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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ЉИГ 
 

 

  ГОДИНА XIV                    БРОЈ    10                  01. ОКТОБАР                  2021. ГОДИНЕ 

                          

АКТА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

1.                                                                  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЉИГ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

III Број: 06-31/21-2 

01.10.2021.године 

Љ  И  Г 
 

 

 На основу члана 29. став 1. тачка 1. Законa о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама ("Службени  гласник  РС, бр. 87/2018 од 13.11.2018. године), члана 20. тачка 

8. и 14. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - други закон, 

101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 63 тачка 17. Статута општине Љиг (Службени гласник 

општине Љиг број 4/2019) Општинско веће општине Љиг, 01.10.2021. године, доноси  

 

 

О  Д Л У К А 

о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Љиг 

 

 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком регулише се организација и функционисање цивилне заштите на територији 

општине Љиг.   

 Општина Љиг у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама: 

1) доноси акт о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине Љиг, 

на предлог надлежног штаба и обезбеђује њено спровођење; 

2) израђује и доноси процену ризика, локални план смањења ризика од катастрофа, план 

заштите и спасавања  

3) образује штаб за ванредне ситуације; 

4) одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање Општине Љиг на предлог 

надлежног штаба; 
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5) планира и обезбеђује буџетска средства намењена за смањење ризика од катастрофа и 

управљање ванредним ситуацијама; 

6) образује јединице цивилне заштите; 

7) успоставља ситуациони центар у складу са актом о организацији и функционисању цивилне 

заштите; 

8) израђује студију покривености система за јавно узбуњивање за Део територије или целу 

Општину Љиг (акустичку студију) и стара се о одржавању, набавци и постављању акустичких 

извора (сирена) и остале опреме у оквиру јединственог система за јавно узбуњивање у Републици 

Србији; 

9) сарађује са суседним јединицама локалне самоуправе у спровођењу мера и активности од 

значаја за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама; 

10) предузима хитне и превентивне мере у циљу смањења ризика од катастрофа; 

11) усваја годишњи план рада и годишњи извештај о раду штаба за ванредне ситуације; 

12) обављају и друге послове утврђене законом 

  

Члан 2. 
 

 Субјекти заштите и спасавања на територији општине Љиг су: 

• Скупштина општине;  

• Председник општине; 

• Општинско веће; 

• Општинска управа и њени органи;  

• Грађани, удружење грађана и друге организације. 

• Субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање која се баве делатношћу из области 

прописаних законом . 

 

Надлежност органа општине Љиг 

 

Члан 3. 

Скупштина општине 
 

 У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања и материјалних добара на тери-

торији општине Љиг и одредби Законa о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама (у даљем тексту: закон) Скупштина општине Љиг, врши следеће послове : 

1. Планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака заштите 

и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на те-

риторији општине Љиг; 

2. Образује општински штаб за ванредне ситуације;  

3. Разматра извештаје председника општине о битним питањима за заштиту и спасавање и дру-

гим превентивним и оперативним мерама. 

 

Члан 4. 

Општинско веће 
 

 У остваривање улоге у систему заштите и спасавања становништва и материјалних и кул-

турних добара на територији општине Љиг, и одредби закона Општинско веће врши следеће посло-

ве: 

1. Доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Љиг 

и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и спасавања у Репу-

блици Србији; 

2. Доноси Процену угрожености на територији општине Љиг; 

3. Доноси план смањења ризика од катастрофа 
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4. Доноси план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 

5. Доноси план заштите од удеса; 

6. Одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање;  

7. Доноси одлуку о санирању штетета насталих природном и другом незгодома у складу са мате-

ријалним могућностима; 

8. Прате реализацију превентивних мера заштите;  

9. Предлаже акте које доноси скупштина општине. 

 

Члан 5. 

Председник општине 

 У остваривање улоге у систему заштите и спасавања станоништва и материјалних и култур-

них добара на територији општине Љиг и одредби закона, председник општине врши следеће по-

слове: 

1. Стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и спасавања; 

2. Обавља функцију команданта штаба за ванредне ситуације и руководи његовим радом; 

3. У сарадњи са надлежном службом Општинске управе Љиг предлаже именовање осталих члано-

ва штаба за ванредне ситуације; 

4. Доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у општини Љиг; 

5. Руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене законом, плановима и другим про-

писима општине и надлежних органа; 

6. Усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица, чији је оснивач општина Љиг у 

спровођењу мера заштите и спасавања; 

7. Наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите; 

8. Остарује сарадњу са начелником управног округа и окружним штабом за ванредне ситуације у 

циљу јединственог и ускађеног деловања у ванредним ситуацијама; 

9. Наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних добара са угроженог подручја и ста-

ра се у њиховом збрињавању; 

10. Стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и материјалних до-

бара у циљу укључења истих у активности заштите и спасавања; 

11. Одлучује о организовању, превоза, смештаја и исхране припадника јединица цивилне заштите 

опште намене и грађана који учествују у заштити и спасавању станобништва и материјалних 

добара општине Љиг; 

12. Одлучује о увођењу дежурства у општинским органима и другим правим лицима у ванредним 

ситуацијама; 

13. Остварује сарадњу са суседним општинама, министарством унутрашњих послова и војском Ср-

бије у циљу усклађивања активности у ванредним ситуацијама, разматра и одлучује у другим 

питањима из области заштите и спасавања из своје надлежности; 

14. Извештава скупштину општине о стању на терену и о предузетим активностима у ванредним 

ситуацијама. 

 

Члан 6. 

Општинска управа 
 

 Општиска управе општине Љиг у оквиру својих надлежности у систему заштите и спасавања 

обављаја следеће послове и задатке: 

1. Прати стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и предузимају мере за 

заштиту и спасавање; 

2. Предлаже именовање осталих чланова штаба за ванредне ситуације; 

3. Учествује у изради Процене ризика од катастрофа на територији општине Љиг; 

4. Учествује у изради или израђује у потпуности  план смањења ризика од катастрофа 

5. Учествује у изради или израђује у потпуности Плана заштите и спасавања у ванредним ситуа-

цијама; 
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6. Формира, опрема и руководи ситуационим центром ; 

7. Учествује у припремама и извођењу привременог померања или евакуације становништва; 

8. Учествује у припремама и спровођењу збрињавања пострадалог становништва; 

9. Стара се око обезбеђења неопходних средстава за рад општинског штаба за ванредне ситуације; 

10. Врши послове урбанистичких мера заштите и спасавања из своје надлежности; 

11. Набавља и одржава средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у Републици 

Србији, учествују у израду студије покривености система јавног узбуњивања, за територију је-

динице локалне самоуправе; 

12. Стара се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе подршке за потребе заштите и спа-

савања; 

13. Организује, развија и води личну и колективну заштиту; 

14. Учествује у организацији, формирању и опремању јединица цивилне заштите опште намене; 

15. Остварује сарадњу са организационим јединицама сектора за ванредне ситуације; 

16. Обавља и друге послове заштите и спасавања на територији општине. 

 

Члан 7. 

Општински штаб за ванредне ситуације 
 

 Општински штаб за ванредне ситуације се формира на основу члана 29 тачка 3. Закона и у 

складу са чланом 8. Уредбе о саставу и начину рада стаба за ванредне ситуације (у даљем тексту: 

Уредба), а надлежност је дефинисана чланом 44 Закона: 

1. именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите; 

2. ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у 

јединицама локалне самоуправе; 

3. предлаже субјекте од посебног значаја за територију Општине Љиг; 

4. предлаже Општинском већу одлуку о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ван-

редним ситуацијама; 

5. обавља друге послове у складу са законом. 

 

Члан 8. 
 

 Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински штаб у случају ванредне ситуације 

може наредити и следеће мере: 

1. Мобилизацију јединица цивилне заштите, грађана и материјалних средстава; 

2. Ангажовање субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање јединице; 

3. Увођење дежурства у правним лицима; 

4. Посебан режим обављања одрђених комуналних делатности; 

5. Посебне мере и поступке хигијенско-профиластичког карактера; 

6. Посебан режим саобраћаја локалним путевима; 

7. Евакуацију становништва;  

8. Одређивање другачијег распореда радног времена; 

9. Посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружања услуга /воде, елек-

тричне енергије, превоза, огрева и сличо); 

10. Привремену забрану приступа и кретања у поједним угроженим подручјима; 

11. Привремену забрану коришћења одређених покретних и непокретних ствари власницима одно-

сно корисницима; 

12. Обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и правних лица у 

организовању и спровођењу евакуације и других активности у заштиту и спасавању; 

13. Корисницима односно власницима стамбених зграда, станова, пословних просторија и других 

зграда да приме на привремени смештај угрожених лица из угроженог подручја; 

14. Предузима и друге мере 
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Члан 9. 

Повереници цивилне заштите 
 

 У складу са чланом 77 и 78. Закона именују се и постављају повереници цивилне заштите. 

