавања. 
 
 
 

Члан 9. 
 
 

Градски штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове: 
 
1) руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага 

заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 
2) руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 
3) разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог 

Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 
4) прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за 

њихово побољшање; 
5) наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других 

средстава која се користе у ванредним ситуацијама; 
6) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о 

ризицима и опасностима и предузетим мерама; 



7) разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, 
оспособљених правних лица; 

8) сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у 
ванредним ситуацијама; 

9) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 
10) сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе; 
11) именује поверенике и заменике повереника у насељеним местима; 
12) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и 

спасавања на територији Града; 
13) наређује евакуацију становништва и доноси одлуку о обиму евакуације и 

категоријама становништва које се евакуише;  
14) ангажује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на 

територији Града; 
15) доноси наредбе, закључке и препоруке; 
16) обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 

 
 
 

 
III ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

 
Члан 10. 

 

Цивилну заштиту чине 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. 

 
Члан 11. 

 
У остваривању законом утврђених задатака цивилне заштите субјекти система 

заштите и спасавања на територији Града Ниша у складу са законом и другим 
прописима припремају и спроводе мере цивилне заштите, а нарочито: 
1) превентивне мере; 
2) мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и других 
несрећа; 
3) мере заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће; 
4) мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних 
непогода и других несрећа. 
 
 
 

Повереници цивилне заштите 
 
 

Члан 12. 
 



За обављање послова заштите и спасавања на територији Града постављају 
се повереници цивилне заштите и њихови заменици и то: 

Градска општина Медијана  
1. МК „Брзи Брод“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
2. МК „Ћеле Кула“ -  2 повереника и 2 заменика повереника; 
3. МК „Медијана“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
4. МК „Божидар Аџија“ - 4 повереника и 4 заменика повереника; 
5. МК „Мија Станимировић“ - 4 повереника и 4 заменика повереника; 
6. МК „Браћа Тасковић“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
7. МК „Филип Кљајић“ - 4 повереника и 4 заменика повереника; 
8. МК „ Станко Пауновић“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
9. МК „ Чаир“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 

10. МК „Душко Радовић“ - 3 повереника и 3 заменика повереника; 
 
Градска општина Палилула 

1. МК „Палилула“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
2  МК „Гаврило Принцип“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
3. МК „Расадник“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
4. МК „Бубањ“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
5. МК „Ледена стена“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
6. МК „Милка Протић“ - 1 повереник и 1 заменик повереника; 
7. МК „Црвена Звезда“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
8. МК „Делијски Вис“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
9. МК „Обилићев венац“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 

10. МК „Ђука Динић“ - 1 повереник и 1 заменик повереника; 
11. МК „Лалинац“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
12. МК „Чокот“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
13. МК „Мрамор“ - 1 повереник и 1 заменик повереника; 
14. МК „9. Мај“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
15. МК „Д.Међурово“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
16. МК „Г.Међурово“ -  1 повереник и 1 заменик повереника; 
17. МК „Паси Пољана“ -  1 повереник и 1 заменик повереника; 
18. МК „Габровац“ -  1 повереник и 1 заменик повереника; 

 
Градска општина Црвени Крст 

1. МК „12.Фебруар“ - 4 повереника и 4 заменика повереника; 
2. МК „Ратко Јовић“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
3. МК „Бранко Бјеговић“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
4. МК „Веле Поље“ -  1 повереник и 1 заменик повереника; 
5. МК „Миљковац“ -  1 повереник и 1 заменик повереника; 
6. МК „Кравље“ - 1 повереник и 1 заменик повереника; 
7. МК „Горња Топоница“ - 1 повереник и 1 заменик повереника; 
8. МК „Доња Трнава“ - 1 повереник и 1 заменик повереника; 
9. МК „Трупале“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 

10. МК „Вртиште“ - 1 повереник и 1 заменик повереника; 
11. МК „Доњи Комрен“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
12. МК „Хум“ -  1 повереник и 1 заменик повереника; 
13. МК „Медошевац“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
14. МК „Поповац“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
15. МК „Сечаница“  - 1 повереник и 1 заменик повереника. 

