Службени лист број 99/14
ступила на снагу 07.01.2015. год

ко
пи
ја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Скупштина Градске општине
I- 01 Број: 06-174/14 - 30.12.2014. године
Београд, Македонска 42
Скп4

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на седници одржаној дана 30.12.2014. године, по
прибављеном мишљењу Већа Градске општине, на основу члана 35. Статута градске општине
(„Службени лист града Београда“ број: 4/14 пречишћен текст), а у складу са одредбама Закона о
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број: 111/2009 и 92/2011) и Закона о одбрани
("Службени гласник РС", бр. 116/07 и 88/09), на предлог председника Градске општине доноси

I

ис
а

на

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

тр

ол

Члан 1.
Овом одлуком уређује се заштита и спасавање становништва, материјалних и културних добара и
животне средине од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, последица тероризма,
ратних и других већих несрећа које, по обиму, интензитету, времену трајања и последицама,
представљају ванредну ситуацију, односно стање које нису могли спречити или отклонити редовним
деловањем надлежни органи и службе, већ које изискује ангажовање свих расположивих снага и
средстава цивилне заштите на територији градске општине Стари град (у даљем тексту:градске
општине), како би се ублажиле или отклониле настале последице.

не

ко
н

Овом одлуком се истовремено уређују надлежности и задаци органа градске општине и свих
елемената цивилне заштите на територији градске општине у предузимању мера и задатака у области
заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине од
ванредних ситуација.
Члан 2.
Субјекти заштите и спасавања на територији Градске општине Стари град су:
1. Скупштина Градске општине Стари град;
2. Веће Градске општине Стари град;
3. Председник; Градске општине Стари град
4. Управа градске општине Градске општине Стари град;
5. Оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на терирорији
Градске општине;
6. Грађани и удружења грађана и друге организације.
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II НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
1. Скупштина градске општине

2. Председник градске општине

ис
а

на

ко
пи
ја

Члан 3.
У области заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине
Скупштина градске општине:
1.Доноси Одлуку о организацији цивилне заштите на територији Градске општине ;
2.Доноси Решење о формирању Штаба за ванредне ситуације градске општине на предлог председника
градске општине, при чему истовремено поставља и разрешава заменика команданта, начелника и
чланове штаба;
3. Доноси План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
4.Одређује оспособљена правна лица на територији градске општине од значаја за заштиту и
спасавање;
5. Доноси План и програм развоја система заштите и спасавања на територији градске општине ;
6.Утврђује изворе финансирања за извршавање задатака заштите и спасавања; развој цивилне
заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији градске општине ;
7.Даје мишљење, на просторне и урбанистички планове које доноси Град, при чему је посебно обрађен
аспект заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине у
ванредним ситуацијама;
8.Разматра извештај председника градске општине о спровођењу основних задатака у циљу заштите и
спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним
ситуацијама;
9.Разматра извештај Општинског штаба за ванредне ситуације о предузетим мерама и последицама
ванредних ситуација;
10. обавља и друге послове у складу са Законом.

не

ко
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тр
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Члан 4.
Председник градске општине је, по полажају, командант Општинског штаба за ванредне ситуације. У
том својству председник градске општине:
1. Доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију градске општине на предлог
Општинског штаба за ванредне ситуације или одмах по сазнању за наступање непосредне опасности,
или када је већ наступило стање, које се није могло предвидети, при чему су угрожени људски животи,
материјална и друга добра на читавој територији или делу територије градске општине ;
2. Предлаже Скупштини градске општине Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите,
формирање Штаба за ванредне ситуације и постављење и разрешење заменика команданта, начелника
штаба и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације;
3. Стара се о изради Процене угрожености територије градске општине и Плана заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама, као и њихово усклађивање са плановима суседних општина и Планом
Републике Србије;
4. Предлаже Скупштини градске општине План и програм развоја система заштите и спасавања на
територији градске општине и изворе финансирања за извршавање задатака заштите и спасавања;
развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији градске
општине ;
5. Обезбеђује набавку и одржавање средстава за узбуњивање на територији градске општине, а у
оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији;
6. Стара се о формирању, организацији и опремању јединица цивилне заштите опште намене;
7. Усмерава и усклађује оперативни рад органа градске општине у области ванредних ситуација, како
у превентивном тако и у оперативном смислу;
8. Образује комисију за процену штете;
9. Одлучује о додели помоћи грађанима и правним лицима који су претрпели штету у ванредним
ситуацијама;
10. Одлучује о накнадама грађана и правним лицима због учешћа у акцијама заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама на територији градске општине ;
11. Подноси редовне и ванредне извештаје Скупштини градске општине о предузетим активностима у
области заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине у
ванредним ситуацијама;
СГ I П 01-04

3
12. Остварује сарадњу са суседним општинама;
13. Одређује организациону јединицу Управе која ће обављати стручне и административнотехничке
послове потребне за рад Општинског штаба за ванредне ситуације.
14. Обавља и друге послове у складу са Законом.
3. Веће Градске општине

4. Управа градске општине

на

Члан 6.

