
Питање: 

Да ли је управа Града спремила СВА неопходна акта која се односе на реаговање у ванредним 

ситуацијама? Ако јесте, молим Вас да ми наведете таксативно називе докумената и доставите те 

документе. 

Одговор: 

1.    У складу са чланом 25., тачка 24., члан 54., тачка 7а., чланом 77., став 1., тачка 19а, Статута 

града Београда (“Службени лист града Београда”, број 39/2008, 06/2010 и 23/2013), дефинисани су 

послови ванредних ситуација града Београда. 

 

2.    У складу са чланом 15., став 1., тачка 4., Закона о ванредним ситуацијама (“Службени гласник 

РС”, број 93/12), Скупштина града Београда је донела Решење о формирању Градског штаба за 

ванредне ситуације на територији града Београда, број 020-450/16 – С – од 22.06.2016. године. 

Такође, Скупштина града Београда, донела је измену наведеног решења (Број: 020-1042/16-С од 

29.12.2016. године). Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Београда своје 

активности реализује у складу са Пословником о раду Градског штаба и дневним праћењем 

ситуације из делокруга послова заштите и спасавања. 

 

3.    У складу са чланом 15., став 1., тачка 1., Закона о ванредним ситуацијама (“Службени гласник 

РС”, број 93/12), Скупштина града Београда је донела Одлуку о организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији града Београда, број 020 – 1157/14 – С- од 24.10.2014. године. 

 

4.    У складу са чланом 15., став 1., тачка 8., Закона о ванредним ситуацијама (“Службени гласник 

РС”, број 93/12), Градско веће града Београда је донело Решење о одређивању оспособљених 

правних лица за заштиту и спасавање на територији града Београда, број 87 – 1002/14 – ГВ – од 

11.12.2014. године. 

 

5.    У складу са актом-закључком Градског штаба за ванредне ситуације на територији града 

Београда, број Г-број 82-1195/2016 од 19.02.2016. године, одређени су субјекти који образују 

јединице цивилне заштите опште намене, по следећем: ‘’Комунална полиција града Београда’’ – 

формира јединицу цивилне заштите опште намене ранга вода,‘’ЈКП Београдски водовод и 

канализација’’ – формира јединицу цивилне заштите опште намене ранга вода, ‘’ЈКП Градске 

пијаце’’ - формира јединицу цивилне заштите опште намене ранга вода, ‘’ЈКП Београдске 

електране’’ – формира јединицу цивилне заштите опште намене ранга вода, ‘’ЈКП Градска 

чистоћа’’ – формира јединицу цивилне заштите опште намене ранга вода, ‘’ЈКП Зеленило Београд’’ 

- формира јединицу цивилне заштите опште намене ранга вода, ‘’ЈКП Београд пут’’ - формира 

јединицу цивилне заштите опште намене ранга вода, ‘’ЈКП ГСП Београд’’ - формира јединицу 

цивилне заштите опште намене ранга вода, ‘’ЈКП у Лазаревцу’’ - формира јединицу цивилне 

заштите опште намене ранга вода, ‘’ЈКП у Обреновцу’’ - формира јединицу цивилне заштите опште 



намене ранга вода, ‘’ЈКП Паркинг Сервис’’ - формира јединицу цивилне заштите опште намене 

ранга одељења, ‘’ЈКП Погребне услуге’’ - формира јединицу цивилне заштите опште намене ранга 

одељења, ‘’ЈВП Београдводе’’ - формира јединицу цивилне заштите опште намене ранга 

одељења, ‘’ЈКП Јавно осветљење’’ - формира јединицу цивилне заштите опште намене ранга 

одељења, ‘’ЈКП Градско стамбено’’ - формира јединицу цивилне заштите опште намене ранга 

одељења, ‘’ЈКП у Барајеву’’ - формира јединицу цивилне заштите опште намене ранга одељења , 

‘’ЈКП у Младеновцу’’ - формира јединицу цивилне заштите опште намене ранга одељења и ‘’ЈКП у 

Сопоту’’ - формира јединицу цивилне заштите опште намене ранга одељење. Наведено је 

реализовано у скалду са чланом 98., члан 99., тачка 4., Закона о ванредним ситуацијама 

(“Службени гласник РС”, број 93/12). 

