ситуацијама („Службени
1.
На основу члана 15. став 1. тачка Закона о ванредним
Новог Сада –
93/ 12) и члана 24. тачка 7. Статута Града
гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и
Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града
пречишћен текст („Службени лист Града
2018. године, доноси
Новог Сада, на ХХХ1Х седници од 29. августа

одлуку

ОРГАНИЗАЦИЈИ и ФУНКЦИОНИСАЊУ
о ИЗМЕНАМА и допуни ОДЛУКЕ о
ГРАДА новог САДА
цивилнв ЗАШТИТЕ НА тввитогиш
Члан 1.
територији Града

заштите на
У Одлуци о организацији и функционисању цивилне
10/
12)
у члану 5. алинеја четврта
лист Града Новог Сада“, број

Новог Сада („Службени
мења се и гласи:
Штаба, и“.
план рада и годишњи извештај о раду
„ – усваја годишњи
Члан 2.

2. и 3. који гласе:
У члану 12. после става 1. додају се нови ст.
10 јединица цивилне заштите опште намене у
„На територији Града образује се
300 обвезника цивилне заштите.
рангу вода са укупно
Градско
опште намене из става 2. овог члана образује

Јединице цивилне заштите

веће.“

Члан 3.
Члан 14. брише се.
Члан 4.
Члан 20. мења се и гласи:
органима Града и месним
„За обављање послова заштите и спасавања у
постављају се повереници цивилне
заједницама образованим на територији Града,
заштите и заменици повереника.
органима Града поставља и
Повереника цивилне заштите и заменика повереника у
разрешава старешина органа Града.
се по један повереник
У месним заједницама на територији Града поставља
цивилне заштите и заменик повереника.
из става 3. овог члана
Повереника цивилне заштите и заменика повереника
поставља и разрешава Штаб.
из става 3. овог члана
Повереници цивилне заштите и заменици повереника
спровођењу мера и задатака цивилне
предузимају непосредне мере за учешће грађана у
и учествују у руковођењу јединицама
заштите, личне узајамне и колективне заштите
месне заједнице којој припадају.“
цивилне заштите опште намене на територији

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу
Новог
Сада“.
Града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352–1/2018-364-1
29. август 2018. године
НОВИ САД
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