
На основу члана 20. став 1. тачка 11, а у вези са чл. 88, 88а, 88в и 88д Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РСˮ, бр. 129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон и 

47/18), члана 29. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа у управљању ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 87/18), члана 40. тачка 23) Статута града Лозница 

(„Службени лист града Лозницаˮ, број 1/19-пречишћен текст), члана__Статута општине Бајина 

Башта („Службени лист општине ___________“ број __/__), члана__Статута општине Крупањ 

(„Службени лист општине _________ˮ, број __/__), члана__Статута општине Љубовија 

(„Службени лист општине _________ˮ, број __/__),  члана__Статута општина Мали Зворник 

(„Службени лист општине _________ˮ, број __/__), члана__Статута општине Нова Варош 

(„Службени лист општине _________ˮ, број __/__), члана__Статута општине Осечина („Службени 

лист општине _________ˮ, број __/__),  члана__Статута општине Прибој („Службени лист 

општине _________ˮ, број __/__), члана__Статута општине Сјеница („Службени лист општине 

_________ˮ, број __/__),  члана__Статута општине Богатић, и члана__Статута општине Пријепоље 

(„Службени лист општине _________ˮ, број __/__),  дана __.__. 2021. године, Град Лозница, 

Општина Бајина Башта, Општина Крупањ, Општина Љубовија, Општина Мали Зворник, Општина 

Нова Варош, Општина Осечина, Општина Прибој, Општина Сјеница, Општина Богатић и 

Општина Пријепоље закључују  

 

 СПОРАЗУМ  

 О ОСНИВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И СМАЊЕЊЕ 

РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА У СЛИВУ РЕКЕ ДРИНЕ 

 

Предмет споразума 

Члан 1. 

Овим споразумом уређује се оснивање, назив и седиште, послови, начин финансирања, управљање 

и надзор над радом, положај, организација, приступање других јединица локалне самоуправе 

споразуму, иступање из споразума и друга питања од значаја за рад Заједничке службе за цивилну 

заштиту и смањење ризика од катастрофа у сливу реке Дрине (у даљем тексту: Заједничка 

служба). 

Начела, циљеви и принципи сарадње 

Члан 2. 

Сарадња јединица локалне самоуправе у сливу реке Дрине (у даљем тексту: Споразумне стране) се 

заснива на начелима партнерства (сарадња на једнаким основама), транспарентности (јавност у 

раду), одговорности, заједничког планирања и усклађивања активности, заједничког интереса, 

међусобног информисања и аутономности свих страна. 

Циљ оснивања Заједничке службе је заједнички рад на стварању отпорније заједнице и заједничко 

деловање у циљу смањења ризика од катастрофа, организовања цивилне заштите, мапирања 

опасности и ризика, управљања током ванредних ситуација, ублажавања последица и брзог 

опоравка и обнове после катастрофа (елементарних непогода, еколошко-здравствених или 

техничко-технолошких несрећа), као и заједничке активности на јачању административних и 

техничких капацитета, те географско-информационог система за потребе управљања цивилном 

заштитом и смањења ризика и друго. 

Економичност, ефикасност, рационално располагање и управљање ресурсима су основни 

принципи функционисања Заједничке службе и интерес њених оснивача.  

 

 



 

Назив, седиште и надлежност 

 

Члан 3. 

 

Пун назив Заједничке службе је: Заједничка служба за цивилну заштиту и смањење ризика од 

катастрофа у сливу реке Дрине. 
 

Споразумне стране су сагласне да Заједничка служба има седиште у граду Лозници. 
 

Месна надлежност за обављање послова Заједничке службе простире се на територијама 

Споразумних страна. 

 

Печат Заједничке службе 

 

Члан 4. 

 

Заједничка служба има печат. 

Печат је округлог облика са исписаним текстом: Република Србија, Заједничка служба за цивилну 

заштиту и смањење ризика од катастрофа у сливу реке Дрине. 

Печат је исписан на српском језику, ћириличким писмом. Садржи централно постављен грб/лого 

Заједничке службе. 

Заједничка служба у свом раду користи и штамбиљ правоугаоног облика са текстом утврђеним у 

ставу 1. овог члана. 

 

Послови службе 

Члан 5. 

Заједничка служба у складу са законом обавља послове у области цивилне заштите, смањења 

ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама; превенције, едукације, израде 

планских докумената; ране најаве; предузимањем различитих структурних и неструктурних мера и 

других активности у циљу смањења ризика од катастрофа, као и унапређењем способности 

ефикасног реаговања субјеката у ванредним ситуацијама; ублажавања и отклањања последица 

катастрофа на територији Споразумних страна. 