 

6.    Укупан број именованих повереника и заменика повереника цивилне заштите од стране 

Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда за 10 градских општина 

износи 367 лица односно за 169 месних зајеница, што укупно за територију града Београда износи 

60%. Активности осталих градски општина у вези достављање предлога за именовање повереника 

и заменика повереника цивилне заштите су у току. Наведена обавеза се реализује у складу са 

чланом 35., став 1., тачка 2., Закона о ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 93/12), 

као и Закључак Градског штаба Г-Број: 82–1194/2016 од 19.02.29016. године, и Г- Број: 82 - 

4355/2016  од 27.06.2016. године.    

 

7.    На територији града Београда, у правним субјектима чији је оснивач град Београд, укупан број 

повереника  и заменика повереника цивилне заштите који су именовани од стране одговорних 

лица (за 14 ЈКП/ЈП, 28 здравствених установа, 14 осталих установа и 61 основна школа и 12 

предшколских установа са 28 организационих јединица) износи 370 лица (186 повереника и 184 

заменика повереника). Наведена обавеза се реализује у складу са чланом 97., и члана 98., Закона 

о ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 93/12). 

 

8.    Актом – Препорука Градског штаба за ванредне ситуације донешена је препорука свим 

субјектима града Београда о изради процене угрожености од елементарних непогода и других 

несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Г-Број: 82-1193/2016 од 

19.02.2016. године. 

 

9.    Актом – Закључком Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда, 

извршено је именовање руководилаца стручно-оперативних тимова по врстама опасности у 

Градском штабу, Г-број: 82-1197/2016 од 19.02.2016. године. Укупно је именовано 11 руководиоца 

стручно-оперативних тимова (у оквиру Решења Скупштине града Београда о Градском штабу, 

поред чланова Градског штаба стоје и називи руководиоца за стручне-оперативне тимове по 

врстама опасности). На седници Градског штаба одржане дана 31.10.2016. године извршено је 

именовање чланова за 11 стручно-оперативних тимова по врстама опасности, Г-Број: 82-7355/2016 

од 31.10.2016. године. 



 

10. Актом-Препоруком Градског штаба за ванредне ситуације на седници одржаној дана 

31.10.2016. године донешена је Препорука за обезбеђење телекомуникационе опреме ради 

сигурног и ефикасног руковођења и координације у ванредним ситуацијама, са циљем 

дефинисања телекомуникационе подршке линије руковођења у ванредним ситуацијама, Г-Број: 

82-7356/2016 од 31.10.2016. године. Кабинет Градоначелника града Београда је путем јавних 

набавки набавио 35 комада ручних радио-телефонских станица за рад у Тетра систему намењених 

за телекомуниукациону подршку за линију руковођења у ванредним ситуацијама (Тип Hytera 

PT580H plus). Наведено је реализовано на основу члана 15., став 1., тачка 9., Закона о ванредним 

ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 93/12). 

 

11. Град Београд је донео Оперативни План одбране од поплава за 2016. годину, број 325-

2073/2016-Г-01 од 21.03.2016. године. 

 

12. Градоначелник града Београда је својим решењем образовао стручни тим за формирање 

ситуационог центра града Београда, Број: 020-6215/2016 –Г од 19.09.2016. године. Тренутно ЦИП 

израђује грађевинско решење за адаптацију 5 спрата на адресу ул Тиршова број 1., где ће и бити 

размештен Ситуациони центар. Јавна набавка у вези грађевинског уређења реализоваће се преко 

УНДП у складу са потписаним споразумом. 

 

13. Градоначелник града Београда је својим решењем образовао стручни тим за израду идејног 

пројекта и фазне реализације пројекта за доградњу система за јавно обавештавање и узбуњивање 

на територији града Београда, Број: 020-438/2016-Г- од 26.01.2016. године. Након израђене 

Студије акустичности (студија је израђена током 2015. године, а у складу са чланом 105., тачка 7., 

Закона о ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 93/12), где је предвиђено 

постављање 316 сирена (тренутно постоје 119 старих сирена), израђује се Идејни пројекат и пилот 

пројекат за извођење за градску општину Обреновац. Израду идејног пројекта и пилот пројекта 

реализује предузеће Енергопројект ад., који је након спроведеног поступка јавних набавки од 

стране Канцеларије УНДП и у складу са споразумом реализује захтеве града Београда. Наведено 

се реализује у складу са чланом 15., став 1., тачка 12., и члана 105., тачка 7., Закона о ванредним 

ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 93/12). 

