
На основу члана 15. став 1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка 4. и 

члана 34, 35. и 42. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник 

РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), у вези са чланом 8. и 9. Уредбе о 

саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени 

гласник РС“, број 98/10), члана 32. тачка 20, а у вези са чланом 66. став 

3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 

83/14-др.закон), члана 26. тачка 45. и члана 121. став 2. Статута града 

Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 2. 

септембра 2016.године, донела је 

О Д Л У К У

О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА

I

Образује се Градски штаб за ванредне ситуације на територији 

града Краљева (у даљем тексту: Градски штаб), у који се постављају:

• за команданта:
др Предраг Терзић, градоначелник града Краљева,

• за заменика команданта:
Марица Мијајловић, заменик градоначелника града Краљева,

• за начелника:
Радоица Кочовић, начелник Одељења за ванредне ситуације 

Краљево Сектора за ванредне ситуације,

• за чланове:
1. Александар Цветковић, члан Градског већа града Краљева, 

за хитно успостављање служби од јавног интереса,
2. Владимир Лазаревић, члан Градског већа града Краљева, 

за епидемиолошку заштиту,
3. Милош Угреновић, члан Градског већа града Краљева, за 

планске послове и употребу снага заштите и спасавања,
4. Дејан Ћајић, директор ЈКП „Чистоћа“ Краљево, за заштиту 

од техничко-технолошких несрећа и РХБ заштиту,
5. Милош Гољић, директор ЈКП „Путеви“ Краљево, за 

спасавање из рушевина,
6. Александар Несторовић, вршилац дужности директора ЈП 

Дирекција за планирање и изградњу „Краљево“ Краљево, за 
заштиту и спасавање од поплава и несрећа на води,

7. др Миленко Стефановић, директор ЈКП „Водовод“ Краљево, 
за очување добара битних за опстанак,

8. Светлана Дражовић, директор Центра за социјални рад 
Краљево, за евакуацију,

9. Марко Јордовић, начелник Полицијске управе Краљево, за 

1



послове безбедности,
10. пуковник Жељко Кузмановић, командант 2. бригаде КоВ, за 

односе са Војском РС (трећа мисија),
11. Александар Мацан, директор Завода за јавно здравље 

Краљево, за асанацију терена, 
12. Мирјана Крчевинац, директор Дома здравља Краљево, за 

медицинску помоћ,
13. Мишо Коларевић, директор Ветеринарског 

специјалистичког института Краљево, за заштиту биљног и 
животињског света,

14. др Миодраг Цветић, доктор наука за одбрану и заштиту,  за 
мере и средства личне, узајамне и колективне заштите.

15. Радмила Добрић, секретар Општинске организације 
Црвеног крста Краљево, за збрињавање и смештај,

16. Звонко Ковачевић, начелник Одељења за урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске 
управе града Краљева, за склањање и урбанистичке мере 
заштите,

17. Јасминка Јовановић, начелник Одељења за инспекцијске 
послове Градске управе града Краљева, за оперативне 
послове,

18. Бојана Максимовић, начелник Одељења комуналне 
полиције Градске управе града Краљева, за заштиту од 
пожара и експлозија,

19. Здравко Максимовић, начелник Одељења за послове 
одбране и ванредне ситуације и инжењерско-геолошке и 
сеизмичке послове Градске управе града Краљева, за 
организовање и функционисање јединица цивилне заштите 
опште намене.

   

II

Градски штаб обавља следеће послове:

• предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне ситуације;

• руководи и координира рад субјеката система заштите и 
спасавања и снаге заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;

• руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне 
заштите;

• руководи и координира спровођење мера и задатака обнове, 
реконструкције, рехабилитације, узимајући у обзир потребе 
одрживог развоја и смањења угрожености и ризика од будућих 
ванредних ситуација;

• разматра и даје мишљења на предлог процене угрожености и 
предлог плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;

• прати стање и организацију система заштите и спасавања и 
предлаже мере за њихово побољшање;

• наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава 
помоћи и других средстава која се користе у ванредним 
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ситуацијама;

• стара се о редовном информисању и обавештавању 
становника о ризицима и опасностима као и о предузетим 
мерама за смањење ризика од катастрофа;

• разматра организацију, опремање и обучавање јединица 
цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних лица;

• сарађује са надлежним органима заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама;

• процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;

• наређује приправност-спремност за ванредне ситуације;

• доноси наредбе, закључке и препоруке;

• сарађује са штабовима суседних јединица локалне 
самоуправе,

• именује повереника цивилне заштите и заменика повереника 
цивилне заштите у насељеним местима;

• разматра и предлаже доношење одлуке о организацији 
заштите и спасавања на територији Града као локалне 
самоуправе;

• координира акцијама и операцијама заштите и спасавања на 
територији Града;

• ангажује оспособљена правна лица и друге организације од 
значаја за потребе Града;

• обавља и друге послове у складу са законом;

• израђује предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о 
раду;

• подноси Скупштини града на усвајање предлог годишњег плана 
рада и годишњи извештај о раду;

• спроводи годишњи план рада. 

III

Градски штаб, по потреби, образује стручно-оперативне тимове за 

специфичне задатке заштите и спасавања.

IV

Стручне и административне послове за потребе Градског штаба 

обавља Градска управа града Краљева.

V

Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе одлуке 

Скупштине града Краљева број 011-104/2010-II од 10.11.2010.године, 

011-9/2012-II од 21.09.2012. године, 011-103/2013-III од 5.12.2013. године, 

011-116/2014-III од 18.07.2014.године и 011-34/2015-III од 
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29.01.2015.године.

VI

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном листу града Краљева''.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама 

члана 15. став 1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка 4, члана 34. и 35. 

Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09, 

92/11 и 93/12), којима је прописано да јединице локалне самоуправе, 

односно скупштина града, у остваривању права и дужности у питањима 

заштите и спасавања образују штаб за ванредне ситуације, као и 

послови и састав штаба за ванредне ситуације.

Чланом 42. Закона о ванредним ситуацијама утврђено је да 

начелника, заменика и чланове штаба за ванредне ситуације јединица 

локалне самоуправе поставља и разрешава скупштина града, на 

предлог градоначелника. 

Уредбом о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације 

(„Службени гласник РС“, број 98/10), у члану 8. утврђено је да је 

командант градског штаба градоначелник по положају, да је заменик 

команданта заменик градоначелника, односно члан градског већа, а да 

су чланови штаба чланови извршног органа града у чијем су делокругу 

послови из области здравља, пољопривреде, водопривреде и 

шумарства, рада и социјалне политике, заштите животне средине, затим 

представници градских органа управе у чијем су делокругу послови из 

области саобраћаја, грађевине, енергетике, информисања, трговине и 

услуга, као и руководиоци јавних предузећа организационих јединица 

одбране, полиције, хуманитарних организација у чијем су делокругу 

послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

Број: 011-162/2016-III                                                                             

Дана:2. септембра 2016.године                                                

Председник

                                                                                  Скупштине града 

Краљева

                                                                        Ненад Марковић, 

дипл.инж.саобраћаја

4


