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„Службени лист општине Нова Црња“ на основу члана 12. Закона о јавном информисању („Службени гласник 
Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у 

Регистру јавних гласила. 

 

„Службени лист општине Нова Црња” издаје орган управе општине Нова Црња, 

23218 Нова Црња,ЈНА број 110. 

 

Главни и одговорни уредник: Светлана Ђого Телефон број:815-260. 

Жиро рачун број: 840-494845-81 

 

 

Нова Црња, 20.06.2022. године 

  

 

    Година XXXI            Број: 12 
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45. На основу члана 49. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС" бр. 111/2009, 

20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони), члана 29. Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени Гласник РС“, број 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 

95/2018-др.закон), Правилника о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди ("Сл. 

гласник РС" бр. 27/84), члана 61. Статута општине Нова Црња („Службени лист општине Нова 

Црња“, бр. 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19)  и члана 43. Пословника о раду Општинског већа општине 

Нова Црња ("Службени лист општине Нова Црња" бр.17/20) ,  Општинско веће општине Нова 

Црња на седници одржаној дана 20.06.2020. године доноси 

 

П  Л  А  Н 

ЗАШТИТЕ СТРНИХ УСЕВА ОД ПОЖАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

У 2022. ГОДИНИ 

 

 

I Опште одредбе 

 

Тачка 1. 

 

Планом заштите од пожара за време жетве (у даљем тексту: План) уређена су питања:  

- преглед засејаних површина и обим послова, 

- преглед  механизација, 

- план жетве, 

- мере за обављање прегледа учествујућих машина,  

- организација дежурства, контрола и осматрање, систем за активирање и јављање 

пожара, 

- друге мере заштите од пожара. 

 

Обухват  Просторног плана општине Нова Црња одређен је површинама територија целих 

катастарских општина административне општине Нова Црња, укупне површине 27.292,86 ха. 

У обухвату је шест насеља: Александрово, Војвода Степа, Нова Црња, Радојево, Српска Црња 

и Тоба. Општина Нова Црња састоји се од седам катастарских општина; шест је истоимено као 

припадајућа насеља, једино је К.о. Молин ненастањена. 

 

Табела бр.1 Површине катастерских општина (РГЗ, 2007.г), насеља и број становника 

2011.год. 

 

Назив К.о 

 

Површина 

(ха) 

Насеље Број  

Становника 

К.о. Александрово 5.464,57 Александрово 2124 

К.о. Војвода Степа 4.632,41 Војвода Степа 1366 

К.о. Молин 1.803,80 ------- ------- 

К.о. Нова Црња 1.687,15 Нова Црња 1491 

К.о. Радојево 4.473,94 Радојево 1059 

К.о. Српска Црња 6.852,08 Српска Црња 3664 

К.о. Тоба 2.378,91 Тоба 518 

Општина Ноава 

Црња 

27.292,86 шест насеља 10222 
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Општина Нова Црња има три суседа : као погранична општина, на северу и северуистоку, у 

дужини од 32 км. граничи се са Републиком Румунијом; на северозападу и западу са општином 

Кикиндом, а на југоистоку и југу са општином Житиште. 

 

Професионална ватрогасна јединица у Општини располаже са 4 цистерне капацитета 1800 

литара, 2 цитерне капацитета 4000 литара и цистерном капацитета 7000 литара. Јединца броји 

11 професионалних ватрогасаца.  

Добровољна ватрогасна друштва (ДВД) на територији општине Нова Црња: 

 

• ДВД Александрово: Механизација (цистерна 5000 литара и трактор), људство ( 20 

чланова ДВД-а).  

• ДВД Тоба: Механизација (цистерна 5000 литара и трактор), људство ( 10 чланова ДВД-

а).  

• ДВД Нова Црња: Механизација (2 цистерне 4000 и 1800 литара), људство ( 40 чланова 

ДВД-а).  

• ДВД Српска Црња и Радојево: Механизација (цистерна 5000 литара и трактор), људство 

( 50 чланова ДВД-а).  

• ДВД Војвода Степа: Механизација (цистерна 4000 литара и трактор), људство ( 20 

чланова ДВД-а).  

 

 

II Преглед засејаних површина, обим послова и преглед  механизације 

 

Тачка 2. 

 

Процењује се да је на територији општине засејано око 7000 ha пшеницом и 1750 ha јечмом. 

Оцена је да би у престојећој жетви могло да учествује 3000 пољопривредних машина (комбајна 

-500, трактора – 2000, и преса -350). 

 

Велики број учествујућих машина због своје  старости, представља већи ризик од изазивања 

пожара  приликом употребе. 

 

У оквиру превентивних мера ДВД општине Нова Црња својом акцијом у свим насељеним 

местима извршило је проверу ПП апарата свих радних машина.  

Вршила се и провера радних машина да ли поред ПП апарата имају и лопату и ашов као 

помоћно средство за санацију мањих пожара. 

 

III Организација дежурства, контрола и осматрање, систем за активирање и јављање     

пожара 

 

 

Тачка 3. 