14. Током 2017. године, а у складу са Законом о јавним набавкама, ради израде Плана заштите од 

пожара за јединицу локалне самоуправе град Београд, а у складу са чланом 22., Закона о заштити 

од пожара, у Буџету града Београда је извршено планирање потребних финансијских средстава за 

2017. годину за реализацију наведене јавне набавке услуга (последњи план заштите од пожара за 

град Боград је израђен осамдесетих година прошлог века).  

15.          Град Београд, Кабинет Градоначелника града Београда, је у складу са Законом о 

ванредним ситуацијама и Законом о јавним набавкама, израдио Студију акустичности за 

територију града Београда, као и Процену угрожености од елементарних непогода и других 



нерсећа, која је усаглашена са надлежном Управом и донешена од стране Градског већа града 

Београда, Инт.бр.: 80-131/16-ГВ од 11.јула 2016. године. 

 

16. Град Београд, Кабинет Градоначелника града Београда, је у складу са Законом о ванредним 

ситуацијама и Законом о јавним набавкама, израдио Планове заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама. Наведени планови су усаглашени са надлежном Управом. Преостаје даља процедура 

доношења планова, по следећем: Градски штаб за ванредне ситуације даје мишљење на 

израђене планове, а Градско веће града Београда доноси планове заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама. Очекивано време доношења планова је крај месеца јануара 2017. 

године. Наведене обавезе из тачке 13., и тачке 14, овог одговора се реализују или су реализоване 

у складу са чланом 11., став 2., тачка 12.а, члан 15., став 1., тачка 10., члан 34., став 1., тачка 3., члан 

45., и члан 48., Закона о ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 93/12), као и акт 

Управе за ванредне ситуације у Београду МУП РС (Управа је део Сектора за ванредне ситуације 

МУП РС, ул Мије Ковачевића број 2-4), у вези усаглашености планова заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама града Бепграда, број 09/8 број 87.5-1/16 од 30.12.2016. године). 

 

17. Град Београд, Кабинет Градоначелника града Београда, је у складу са Законом о ванредним 

ситуацијама и Законом о јавним набавкама, у координацији са Службом за опште послове Градске 

управе града Београда, набавио 24 комплета униформи за чланове Градског штаба за ванредне 

ситуације на територији града Београда, у складу са Правилником о униформи и ознакама 

цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите 

(“Службени гласник Републике Србије”, број 13/2013) и члана 114., тачка 1. и тачка 2. Закона о 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 93/12). 

 

У складу са тачком 15., став 1., тачка 3., Закона о ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, 

број 93/12), у буџету града Београда планирана су финансијска средства за доградњу система 

заштите и спасавања, по следећем: за 2015. годину, укупно 19.500.000 динара, за 2016. годину 

укупно 22.300.000 динара (такође је обезбеђено финансирања активности и програма Ватрогасног 

Савеза Београда за 2016. годину, у износу од 300.000 динара). Укупно планираних финансијских 

средстава за 2017. годину износи: 75.600.000,00 динара. Напомена: Обавезе из 2016. године који 

ће се пренети за 2017. годину износе 2.940.000,00 динара (план заштите и спасавања). Укупно 

износи: 78.540.000,00 динара. У буџету града Београда за 2017. годину обезбеђено је 

финансирање активности јавног овлашћења Црвеног Крста на припреми и одговоре у несрећама, 

у износу од 300,000 динара и обезбеђено је финансирања активности и програма Ватрогасног 

Савеза Београда у заштити од пожара, у износу од 300.000 динара. 

Обезбеђење средстава за Црвени Крст се реализује на основу члана 3., став 1., и члана 13., Закона 

о Црвеном Крсту Србије (“Службени гласник РС”, бр. 107/2005), односно за активности 

Ватрогасног савеза на основу члана 65., Закона о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, број 

20/2015). Наведена средства су обезбеђена у складу са могућностима града Београда. 



Током месеца јануара и фебруара 2015. године (настављено и у 2016. години, а посебно са 

Ватрогасним савезом Београда, Радио-аматерским савезом Србије и Савезом резервних војних 

старешина Србије), одржано је више радних састанака представника града Београда и институција 

и удружења која су оспособљена за заштиту и спасавање и њихово евентуално ангажовање у 

ванредним и другим ситуацијама. Циљ одржавања радних састанака је био сагледавање људских 

и метаријалних ресурса, као и подизање нивоа свакодневне комуникације и сарадње. Радни 

састанци су обављени са следећим правним субјектима и НВО: Савез резервних војних стерешина 

Србије, Црвени крст Београда, Ватрогасни савез Београда, Савез извиђача Београда, Планинарски 

савез Београда, Савез радио-аматера Србије, Ваздухопловни савез Србије, Ронилачки савез 

Србије, Џетски савез Београда, Југословенско речно бродарство, Рафтинг савез Србије и Удружење 

спасилаца на води Србије. На основу указане потребе наведени правни субјекти биће ангажовани 

у координацији са Управом за ванредне ситуације у Београду, МУП РС. 