У обављању послова из става 1. овог члана, Заједничка служба за потребе надлежних органа 

Споразумних страна организује процес израде и усклађивања планских и програмских докумената 

у складу са законом и другим прописима; организује, опрема и управља јединицама цивилне 

заштите; предлаже и врши набавку одговарајуће опреме, предлаже структурне и неструктурне 

мере у циљу унапређења превентивне делатности и управљања ванредним ситуацијама; израђује 

извештаје о стању у области свог рада и о свом раду, иницира измене локалних прописа 

Споразумних страна, прати стање на територији Споразумних страна,  припрема предлоге 

пројеката ради обезбеђивања средстава и подизања капацитета; предлаже мере за стварање услова 

за брз опоравак од катастрофа у складу са начелом „изградити поново боље”; обавља послове на 

изградњи, одржавању и унапређивању ГИС-а за потребе рада Заједничке службе; предузима мере 

ради успостављања заједничког ситуационог и тренинг центра, реализује заједничке обуке и вежбе 

снага система заштите и спасавања, стара се о извршењу одлука Републичког штаба за ванредне 

ситуације; прикупља, обрађује и размењује информације и податке у области смањења ризика од 

катастрофа у управљању ванредним ситуацијама од значаја за Споразумне стране, стара се о 

ажурном уносу података у јединствену електронску базу података или одговарајући 



информациони систем, у складу са законом и одлуком надлежних органа; и обавља друге 

административне и стручне послове за потребе Споразумних страна. 

Заједничка служба своје послове реализује у сарадњи са другим државним органима и независним 

телима, локалним самоуправама и другим организацијама јавног, приватног и цивилног сектора. 

Нарочиту пажњу Заједничка Служба посвећује остваривању пуног партнерства и координације са 

Сектором за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије и 

Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије. 

Заједничка служба у оквиру својих послова остварује и међународну сарадњу са другим 

субјектима међународног јавног права, под окриљем града Лознице и Споразумних страна, у 

оквиру интереса и спољне политике Републике Србије. 

Организација Заједничке службе  

 

Члан 6. 

 

Унутрашња организација и систематизација радних места у Заједничкој служби утврђује се актом 

о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, који припрема Директор Заједничке 

службе, у складу са заједничким смерницама Савета, а сагласно закону којим се уређује положај 

запослених у јединицама локалне самоуправе. 

 

Акт из става 1. овог члана, у складу са законом, обједињује начелник Градске управе града 

Лознице и доставља на усвајање Градском већу града Лознице. 

 

Град Лозница се обавезује да усагласи и донесе сва акта потребна за успостављање Заједничке 

службе (Кадровски план, Одлуку о организацији градске управе, Правилник о организацији и 

систематизацији радних места и друга акта). 

Директор Заједничке службе и конкурс 

Члан 7. 

Заједничком службом руководи и за њен рад одговара Директор који представља Заједничку 

службу према Споразумним странама и трећим лицима (у даљем тексту: Директор). 

 

Директор се поставља на основу јавног конкурса на период од четири године и може бити поново 

постављен. 

 

Јавни конкурс спроводи Градско веће града Лознице. 

 

Мерила и критеријуме за избор Директора утврђује Савет Заједничке службе. 

 

 Постављење Директора 

 

Члан 8. 

 

По спроведеном конкурсном поступку, Градско веће града Лознице утврђује предлог кандидата 

који је са најбољим резултатом испунио утврђене мерила и критеријуме за постављење.  

 

По достављању предлога кандидата за Директора, општинска/градска већа Споразумних страна 

постављају Директора у року од 30 дана. 

 



Уколико општинско/градско веће Споразумне стране у року од 30 дана не донесе одлуку, сматраће 

се да није сагласно са предлогом конкурсне комисије. 

 

У случају да само једна од потписница овог споразума није сагласна са предлогом конкурсне 

комисије за кандидата, Споразумне стране су сагласне да се Споразум може раскинути са том 

Споразумном страном, сагласном изјавом воља преосталих Споразумних страна, у року и на начин 

утврђен овим споразумом који се односи на искључење Споразумне стране из Споразума. 

 

Одговорност и извештавање 

 

Члан 9. 

 

Директор је одговоран надлежном органу Споразумних страна за извршавање послова у чију 

месну надлежност ти послови спадају, а за рад Заједничке службе у целини, одговоран је органима 

Споразумних страна надлежним за његово постављење. 