ко
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Члан 5.
У области заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине
Веће Градске општине:
1. Предлаже Скупштини градске општине обим финансирања система заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама на територији градске општине ;
2. Доноси одлуке о привременом финансирању активности у области заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама на територији градске општине ;
3. Стара се о извршењу одлука Скупштине градске општине поводом ванредних ситуација;
4. Помаже председнику градске општине у вршењу послова из његове належности у области
ванредних ситуација;
5. Врши надзор над Управом у извршавању њених обавеза и надлежноси у области ванредних
ситуација.
6. Обавља и друге послове у складу са Законом.

тр

ол

ис
а

У области заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине
Управа градске општине врши:
1. У сарадњи са Штабом за ванредне ситуације, учествује у спровођењу законских
прописа, предузима прописане мере и радње у области превентиве како би се територија градске
општине са свим својим капацитетима учинила отпорнијом према ванредним ситуацијама и како би се
смањио утицај елементарних непогода на територију градске општине;
2. Учествује у изради Процене угрожености територије градске општине и изради Плана
заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним
ситуацијама;
3. Обавља и друге послове у складу са Законом.
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Члан 7.
За стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама за градску општину Стари град одређено је Одељење за скупштинске послове и послове
већа и председника, у оквиру послова безбедности и одбране и врши следеће послове:
1. Носилац је активности на изради Процене угрожености ,
2. Носилац је активности на изради Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
3. Носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и система осматрања
и обавештавања (као дела Плана одбране градске општине Стари град);
4. Носилац је активности на формирању, опремању и обучавању јединице цивилне заштите опште
намене;
5. Набавља и одржава средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у РС,
учествује у изради студије покривености система јавног узбуњивања за територију градске
општине Стари град;
6. Организује, развија и води личну и колективну заштиту;
7. усклађује планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним градским
општинама;
8. Остварује непосредну сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације
МУП;
9. Израђује план мобилизације и организује извршење мобилизације јединице опште намене;
10. Врши и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом и другим
прописима.
11. Обавља стручне и административнотехничке послове за потребе Општинског штаба за
ванредне ситуације, при чему сарађује са представником подручне организационе јединице
Сектора за ванредне ситуације МУП-а.
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12. Обавља и друге послове у складу са Законом.
5. Просторије Управе ван седишта општине
Члан 8.
За организацију и спровођење мера и задатака цивилне заштите и руковођење у ванредним
ситуацијама на својој територији Општински штаб за ванредне ситуације предлаже повереника
цивилне заштите и заменике повереника.
Ради бољег функционисања и контакта са грађанима, повереници се одређују према месту
становања, користећи просторије градске општине Стари град, ван седишта општине.
III

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА

ко
пи
ја

Члан 9.
Привредна друштва и друга правна лица, која одређује Општински штаб за ванредне ситуације,
планирају заштиту и спасавање запослених радника и корисника услуга који се у одређеној ситуацији
могу затећи у објектима и кругу привредног друштва или правног лица, материјалних и културних
добара и животне средине у складу са Законом о ванредним ситуацијама и своје планове усклађују са
Планом за ванредне ситуације Градске општине.
Учесвују у раду Општинског штаба за ванредне ситуације, одређују свог представника као члана
Штаба.

ис
а

на

Члан 10.
Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање својим планом и програмом рада, у складу са
Законом о ванредним ситуацијама, утврђују задатке, активности и начин деловања којим се обезбеђује
учешће људства и материјално-техничких средстава у акцијама заштите и спасавања на територији
градске општине и дају свог представника као члана Општинског штаба .

ол

Члан 11.
Хуманитарне организације и удружења припрему и спровођење задатака у ванредним ситуацијама
спроводе у оквиру својих редовних делатности у складу са Законом о ванредним ситуацијама и
правилима међународног хуманитарног права.