20. Крајем јануара 2016. године (од 22.01. до 26.01.2016. године), реализована је обука чланова 

Градског штаба и општинских штабова за ванредне ситуације уз подршку Канцеларије УНДП, 

Сектора за ванредне ситуаицје МУП РС и Тренинг центра МУП РС, а у складу са чланом 120., 

Закона о ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 93/12). 

 

21.Ради реализације послова у ванредним ситуацијама на ефикасан начин, град Београд се 

придружио глобалној иницијативи „100 отпорних градова” – „100 Resilient Cities” који подржава 

Рокфелер фондација и један је од 35 градова који су добили подршку ове фондације у изградњи и 

повећању отпорности у ванредним ситуацијама. Више од 700 градова је изразило 

заинтересованост за овај програм, а град Београд је једини град из Источне Европе који је изабран 

да буде део овог ексклузивног клуба, који ће сарађивати, делити искуства о томе како да се 

реагује приликом поплава, земљотреса, пожара и у ванредним ситацијама, као и организацијом 

послова на припреми процедура и система за брже реаговање. Град Београд је потписао споразум 

о сарадњи са УНДП (програм Уједињених нација за развој), ради заједничког финансирања 

система заштите и спасавања на територији града Београда. УНДП пружа финансијску и 

организациону подршку у обуци Градског штаба и штабова градских општина, финансијска и 

организациона подршка у доградњи система за јавно обавештавање и узбуњивање становништва 

на територији града Београда (реализација Идејног пројекта за град Београд и Пилот пројеката за 

градске општине), финансијска подршка у штампању материјала за потребе Градског штаба, 

штабова градских општина и упутства за поверенике и заменике повереника цивилне заштите, 

команданта штабова и друго. Такође, Град Београд је потписао меморандум о разумевању о 

сарадњи са Региналним центром за животну средину за Централну и Источну Европу (REC). 

 

22. Градска општина Обреновац је током 2016. године потписала споразум са осигуравајућом 

кућом Europa RE реосигурање имовине, лица и пословања од ванредних ситуација. 

 

23. Градоначелник града Београда је Решењем број Г-020–7359/16 од 04.11.2016. године 

формирао стручни тим за усклађивање израђених процена угрожености од елементарних 



непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања на територији града Београда, а у 

склaду са чланом 16., тачка 3., Закона о ванрeдним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 

93/12). 

 

24. Скупшина града Београда је у другој половини 2016. године усвојила измену статута јавних 

комуналних предузећа, као и јавна предузећа и друге установе изменили су статуте правних 

субјеката и донели нове систематизације радних места, у којима су уврштени послови ванредних 

ситуација. 

 

25. Током 2015. године од стране Скупштине града Београда донет је Акциони план адаптације на 

климатске промене са проценом рањивости, где је носилац активности и предлагач за доношење 

акционог плана био Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда 

(„Службени лист града Београда“, број 65/15). Такође, донет је и Програм заштите животне 

средине („Службени лист града Београда”, број 72/15) и План квалитета ваздуха („Службени лист 

града Београда", број 5/16), где је предлагач био Секретаријат за заштиту животне средине 

Градске управе града Београда. 

 

26. И друге активности органа Градске управе града Београда и Градског штаба за ванредне 

ситуације на територији града Београда, на пример: Наредба Градског штаба о спровођењу 

активности општинских штабова и кризних тимова за ванредне ситуације у зимским условима у 

сезони 2016/2017 (Број: 82-7274/2016 од 25.10.2016. године), Закључак Градског штаба о 

појачаном ангажовању и дежурству у предузећима која поседују линијске инсталације за време 

хладног таласа на територији града Београда (Број: 82-28/2017 од 05.01.2017. године). Такође, 

Градски штаб је обезбедио јавност у раду тако што су све седнице Градског штаба биле јавне и 

отворене за јавност.  

 

2.   Питање 

 

Да ли су постављене сирене за опасност у Обреновцу како је најављивано? Ако није када ће и 

колико сирена бити постављено у Обреновцу?  