 

Директор најкасније до 31. марта текуће године подноси већима Споразумних страна извештај о 

раду Заједничке службе за претходну годину, а на њихов захтев дужан је да им подноси и 

ванредне извештаје. 

Недостаци у раду 

Члан 10. 

Ако оцени да постоје недостаци у раду Заједничке службе, општинско/градско веће било које 

Споразумне стране може наложити мере за отклањање недостатака и одредити рок за поступање 

по мерама, као и поднети предлог за покретање одговарајућег поступка за утврђивање 

одговорности. 

Разрешење Директора 

Члан 11. 

Писани предлог за разрешење Директора, пре истека периода на који је постављен, може поднети 

општинско/градско веће било које од Споразумних страна. 

 

О предлогу из става 1. овог члана изјашњавају се општинска/градска већа Споразумних страна у 

року од 30 дана од дана достављања предлога и о томе обавештавају подносиоца предлога. 

 

У случају разрешења Директора, Споразумне стране ће утврдити заједнички предлог за 

постављење новог Директора, најкасније у року од шест месеци од дана разрешења. 

 

До постављења новог Директора, вршилац дужности Директора ће бити лице које својим решењем 

постави Градско веће града Лознице. 

 

Попуњавање извршилачких радних места 

 

Члан 12. 

 

Извршилачка радна места у Заједничкој служби попуњавају се на начин и поступку прописаним 

законом којим се уређује радноправни статус запослених у јединицама локалне самоуправе и овим 

споразумом. 

Члан 13. 



Директор ће својим актом уредити начин вођења евиденција, руковање предметима, поступање са 

архивским материјалом и друга питања од значаја за рад Заједничке службе. 

 

Техничка и логистичка подршка града Лознице 

Члан 14. 

Пословне просторије за смештај и рад Заједничке службе обезбеђује град Лозница у којој је 

седиште Заједничке службе. 

Споразумне стране су сагласне да ће Градска управа града Лознице, за потребе Заједничке службе 

обављати финансијске и рачуноводствене послове, послове јавних набавки, послове управљања 

људским ресурсима, послове писарнице као и друге послове прописане законом.  

Смернице за обављање послова 

Члан 15. 

При извршавању својих послова Заједничка служба дужна је да се руководи смерницама 

надлежног органа Споразумне стране, у чију месну надлежност спадају послови који се обављају. 

Члан 16. 

О изузећу службених лица или руководилаца Заједничке службе, одлуку доноси надлежни орган 

јединице локалне самоуправе у чију месну надлежност спадају послови, односно посао поводом 

кога се тражи изузеће.   

У складу са природом појединих послова, Заједничка служба има стварну надлежност за 

одлучивање у првом степену у управним стварима за послове за које је основана, а њена месна 

надлежност обухвата територију јединица локалне самоуправе оснивача.  

За вођење другостепеног поступка (одлучивање по жалби на првостепено решење), по закону, 

стварно је надлежан орган јединице локалне самоуправе који би иначе био месно надлежан за 

управно одлучивање да није дошло до оснивања Заједничке службе.  

Члан 17. 

Директор предлаже већима Споразумних страна организацију рада Заједничке службе, број и 

структуру запослених у Заједничкој служби, на основу чега се утврђују заједничке смернице из 

члана 6. став 1. овог споразума.  

Промене у броју и структури запослених у Заједничкој служби подлежу претходној сагласности 

Савета. 

У складу са одобреном организацијом рада Заједничке службе, Директор и запослени у 

Заједничкој служби остварују права из радног односа у складу са прописима који уређују положај 

запослених у јединицама локалне самоуправе. 

О правима из радног односа Директора одлучује надлежни орган града Лознице у којој је седиште 

Заједничке службе, а о правима запослених одлучује Директор. 

Дисциплински поступак 

Члан 18. 



За вођење дисциплинског поступка за службенике и намештенике у Заједничкој служби надлежан 

је орган града Лознице. 

 

 

Подручне јединице 

Члан 19. 

Споразумне стране су сагласне да се организација рада Заједничке службе може уредити и 

успостављањем подручних јединица Заједничке службе на територијама једне или више 

Споразумних страна, на предлог Директора.  

У случају подручних јединица, послове Заједничке службе обављају запослени у општинским 

управама подручних јединица. 

Финансирање Заједничке службе 

Члан 20. 

Финансијска средства за рад Заједничке службе обезбеђују се у буџетима Споразумних страна, 

процентуалним уделом сваке од Споразумних страна, према обиму послова који се одређује у 

односу на број становника Споразумних страна. 