тр

Општинска организација Црвеног крста врши припрему и спровођење задатака у ванредним
ситуацијама у складу са овлашћењима и програмским активностима Црвеног крста Србије.
Хуманитарне организације, удружења и општинска организација Црвеног крста могу извршавати
посебне задатке заштите и спасавања на основу одлуке Општинског штаба за ванредне ситуације.

Члан 12.

не

ко
н

Добровољно ватрогасно друштво „Стари град“ ставља на располагање људе, опрему и средства за
потребе Општинског штаба за ванредне ситуације уз адекватне накнаде у складу са прописима.

Власници и корисници непокретних ствари омогућавају да се у ванредним ситуацијама на њиховим
непокретностима спроводе радови неопходни за заштиту и спасавање које нареди Општински штаб за
ванредне ситуације.
Власници и корисници материјално-техничких средстава неопходних за заштиту и спасавање, заједно
са потребним људством, стављају средства, опрему и људство на располагање Општинском штабу за
ванредне ситуације.
Због изведених радова на непокретностима и коришћења материјално-техничких средстава
власницима следују адекватне накнаде у складу са прописима.
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IV

ГРАЂАНИ

Члан 13.
Грађани градске општине , у складу са Законом о ванредним ситуацијама, активно учествују у заштити
и спасавању; обучавају се и опремају за личну, узајамну и колективну заштиту; спроводе прописане и
наређене мере и извршавају задатке цивилне заштите.
Члан 14.
Удружења грађана извршавају задатке заштите и спасавања становништва, материјалних и културних
добара према одлукама Општинског штаба за ванредне ситуације;
V

РУКОВОЂЕЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

ко
пи
ја

Члан 15.
За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама, образује се
Општински штаб за ванредне ситуације као оперативно-стручно тело Скупштине градске општине.
Решење о формирању штаба доноси Скупштина градске општине на предлог председника градске
општине.

тр

ол

ис
а

на

Члан 16.
Командант Општинског штаба је председник, а заменик команданта је заменик председника, односно
члан Већа.
Начелник Општинског штаба је руководилац Сектора за ванредне ситуације-Управа за ванредне
ситуације у Београду или један од руководилаца кога он предложи за постављење.
Општински штаб за ванредне ситуације чине:
1. чланови већа на предлог председника;
2. руководиоци одељења из области комуналних,грађевинских и других послова;
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;
У односу на врсту опасности или за потребе извршавања специфичних задатака у ванредним
ситуацијама Општински штаб за ванредне ситуације може формирати стручно-оперативне тимове за
специфичне задатке заштите и спасавања.
Члан 17.

не

ко
н

Задаци Општинског штаб за ванредне ситуације:
1. Руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама на територији градске општине ;
2. Руководи и координира припрему и 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. Прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузетим мерама и иницира
предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода и других већих
несрећа;
6. Прати набавку и одржавање средстава за узбуњивање;
7. Организује, развија и води личну и колективну заштиту становништва;
8. Разматра формирање, организацију, опремање и обучавање јединице цивилне заштите опште
намене, као и спремност оспособљених правних лица;
9. Наређује употребу снага и средстава заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
10. Ангажује оспособљена правна лица и друге субјекте од значаја за Општину у активностима
заштите и спасавања;
11. Сарађује са штабовима за ванредне ситуације суседних општина;
12. Сарађује са Републичким и Градским Штабом и извршава њихова наређења;
13. Процењује и прати угроженост територије градске општине од настанка ванредне ситуације;
14. Наређује евакуацију становништва и доноси одлуку о обиму евакуације и категоријама
становништва које се евакуише;
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15. Стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и
предузетим мерама;
16. Разматра и предлаже доношење Одлуке о ванредним ситуацијама и организацији цивилне
заштите на територији градске општине;
17. Именује поверенике цивилне заштите и заменике повереника;
18. Обавља и друге послове у складу са Законом.
Члан 18.
Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију градске општине доноси председник градске
општине на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације или одмах по сазнању за наступање
непосредне опасности, или када је већ наступило стање, које се није могло предвидети, при чему су
угрожени људски животи, материјална и друга добра на читавој територији или делу територије
градске општине Стари град;
ПЛАНИРАЊЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Члан 19.
Планирање заштите и спасавања у ванредним ситуацијама се врши на основу Процене угрожености
територије Градске општине од елементарних и других већих непогода, а у складу са Уредбом о
садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС бр 8/2011).
План заштите и спасавања садржи:
1. Мере приправности – спремности за ванредне ситуације,
2. Активирање снага и средстава у случају непосредне опасности или настанка ванредне ситуације
3. Задатке заштите и спасавања по врстама опасности,
4. Мере и задатке цивилне заштите,
5. Осматрање, рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање
6. Употребу снага заштите и спасавања,
7. Ублажавање и отклањање последица,
8. Информисање јавности
План заштите и спасавања се ажурира једном годишње и према потреби.
VI