 
Градска општина Панталеј 



1. МК „Бранко Мишић Каменко“ -  2 повереника и 2 заменика повереника;  
2. МК „Ратко Павловић“ -  3 повереника и 3 заменика повереника; 
3. МК „Моше Пијаде“ -  2 повереника и 2 заменика повереника;  
4. МК „Доња Врежина“ - 2 повереника и 2 заменика повереника;  
5. МК „Горња Врежина“ -  1 повереник и 1 заменик повереника; 
6. МК „Малча“ -  1 повереник и 1 заменик повереника; 
7. МК „Ореовац“ -  1 повереник и 1 заменик повереника;  
8. МК „Кнез Село“ -  1 повереник и 1 заменик повереника; 
9. МК „Горњи Матејевац“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 

10. МК „Доњи Матејевац“ -  1 повереник и 1 заменик повереника; 
11. МК „Каменица“ - 1 повереник и 1 заменик повереника; 

 
Градска општина Нишка Бања 

1. МК „Нишка Бања“ - 2 повереника и 2 заменика повереника;  
2. МК „Никола Тесла“ - 2 повереника и 2 заменика повереника; 
3. МК „Јелашница“ - 2 повереника и 2 заменика повереника;  
4. МК „Доња Студена“ -  1 повереник и 1 заменик повереника; 
5. МК „Сићево“ -  1 повереник и 1 заменик повереника; 
6. МК „Островица“ -  1 повереник и 1 заменик повереника; 
7. МК „Прва Кутина“ - 1 повереник и 1 заменик повереника. 

Поверенике и заменике повереника поставља Градски штаб за ванредне 
ситуације на предлог градске управе надлежне за послове заштите и спасавања. 

Повереници и заменици повереника у насељима предузимају непосредне 
мере за учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите, личне, 
узајамне и колективне заштите и руководе јединицама цивилне заштите опште 
намене. 

Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају по 
упутствима повереника, односно заменика повереника. 
 
 

Јединице цивилне заштите опште намене 
 

 
Члан 13. 

 
За извршавање задатака цивилне заштите, као оперативне снаге,  образују се, 

опремају и оспособљавају јединице цивилне заштите опште намене. 
Јединице цивилне заштите опште намене оспособљавају се 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 у збрињавању угроженог становништва, помоћ у 
асанацији терена и обављање других активности по процени Градског штаба за 
ванредне ситуације. 
 
 

Члан 14. 
 

На територији Града Ниша образују се следеће јединице цивилне заштите 
опште намене: 

- девет јединица јачине вода у месним канцеларијама Божидар Аџија, Мија 
Станимировић, Филип Кљајић, Станко Пауновић, 9. Мај (Ново Село),  Гаврило 



Принцип, 12. Фебруар, Бранко Мишић-Каменко и Нишка Бања са  укупно 279 
обвезника цивилне заштите и  

- шест јединица јачинe одељења у месним канцеларијама, Брзи Брод,  
Делијски Вис, Бранко Бјеговић, Поповац, Горњи Матејевац и Никола Тесла са укупно 
90 обвезника цивилне заштите. 

На територији Града Ниша образује се петнаест јединица цивилне заштите 
опште намене јачине вода и одељења са укупно 369 обвезника цивилне заштите. 

Послове у вези попуне, опремања и обуке јединица цивилне заштите опште 
намене врши градска управа надлежна за послове заштите и спасавања. 

 
 
 
Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање 
 
 

Члан 15. 
 

Оспособљена правна лица од значаја за зашититу и спасавање на територији 
Града Ниша одређује посебним актом Градско веће Града Ниша. 

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 
Градски штаб за ванредне ситуације. 

Активирање оспособљених правних лица налаже Градоначелник, на предлог 
Градског штаба за ванредне ситуације. 

Градско веће Града Ниша правним лицима из става 1. овог члана уговором 
обезбеђује накнаду стварних трошкова за спровођење припрема и ангажовање у 
извршавању мера и задатака цивилне заштите. 

Уговор из става 4. овог члана закључује Градоначелник, или лице које он 
овласти. 

 
 Лична, узајамна и колективна заштита 

 
Члан 16. 

 
Ради остваривања личне, узајамне и колективне заштите органи Града, 

привредна друштва и друга 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. 

Грађани и власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да набаве и 
држе у исправном стању потребна средства и опрему за личну, узајамну и 
колективну заштиту у складу са законом и другим прописима. 

Градска управа надлежна за послове заштите и спасавања, у сарадњи са 
организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације - Управом за ванредне 
ситуације у Нишу, припрема упутства и друге публикације којима ће се вршити 
едукација становништва о поступцима у могућој или насталој ситуацији.  

У реализацију наведених активности укључују се и повереници цивилне 
заштите. 

 
 
 

IV ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 



 
 

Члан 17. 
 
 

Систем заштите и спасавања финансира се из буџета Града и других извора у 
складу са законом и другим прописима. 