Споразумне стране су сагласне да су процентуални удели у финансирању, према броју становника 

на основу последњег званичног пописа становништва, следећи: 

26,6 % Град Лозница, 

8,7 %   Општина Бајина Башта, 

9,7%   Општина Богатић, 

5,8 %   Општина Крупањ, 

4,9 %   Општина Љубовија, 

4,2 %   Општина Мали Зворник, 

5,6 %   Општина Нова Варош, 

4,2 %   Општина Осечина, 

9,1 %   Општина Прибој, 

12,4% Општина Пријепоље, 

8,8 %  Општина Сјеница. 

 

Износ средстава сваке од Споразумних страна који се издваја за рад Заједничке службе ће се 

утврдити анексом уз овај споразум, за сваку календарску годину, а на основу плана потребних 

финансијских средстава који утврђује Директор заједничке службе на основу претходне 

сагласности Савета.  

 



Споразумне стране су сагласне да граду Лозници уплате своје учешће за рад Заједничке службе у 

јануару текуће године. У случају кашњења са плаћањем, обрачунава се затезна камата у складу са 

законом. 

Из овако прикупљених средстава се финансирају плате запослених, набавка опреме, канцеларијски 

материјал, трошкови воде, струје, грејања, материјални трошкови (трошкови горива, регистрације 

возила, осигурања), као и други трошкови за обављање послова Заједничке службе. Плате 

запослених у подручним јединицама Заједничке службе представљају  саставни део 

процентуалног удела у финансирању сваке од Споразумних страна. 
 

Директор Заједничке службе дужан је да органима управе Споразумних страна, у складу са 

роковима прописаним буџетским календаром и по прибављеном позитивном мишљењу Савета 

заједничке службе а, достави предлог потребних финансијских средстава за рад Заједничке службе 

за наредну годину. 

За штету коју својим радом проузрокује Заједничка служба, солидарно одговарају јединице 

локалне самоуправе, оснивачи Заједничке службе.  

Обављање посла за Споразумну страну 

 

Члан 21. 

 

Уколико постоји могућност у оквиру плана рада Заједничке службе и на основу сагласности 

Директора, Споразумна страна може да затражи обављање одређеног посла Заједничке службе 

само за ту Споразумну страну.  

 

У том случају, Споразумна страна која је наручилац посла ће извршити уплату трошкова у складу 

са уговором који се закључује за извршење тог посла. 

 

Савет Заједничке службе 

 

Члан 22. 

 

У циљу оперативног праћења остваривања сарадње у складу са овим споразумом и решавања 

текућих питања, образује се Савет Заједничке службе  (у даљем тексту: Савет) кога чине 

градоначелник града Лознице/председници општина или лица које они именују.  

 

Савет се састаје по потреби, а минимум два пута током године. 

 

Савет одлучује већином гласова свих чланова. 

 

Седницама Савета председава лице које бирају чланови Савета, на мандатни период од једне 

године. 

 

Задатак  Савета 

 

Члан 23. 

 

Задатак Савета је да: 
 

- прати реализацију овог споразума и рад Заједничке службе; 
- анализира функционисање међуопштинске сарадње и предлаже мере за њено унапређење; 
- даје мишљење на предлог плана потребних финансијских средстава за рад Заједничке 

службе;  
- анализира кадровске потребе Споразумних страна и у Заједничкој служби и предлаже мере 

за побољшање стања; 



- анализира потребе за финансирањем и техничком опремљеношћу и подноси иницијативе 

надлежним органима Споразумних страна; 
- разматра тромесечне извештаје Заједничке службе и на основу њих даје предлоге 

руководиоцу Заједничке службе и надлежним органима Споразумних страна за отклањање 

пропуста у раду или за унапређење рада; 
- разматра план рада Заједничке службе; 
- предлаже решења за унапређење организације рада; 
- обавља друге послове у складу са овим споразумом; 
- предузима друге активности у циљу унапређења међуопштинске сарадње. 

 

Извештај о раду Савета 

 

Члан 24. 

 

Савет је дужан да најмање једном годишње, а најкасније до краја октобра текуће године сачини 

извештај о свом раду. 

 

Извештај из става 1. овог члана доставља се општинским већима потписница овог споразума уз 

извештај о раду Заједничке службе. 

 

Трајање споразума 

Члан 25. 

Споразум се закључује на неодређени временски период. 

Измене и допуне споразума 

 

Члан 26. 

 

Измене и допуне овог споразума врше се анексом у писаној форми. 

 

Приступање других јединица локалне самоуправе споразуму 

 

Члан 27. 