ис
а

на

ко
пи
ја

V

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

ко
н

тр

ол

Члан 20.
Цивилна заштита представља планиран и од стране Општинског штаба координиран систем заштите и
спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним
ситуацијама, у коме све структуре живота и рада на територији Градске општине предузимају одређене
мере заштите да до могућих опасности по територију, становништво и материјална добра не дође,
односно, ако до опасности дође – извршавају одређене задатке којима се изводи спасавање, умањење
и отклањање последица.
1. Елементи система цивилне заштите

не

Члан 21.
На територији градске општине, у складу са Законом о ванредним ситуацијама, а ради заштите и
спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине, развија се и
оспособљава систем цивилне заштите са следећим елементима:
1.Лична, узајамна и колективна заштита по месту рада и по месту становања,
2.Мере цивилне заштите,
3.Задаци цивилне заштите,
4.Повереници и заменици повереника цивилне заштите,
5.Систем осматрања, обавештавања и узбуњивања,
6.Оспособљена правна лица,
7. хуманитарне и друге организације опремљене и оспособљене за заштиту и спасавање
у ванредним ситуацијама,
8.Јединице цивилне заштите опште намене,
9.Активности које се односе на попуну, материјално опремање, обучавање,
оспособљавање и активирање цивилне заштите.
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2. Лична, узајамна и колективна заштита

3. Мере цивилне заштите

Члан 23.

ко
пи
ја

Члан 22.
Лична, узајамна и колективна заштита на територији градске општине организоваће се по месту рада
и по месту становања.
Грађани и власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да, за потребе личне заштите и
спасавања чланова породичног домаћинства, као и имовине, набаве и држе у исправном стању
средства и опрему као што је предвиђено прописима.
Обавезује се надлежни организациона јединица Управе Градске општине да у сарадњи са Управом за
ванредне ситуације у Београду припреми упутства и друге публикације, којима ће се вршити едукација
становништва о поступцима у могућој или насталој опасности.

Припрема и спровођење мера заштите има за циљ да становништво и територију Градске општине
учини отпорнијим на ванредне ситуације; да се благовремено отклоне могући узроци угрожавања; да
се смањи утицај настале опасности по становништво и материјална добра, а потом да се ублаже или
отклоне непосредне последице настале у ванредној ситуацији.

тр

ол

ис
а

на

Члан 24.
Благовременим спровођењем превентивних мера у односу на могуће опасности по територију,
становништво и материјална добра, своде се могући узроци и последице ванредних ситуација на
најмању могућу меру.
У спровођење превентивних мера спада:
1.Свеобухватно и благовремено процењивање могућих опасности по територију градске општине и
процењивање могућности расположивих снага и капацитета на територији градске општине да буду
ангажовани у ванредним ситуацијама;
2.Просторно и урбанистичко планирање;
3.Планирање мера и активности на заштити и спасавању у односу на све врсте процењених опасности;
4.Организовање, опремање и оспособљавање свих елемената цивилне заштите;
5.Сарадња са суседним општинама;
6.Управљање, које подразумева усмеравање свих субјеката заштите и спасавања у извшавању
њихових обавеза и задатака.

ко
н

Члан 25.
Спровођење мера заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и других
несрећа, које могу да прерасту у ванредну ситуацију, подразумева стављање у стање приправности
свих субјеката цивилне заштите ради извршавања задатака заштите и спасавања.