Из буџета Града финансира се: 
1) припремање, опремање и обука Градског штаба за ванредне ситуације, јединица 
цивилне заштите, повереника и заменика повереника и трошкови спровођења мера 
заштите и спасавања; 
2) трошкови ангажовања оспособљених правних лица у складу са уговором за 
извршавање задатака заштите и спасавања; 
3) изградња система за узбуњивање на територији Града; 
4) прилагођавање подземних објеката (подземни пролази, тунели и други) за 
склањање и њихово одржавање, као и одржавање других заштитних објеката у 
складу са законом; 
5) обука становништва из области заштите и спасавања; 
6) санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са 
материјалним могућностима; 
7) друге потребе заштите и спасавања, у складу са законом и другим прописима. 
 
 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 18. 

 
Постављење повереника и заменика повереника извршиће Градски штаб за 

ванредне ситуације у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
Градско веће Градa Ниша ће донети акт о одређивању оспособљених правних 

лица од значаја за зашититу и спасавање на територији Града Ниша у року од 60 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

 
Члан 19. 

 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о заштити грађана и 

материјалних добара у кризним ситуацијама и образовању Градског штаба за 
управљање у кризним ситуацијам („Службени лист Града Ниша“, број 23/2004).  
 

 
Члан 20. 

 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Ниша“. 
 

 
 
Број: 
у Нишу,            2011. године 



 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

Председник 
 

Проф. др Миле Илић 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
 

 Правни основ за доношење Одлуке о организацији и функционисању цивилне 
заштите на територији Града Ниша садржан је у одредбама члана 15. Закона о 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09) којим је прописано да 
јединица локалне самоуправе преко својих органа, односно Скупштина Града доноси 
Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите. 
 Предлогом одлуке, у члану 2., одређени су субјекти цивилне заштите на 
територији Града Ниша и то: Скупштина Града, Градско веће, Градоначелник, 
градске управе и службе, оспособљена правна лица од значаја за заштиту и 
спасавање на територији Града, грађани и удружења грађана и друге организације. 
Одредбама члана 3. до 7. Предлога одлуке прописани су послови органа Града 
(Скупштина Града, Градско веће, Градоначелник, градске управе и службе и градска 
управа надлежна за послове заштите и спасавања), које они врше у остваривању 
своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и добара на територији 
Града Ниша. 

У члану 8. Предлога одлуке прописано је да за координацију и руковођење 
заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама Скупштина Града, као 
оперативно-стручно тело, образује Градски штаб за ванредне ситуације. Прописан је 
и састав Градског штаба за ванредне ситуације, који чине: командант штаба, 
заменик команданта штаба, начелник и чланови штаба. 



Чланом 9. Предлога одлуке уређена је надлежност Градског штаба за 
ванредне ситуације, у складу са Законом о ванредним ситуацијама. 

Предлогом одлуке, одредбама члана 10., прописује се да цивилну заштиту 
чине 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. 

У члану 11. Предлога одлуке прописано је да субјекти система заштите и 
спасавања припремају и спроводе мере цивилне заштите, а нарочито: превентивне 
мере, мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и 
других несрећа, мере заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће 
и мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних 
непогода и других несрећа. 

Чланом 12. Предлога одлуке одређује се број повереника цивилне заштите и 
њихових заменика по месним канцеларијама на територији Града.  

Такође, Предлогом одлуке прописује се да се за извршавење задатака 
цивилне заштите, као оперативне снаге, образују, опремају и оспособљавају 
јединице цивилне заштите опште намене. 

У члану 14. Предлога одлуке утврђено је да се на територији Града Ниша 
образују јединице цивилне заштите опште намене, и то: девет јединица јачине вода, 
са укупно 279 обвезника цивилне заштите и шест јединица јачине одељења, са 
укупно 90 обвезника цивилне заштите. 

Одредбама члана 15. Прописано је да Градско веће Града Ниша посебним 
актом одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на 
територији Града Ниша, као и то да њихово активирање налаже Градоначелник, на 
предлог Градског штаба за ванредне ситуације. 

Чланом 17. Предлога одлуке прописано је финансирање система заштите и 
спасавања. 

У члану 18. Предлога одлуке одређен је рок за постављење повереника и 
заменика повереника од стране Градског штаба за ванредне ситуације, као и рок у 
коме ће Градско веће Града Ниша донети акт којим ће одредити оспособљена 
правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији Града Ниша. 
 
 
 
 У Нишу, априла 2011.године 
 
 
 