 

Ако постоје технички и други услови, овом споразуму могу приступити и друге јединице локалне 

самоуправе, о чему ће бити сачињен анекс уз овај споразум којим ће бити утврђени услови и 

обавезе које мора испунити нова споразумна страна. 

 

Иступање из споразума и престанак важења споразума  

 

Члан 28. 

 

Свака Споразумна страна може иступити из овог споразума писаним обавештењем другим 

чланицама потписницима споразума.  

 

Споразумна страна иступа из Споразума, дужна је да шест месеци рачунајући од првог следећег 

месеца од слања писаног обавештења о иступању из Споразума настави да извршава своје обавезе 

у складу са овим споразумом. 

  

Иступањем једне Споразумне стране, овај споразум престаје да важи само у односу на ту 

Споразумну страну. 

 



У случају иступања свих страна и престанка важења овог споразума, Споразумне стране се 

обавезују да у року од шест месеци од подношења захтева, односно постизања сагласности, 

договорно уреде питања: измирење доспелих и преузетих обавеза, начин окончања започетих 

поступака, начин преузимања послова, поделу заједничке опреме, решавање питања статуса 

запослених и друга питања која се тим поводом намећу.  

 

Искључивање Споразумне стране из споразума 

 

Члан 29. 

 

Споразумне стране су сагласне да се споразум може раскинути искључењем Споразумне стране 

сагласном изјавом воље осталих Споразумних страна, уколико оцене да Споразумна страна не 

извршава своје обавезе из овог споразума или на други начин отежава остваривање циљева 

Споразума. 

  

Искључена Споразумна страна дужна је да шест месеци од дана достављања одлуке о искључењу 

испуњава своје обавезе из споразума. 
 

Искључена Споразумна страна, по испуњењу своје обавезе из става 2. овог члана, има право на 

сразмеран (у односу на своје учешће) део опреме набављене за потребе рада Заједничке службе. 

 

Решавање спорова 

 

Члан 30. 

 

Све евентуалне спорове који настану у току примене овог споразума решаваће председници 

општина и градоначелници потписника споразума  у духу сарадње и узајамног поштовања.  

 

Уколико се спор не реши, уговара се надлежност Основног суда у Лозници. 

 

Одлуке о усвајању споразума 

Члан 31. 

 

Овај споразум је саставни део одлука о оснивању Заједничке службе Споразумних страна. 

 

Споразумне стране констатују да су одлукама из става 1. овог члана дата овлашћења 

председницима општина и градоначелницима Споразумних страна за потписивање овог 

споразума. 

 

Моменат закључења споразума 

 

Члан 32. 

 

Овај споразум се сматра закљученим када га потпише последња Споразумна страна. 

Евидентирање Споразума 

 

Члан 33. 

 

Споразумне стране су сагласне да град Лозница достави министарству надлежном за локалну 

самоуправу Споразум међуопштинске сарадње о оснивању заједничке службе за цивилну заштиту 

и смањење ризика од катастрофа у сливу реке Дрине. 

Број примерака споразума 



Члан 34. 

 

Овај споразум је сачињен у 33 истоветна примерака од којих свака Споразумна страна задржава по 

3 примерка споразума. 

  

 

 

Објављивање споразума  

 

Члан 35. 

 

Овај споразум се објављује у службеном гласилу сваке од Споразумних страна. 

 

СПОРАЗУМНЕ СТРАНЕ: 

 
 

1. ГРАД ЛОЗНИЦА ________________________ 

         Градоначелник                    (мп) 

 

                          2.   ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА ________________________ 

                Председник општине               (мп) 

 

              3.   ОПШТИНА КРУПАЊ ________________________ 

                 Председник општине              (мп) 

 

              4.   ОПШТИНА ЉУБОВИЈА ________________________ 

                 Председник општине              (мп) 

 

                            5.   ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК ________________________ 

                 Председник општине              (мп) 

 

                6.   ОПШТИНА НОВА ВАРОШ ___________________________ 

                 Председник општине              (мп) 

 

                7.   ОПШТИНА ОСЕЧИНА _______________________________ 

                 Председник општине              (мп) 

 

                8.   ОПШТИНА ПРИБОЈ _________________________________ 

                 Председник општине              (мп) 

 

                            9.   ОПШТИНА СЈЕНИЦА________________________________  

                                                  Председник општине              (мп) 

                    

                           10.  ОПШТИНА БОГАТИЋ________________________________ 

                                                                                Председник општине              (мп) 

 

                           11. ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ_____________________________ 

                                                                                    Председник општине          (мп) 