 

 Општински штаб за ванредне ситуације је донео Одлуку о ангажовању Месних 

заједницама свих насељених места општине да образују штаб за заштиту стрних усева од 

пожара за територију својих катастарских општина и израде планове. У склопу планова, Месне 

заједнице организују дежурства из кадрова ДВД-а, ради благовременог и ефикасног 

обавештавања ватрогасне специјализоване јединице (ВСЈ), ради њихове интервенције.  
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Општински штаб за ванредне ситуације ће такође  координисати рад Општинске 

пољочуварске службе која ће свакодневно надгледати атарско подручје Општине и 

свакодневно слати извештаје са терена. 

 

У самој организацији учествује Полицијска станица Нова Црња у оквиру својих надлежности. 

 

 

Битнији бројеви телефона 

 

Општина Нова Црња (штаб за ванредне ситуације)                              023/815-030 

Општина Нова Црња, председник ( комадант штаба)                           023/815-031 

Ватрогасна специјална јединица (ВСЈ)                                                                 193 

Месна заједница Александрово (ДВД)                                                  065/9817775 

Месна заједница Тоба (ДВД)       3810150 

Месна заједница Нова Црња (ДВД) 023/815-440 

Месна заједница Српска Црња (ДВД) 023/811-476 

Месна заједница Војвода Степа (ДВД) 023/818-011 

Месна заједница Радојево (ДВД) 023/819-100 

Пољочуварска служба                                                                              023/ 812-800 

ЈКП „8. Август“ Српска Црња                                                                 023/ 812-800 

 

 

IV Друге мере заштите од пожара 

 

 

Tачка 4. 

 

 

За време трајања скидања стрних усева строго су забрањене следеће активности: 

- паљење ватре на отвореном 

- спаљивања остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и 

спаљивање биљних остатака. 

- пушење на месту где се врши откос. 

 

На површинама од 30 ха па на више, на сваких 300м извршити комбајнирање у ширини од 15м 

и на тим парцелама обезбедити присуство трактора са прикључном тањирачом или плугом 

ради спречавања ширења пожара. 

 

На местима где се врши скидање усева ставити видне натписе о забрани пушења. 

На свим местима јавног окупљања (дом здравља, пијаца, веће продавнице, пошта, месне 

заједнице и слично) истаћи обавештења о забрани паљења, такође о томе обавестити грађане 

путем медија (интернет странице општине Нова Црња и радио станице) 

  

Поступање у случају пожара 

 

У случају да дође до пожара исти се објављује гласом: 

 

„ПОЖАР – ГОРИ ЖИТО“ или „ПОЖАР – ГОРИ КОМБАЈН“ 

 

На дату узбуну заустављају се све машине и све радње и приступа се гашењу пожара.  
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У случају да дође до пожара на пољопривредној машини исти угасити, извршити преглед 

исправности и утврдити да ли је машина способна за наставак рада. Неисправна машина не 

сме обављати радове на угроженим подручјима од пожара.  

 

Тачка 5. 

Овај План објавити у „Службеном листу општине  Нова Црња“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                   

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА    

ОПШТИНА НОВА ЦРЊА                                                                                                  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  

Број: I-06-19/22-4 

Дана:20.06.2022.                                                                                                               

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Владимир Бракус 

 

 

 

46. На основу члана 29. став 1. тачка 6. и 8. и члана 96. став 6. Закона о смањењу ризика 

од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број  87/2018), 

Уредбе о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе 

(„Службени гласник РС“, број  84/2020),  члана 15. Одлуке о организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији општине Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, 

број 5/2022), члана 46.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 61. став 1. тачка 15. Статута општине 

Нова Црња („Службени лист општине Нова Црња“, број 9/08, 16/12, 16/15, 2/19), Општинско 

веће Општине Нова Црња на седници одржаној дана 20.06.2022.године, доноси: 

 

О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ И 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком образује се Јединица цивилне заштите опште намене (у даљем тексту 

Јединица)  и специјализована јединица за узбуњивaње на територији Општине Нова Црња, за 

извршавање мера и задатака цивилне заштите у ванредним и другим ситуацијама, изазваних 

елементарним непогодама и другим несрећама, укључујући и последице ратних и других 

дејстава, утврђује начин попуне, величина јединице, унутрашња организација, обучавање, 

опремање, руковођење, мобилизација, израда Плана употребе јединице цивилне заштите. 

 

 

 

Члан 2. 

 

Општина Нова Црња образује Јединице цивилне заштите опште намене, опрема их и 

оспособљава као оперативну снагу за извршење обимнијих, једноставнијих и мање сложених 
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задатака и активности заштите и спасавања. 

Подручје на којем јединица реагује је територија Општине Нова Црња односно 

територија друге локалне самоуправе у складу са потписаним документима (Протоколи, 

Меморандуми) који дефинишу регионалну сарадњу у области ванредних ситуација. 

 

Члан 3. 

 

Попуна Јединице цивилне заштите опште намене врши се из редова запослених, 

добровољаца и радно способног становништва, старости од 18 до 60 година (мушкарци) и од 

18 до 55 година (жене), са територије Општине Нова Црња, који добровољно желе да буду 

ангажовани на пословима цивилне заштите у оквиру активности које ће спроводити Јединица. 