не

Члан 26.
Спровођење мера заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће, односно када наступи
ванредна ситуација, подразумева оперативне активности свих субјеката цивилне заштите у
извршавању задатака заштите и спасавања.
Члан 27.
Спровођење мера ублажавања и отклањања непосредних последица елементарних непогода и других
несрећа има за циљ довођење територије у стање пре елементарне непогоде и обезбеђење нормалних
услова за живот и рад становништва на територији градске општине.
4. Задаци цивилне заштите

Члан 28.
У циљу заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине од
опасности изазваних елементарним непогодама и другим несрећама цивилна заштита планира,
припрема и, у складу са Законом о ванредним ситуацијама, извршава следеће задатке:
1.Узбуњивање,
2.Евакуација,
3.Склањање и урбанистичке мере заштите,
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4.Збрињавање угрожених и настрадалих,
5.Радиолошка, биолошка и хемијска заштита,
6.Заштита од техничко технолошких несрећа
7.Заштита од рушења и спасавање из рушевина,
8.Заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом,
9.Зашита и спасавање на неприступачним теренима,
10.Заштита и спасавање од пожара и експлозија,
11.Заштита од неексплодираних убојних средстава,
12.Прва и медицинска помоћ,
13.Асанација терена,
14.Очување добара битних за опстанак,
15.Хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса.

Члан 29.

ко
пи
ја

5. Повереници цивилне заштите

на

За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретања почетних активности у случају
појаве опасности по људе и материјална средства Одлуком о функционисању цивилне заштите Града
Београда, одређено је по 5 повереника и 5 заменика повереника у свим просторијама Управе ван
седишта општине.
Повереници и заменици повереника предузимају непосредне мере за учешће грађана у спровођењу
мера и задатака цивилне заштите и личне, узајамне и колективне заштите и руководе јединицама
цивилне заштите опште намене.
Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају у складу са упутствима
повереника, односно заменика повереника цивилне заштите.

ис
а

6. Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање
Члан 30.

ко
н

тр

ол

Оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији градске општине одређују
се посебним актом на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.
Оспособљена правна лица врше заштиту и спасавање грађана и материјалних добара од елементарних
непогода, техничко-технолошких несрећа и других опасности на територији градске општине, у складу
са својом делатношћу, као и задацима које им нареди Општински штаб за ванредне ситуације.
Активирање и употребу правних субјеката из става 2. овог члана наређује председник градске општине
односно командант Штаба, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.
Правним лицима из става 1. овог члана, Веће градске општине, уговором обезбеђује накнаду стварних
трошкова за спровођење припрема и ангажовање у извршавању мера и задатака цивилне заштите.
Уговор из става 4. овог члана закључује председник, или лице које он овласти.

не

7. Јединице цивилне заштите

Члан 31.

Јединице цивилне заштите опште намене формирају се величине једног одељења и оспособљавају за
извршавање мање сложених задатака из области заштите и спасавања као што су: локализовање и
гашење почетних и мањих пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, за
одржавање реда у акцијама заштите и спасавања, затим, учешће у збрињавању угроженог
становништва, помоћ у санацији терена и друге активности по процени Општинског штаба за ванредне
ситуације.
Попуну, опремање и обуку јединица вршиће надлежни орган Управе градске општине у сарадњи са
Управом за ванредне ситуације и надлежном службом Града Београда.
Члан 32.
Управљање и координацију свих снага и средстава при спровођењу мера и задатака цивилне заштите у
ванредним ситуацијама врши Општински штаб за ванредне ситуације, са седиштем у згради Градске
општине.
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VIII

ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 33.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама финансирање заштите и спасавања врши се из
средстава буџета и то:

ко
пи
ја

1.Припремање, опремање и обуку Општинског штаба за ванредне ситуације, јединица цивиле заштите
опште намене, повереника и заменика повереника цивилне заштите и трошкове спровођења мера
заштите и спасавања,
2.Трошкове ангажовања оспособљених правних лица, хуманих организација, ДВД „Стари град“, у
складу са уговором за извршавање задатака заштите и спасавања,
3.Изградњу система за узбуњивање на територији градске општине,
4.Прилагођавање подземних објеката за склањање и њихово одржавање, као и одржавање других
заштитних објеката,
5.Обуку становништва из области заштите и спасавања,
6.Санирање штета насталих природним или другим несрећама, у складу са материјалним
могућностима,
7.друге потребе заштите и спасавања у складу са законом и другим прописима.

IX

ис
а

на

Члан 34.
Правно или физичко лице које је проузроковало угрожавање људи и материјалних добара, односно
које је намерно изазвало несрећу, мора надокнадити:
1.Трошкове заштитних и спасилачких интервенција,
2.Трошкове санације и довођења у првобитно стање,
4.Трошкове одштете правним и физичким лицима.
Одоговорност правног или физичког лица из става 1. овог члана утврђује се у складу са законом.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
Драган Видановић
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Члан 35.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда“.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
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