Задатак им је да учествују у припремама грађана и запослених за личну и узајамну заштиту, 

обавештавају грађане и запослене о правовременом предузимању мера цивилне заштите, 

обавештавају грађане и запослене о општој мобилизацији ради учешћа у заштити и спасавању људи 

и материјалних добара у ванредним ситуацијама, врше координацију и спровођење евакуације, 

збрињавања, склањања и друге мере цивилне заштите и врше проверу постављања обавештења о 

знацима за узбуњивање грађана у зградама у зони своје одговорности. 

 Повереници и заменици повереника цивилне заштите имају статус припадника цивилне 

заштите. 

 Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају у складу са 

упутствима повереника и заменика повереника цивилне заштите. 

 Повереник, односно заменик повереника цивилне заштите може бити пунолетно лице, које 

није осуђивано на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест месеци, као и против кога се 

не води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности. 

 

Члан 10. 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање 
 

 У складу са чланом 29. Тачка 4. Закона а за потребе заштите и спасавања грађана и матери-

јалних добара од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и опасности на територи-

ји општине Љиг, Општинксо веће одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање. 

 

Члан 11. 

Јединице цивилне заштите 
 

 Јединице цивилне заштите оспособљавају се за извршавање обимних и мање сложених 

задатака из области заштите и спасавања као што су локализовање и гашење мањих пожара на 

отвореном и шумских пожара, учешће у заштити и спасавању од поплава, указивања прве помоћи, 

одржавање реда, затим учешћа у збрињавању угроженог становништва, помоћ у санацији терена и 

друге активности по процени општинског штаба за ванредне ситуације. 

 У Општини Љиг формираће се  јединица цивилне заштите  у складу са Одлуком о личној 

материјалној формацији јединице цивилне заштите које образује јединица локалне самоуправе , број 

01-4682/21 од 05.05.2021. године, које је донео Министар унутрашњих послова (надлежан за ову 

област): једно одељење за узбуњивавање са укупно 11 припадника цивилне заштите, као 

специјалозована јединица цивилне заштите и једно одељење опште намене са укупно 14 припадника 

цивилне заштите.  

 Попуњавање јединице врши ће се на основу Предлога плана попуне у складу са утврђеном 

личном и материјалном формацијом која је прописана у наведеној одлуци Министра.  

 Попуну, опремање и и обуку извршиће Општинска управа. 

 

Члан 12. 

Лична и колективна заштита 
 

 Личну и колективну заштиту у општини,организовати по месту рада и место становања. 

 Грађани, власници стамбнеих објеката, односно кућа, дужни су да за потребе личне заштите 

и спасавања чланова породичног домаћинства, као и имовине, набаве и држе у исправном стању 
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средства и опрему, као што је предвиђено, Уредбом о обавезним средствима и опремом за личну и 

колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа. 

 

Члан 13. 

Финансирање 
 

 Из буџета општине Љиг, финансираће се следеће активности: 

1. Организовање,опремање и обучавање штаба за ванредне ситуације; 

2. Организовање,опремање и обучавање јединице цивилне заштите; 

3. Трошкове ангажовања субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у складу са 

стварним трошковима њиховог ангажовања; 

4. Изградњу система за узбуњивање  на својој територији; 

5. Набавку, одржавање, смештај, чување и осигурање опреме јединице цивилне заштите; 

6. Изградњу, адаптацију, одржавање, опремање, осигурање и чување објеката за потребе цивилне 

заштите; 

7. Обуку из области цивилне заштите коју организује општинска управа у сарадњи са надлежним 

органом; 

8. Организује спровођење мера и задатака цивилне заштите из надлежности општине; 

9. Санирање штета насталих природном или другом незгодом, у складу са материјалним могућно-

стима; 

10. Трошкови развоја система цивилне заштите и удужења грађана која директно доприноси развоју 

(ДВД, истраживачи, горани и слично); 

11. друге послове цивилне заштите, који су уређени прописом. 

 

Члан 14. 

Признања и награде 
 

 За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака цивилне заштите и других посло-

ва заштите и спасавања у привредним друштвима и другим правним лицима, службама и органима, 

Штаб за ванредне ситуације, јединици цивилне заштите, повереницима цивилне заштите, замени-

цима повереника, припадницима јединице цивилне заштите и другим заслужним физичким или 

правним лицима, додељује признања и награде. 

 Признања и награде ће се уручивати једном годишње на дан општине Љиг или на светски 

дан цивилне заштите - 1. март. 

 Општинско веће, донеће акт којим ће уредити врсте награда и признања као и критеријуме 

за њихову доделу. 

 

Члан 15. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Љиг“.  

 

 

I Број: 06-31/21-2      

  

                                                                                                         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  

                                                                                                          Миломир Радојичић, с.р. 
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   01. октобар   2021. године       *      Службени гласник  Општине Љиг       *     БРОЈ        10     
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