Специјализована јединица за узбуњивање биће попуњена добровољцима из 

Добровољног ватрогасног друштва општине Нова Црња. 

Лица која желе да буду ангажована дају потписану Изјаву о добровољности за 

обављање послова цивилне заштите. 

Члан 4. 

 

Здравствену способност кандидата за учешће у јединици цивилне заштите утврђује 

здравствена установа надлежна према седишту јединице, у складу са Законом. 

Кандидату који испуњава претходно наведене услове саопштава се распоред у 

Јединици, уручује писмено решење о распоређивању у Јединицу као и легитимација 

припадника цивилне заштите. 

Решење о распореду у Јединицу донеће Председник општине (Комадант штаба за 

ванредне ситуације). 

 

Члан 5. 

 

Припадник Јединице за време извршења задатака цивилне заштите има право на 

накнаду. 

У извршавању задатака заштите и спасавања примењују се општи прописи о 

безбедности и здрављу на раду, као и посебне мере за обезбеђење заштите и здравља 

припадника Јединице у складу са Законом. 

 

Члан 6. 

 

У складу са Решењем Председника општине о распореду у Јединицу, од одабраних 

кандидата, извршити формирање јединице Цивилне заштите опште намене ранга - вод, састава 

шест одељења, са подручја шест насељених места на територији Општине Нова Црња, укупне 

јачине 32 припадника.   

 

Формација јединице: 

- командир вода, заменик командира вода и одељења: 

- 1. Одељење – повереник и заменик повереника одељења и 3 (три) припадника 

јединице. 

- 2. Одељење - повереник и заменик повереника одељења и 3 (три) припадника 

јединице. 

- 3. Одељење - повереник и заменик повереника одељења и 3 (три) припадника 

јединице. 

- 4. Одељење - повереник и заменик повереника одељења и 3 (три) припадника 

јединице. 

- 5. Одељење - повереник и заменик повереника одељења и 3 (три) припадника 

јединице. 

- 6. Одељење - повереник и заменик повереника одељења и 3 (три) припадника 
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јединице. 

 

Специјализована јединица за узбуњивање је јачине одељења са 14.припадника у 

јединици, по два припадника за свих шест насељених места општине Нова Црња и 

Командиром и Замеником Командира. 

 

Члан 7. 

 

Седиште Јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице за 

узбуњивање је у згради Добровољног ватрогасног друштва општине Нова Црња, у улици 

Кошут Лајоша бр.13 у Новој Црњи . 

 

О припадницима Јединица, као и о средствима и опреми у цивилној заштити која се 

налази на задужењу у Јединици прописану евиденцију води Командир и Заменик Командира 

Јединице. 

 

Члан 8. 

 

Припадници јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице 

цивилне заштите за узбуњивање обучавају се  и оспособљавају за извршење мера цивилне 

заштите.  

Обука и едукација повереника и заменика повереника, као и припадника јединица врши 

се у складу са Правилникoм о обучавању, наставним плановима и програмима и нормативима 

наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне заштите као и посебну обуку 

за рад на материјално-техничким средствима (струјни агрегати, муљне и водоводне 

пумпе,система за узбуњивање-сирена).  

Обуке повереника, заменика повереника и припадника Јединица извршиће: 

- у пружању прве медицинске помоћи Црвени Крст Општине Нова Црња у сарадњи са 

Домом здравља Српска Црња, у складу са јавним овлашћeнима,  

- у области противпожарне заштите (теорија и руковање основним противпожарним 

средствима) лице са лиценцом надлежног Министарства из области заштите од пожара, 

- у области руковања материјално-техничким средствима (струјни агрегати, 

муљне,водоводне пумпе и системи за узбуњивање-сирене) лице са лиценцом надлежног 

Министарства.   

Члан 9. 

 

Јединице цивилне заштите за узбуњивање и јединице цивилне заштите опште намене 

опремају се одговарајућом опремом и материјално-техничким средствима која су неопходна 

за личну, колективну  и узајамну заштиту њених припадника и за спровођење мера цивилне 

заштите. 

 

Члан 10. 

 

Једнице цивилне заштите опште намене се мобилишу и активирају Наредбом 

општинског штаба за ванредне ситуације. 

Специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање ангажују се за потребе 

активирања сирена у случају да не постоји или није исправан систем за даљинско управњање 

сиренама на предлог општинског штаба за ванредне ситуације. 

 

Члан 11. 

 

Средства за финансирање система заштите и спасавања и извршење активности у вези 

организације, обучавања и опремања јединица цивилне заштите опште намене и 
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специјализоване јединице за узбуњивање обезбеђују се из буџета општине Нова Црња. 

 

Члан 12. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању, организацији и 

функционисању јединице цивилне заштите опште намене на територији општине Нова Црња 

(„Службени лист општине Нова Црња“ број 4/21). 

 

Члан 13. 

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Нова Црња''.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                   

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                                                                                     

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  
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Дана:20.06.2022. 
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