 

Одговор:  

 

1.    Градоначелник града Београда је Решењем од 21.01.2015. године формирао Стручни тим за 

израду пројекта Доградња система за јавно узбуњивање за територију града Београда, са циљем 

модернизације и стварања функционалног система за обавештавање и узбуњивање становништва 

на територији града Београда. На основу израђене Студије чујности за град Београд (2015. година), 



и процене угрожености у току је реализација Идејног пројекта за систем ране најаве, јавног 

обавештавања и узбуњивања становништва за територију града Београда. 

 

2.    Израду Идејног пројекта реализује предузеће Енергопројект ад. Београд у складу са 

спроведеним поступком јавне набаваке од стране Канцеларије УНДП (програм Уједињених нација 

за развој). 

 

3.    У четвртом кварталу 2016. године је извршен обилазак локација за постављање сирена на 

територији градских општина града Београда. Стручна екипа која је обилазила локације је из 

предузећа Енергопројект која израђује идејни пројекат. Циљ обиласка градских општина је 

одређивање микролокација за постављање сирена за рану најаву, обавештавање и узбуњивање 

становништва на територији градских општина града Београда. 

 

4.    Градоначелник града Београда је Решењем број Г-020-6215/16 од 19.09.2016. године 

формирао стручни тим за формирање ситуационог центра града Београда, а ради реализације 

доградње система за јавно обавештавање и узбуњивање становништва на територији града 

Београда. Наведена обавеза се реализује у скалду са чланом 108., Закона о ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 93/12). 

 

5.    Такође, ради допуне и покривање одређених делова територије градске општине Обреновац 

са системом за узбуњивање и обавештавање становништва, дана 04.05.2015. године, предат је 

градској општини Обреновац мобилни систем за узбуњивање од стране Института Михајло Пупин 

који је уграђен у службено моторно возило, без надокнаде. Одређена лица од стране 

председника градске општине Обреновац су обучена за управљање са наведеним системом. 

 

6.    Шири одговор у вези доградње система за јавно обавештавање и узбуњивање становништва 

на територији града Београда: 

 

-      С обзиром на функционалну и техничку сложеност проблематике, а ради сагледавања 

покривености делова територије града Београда са системом за узбуњивање, који су изграђени 

после 1985. године, Решењем Градоначелника града Београда (020-298/15 – Г - од 21.01.2015. 

године) формиран је стручни тим који је добио задатак да предложи покретање процедуре за 

израду пројекта Доградња система за јавно узбуњивање становништва за територију града 

Београда. На основу наведеног, стручни тим је израдио пројектни задатак Студија акустичности за 

територију града Београда, са циљем реализације доградње система за јавно узбуњивање за 

територију града Београда. Град Београд је у складу са Законом о ванредним ситуацијама и 

Законом о јавним набавкама, израдио Конкурсну документацију, објавио је јавну понуду и 

закључио уговор за израду Студије акустичности за територију града Београда (Одлука о додели 



уговора број: XXIV-01, број 404-289-3/2015 од 07.07.2015. године). Уговор је потписан од стране 

изабраног Извршиоца услуге дана 21.07.2015. године. Услугу је реализовао ЦИП Београд са 

подизвођачем Институт Михајло Пупин. Наведена услуга је успешно завршена, на основу које ће 

се израђивати Идејни пројекат за град Београд и Пилот пројекат за градску општину Обреновац (и 

осталих градских општина) у координацији са УНДП (програм Уједињених нација за развој). 

 

-      Тренутно Идејни пројекат за град Београд израђује предузеће Енергопројект ад. (пројекат за 

грађевинску дозволу и пројекат за извођење система за обавештавање и јавно узбуњивање 

становништва на територији града Београда). Планирано време завршетка Идејног пројекта  за 

град Београд и пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење система за обавештавање 

и јавно узбуњивање становништва за градску општину Обреновац, је до септембра 2017. године, 

где ће се након тога почети са практичним постављањем сирена за обавештавање и узбуњивање 

становништва за градску општину Обреновац. За остале градске општине се такође планира 

постављање нових сирена у складу са Идејним пројектом (пројекат за грађевинску дозволу и 

пројекат за извођење система за обавештавање и јавно узбуњивање становништва на територији 

града Београда), и у складу са финансиским могућностима града Београда.  

 

-      За градску општину Обреновац у складу са израђеном Студијом акустичности предвиђено је 

постављање 30 нових сирена за узбуњивање и обавештавање становништва градске општине 

Обреновац. 


