
Ha OCHOSy ynaHa 35. CTas 1. Ta4Ka 3a 3aKoHa 0 saHpe.£\HVlM cVlTyaWVljaMa 
("Cny>t<6eHVl rnaCHVlK PC", 6poj 111/09, 92/11 Vl 93/12), ynaHa 26. CTas 1. TaYKa 51 Vl 
ynaHa 121. CTas 1. CTaryra rpa.£\a Kpafbesa ("Cny>t<6eHII1 nll1CT rpa.£\a Kpafbesa", 6poj 
7/18-npe4VlwneHV1 TeKcT), 

CKYnWTlilHa rpa.£\a Kpafbesa, Ha ce.£\HII1WII1 o.£\p)l(aHoj .£\aHa 8. Maja 2018. ro.£\V1He, 
.£\oHenaje 

Ycsaja ce nnaH pa.£\a rpa.£\cKor wTa6a 3a saHpe.£\He clI1ryaWlI1je Ha Tepll1Topll1jll1 
rpa.£\a Kpafbesa 3a 2018. ro.£\II1HY. 

II 

CaCTasHV1 .£\eo o.£\nYKe je nnaH pa.£\a rpa.£\cKor wTa6a 3a saHpe.£\He cVlTyaWVlje 
Ha Tepll1Topll1jll1 rpa.£\a Kpafbesa 3a 2018. ro.£\II1HY, 6poj 2-20/17-XI 0.£\ 13.12.2017. 
ro.£\V1He. 

III 

Gsa o.£\IlYKa cryna Ha cHary OCMar .£\aHa 0.£\ .£\aHa 06jasfbVlSaf-ba y "Cny)l(6eHOM 
nV1CTY rpa.£\a Kpafbesa". 

CKynWn'lHa rpaAa KpaIbeBa 
5poj: 011-157 12018-1 
,l],aHa: 8. Maja 2018. ro.£\II1He 

npe.£\ce.£\H Vl K 
TII1He rpa.£\a Kpafbesa 

aJjf'K(JfSlI'l ,.£\V1 nIl. Vl H)I(. ca06panaja 

, UO{}f 
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Epoj: 2-19/17-XI 
~aTYM: 13.12.2017. ro.n.I1He 

rpA,U KPAJbEBO 36000 KpaiJ>eBO, Tpr JOBaHa CapHha 1 
Serbia, 36000 Kraljevo, Trg Jovana Sarita 1

CITY OF KRALJEVO Tel/fax +381 36 312 838, 312 842, 312839 
PIB 102675366 

fpag01-ta1telmUK / Mayor e-mail: gradonacelnik@kraljevo.org www.kraljevo.org 

Ha OCHOBy YJIaHOBa 34. 11 35. 3aKoHa °BaHpe.n.HI1M cl1TyaQl1jaMa ("CJIY)K6eHI1 maCHI1K PC", 6poj 
111109, 92/11, 93/12), Y cKna.n.y ca OAnyKoM ° o6pa30BaJ-by fpaAcKor wTa6a 3a BaHpe.n.He cl1ryaQl1je Ha 
Tepl1Topl1jl1 rpaAa KpaJbeBa ("Cny*6eHI1 JII1CT rpa.n.a KpaJbeBa", 6poj 25/16), YJIaHa 18. Ype.n.6e °cacTaBy 
11 HaYlmy paAa wTa60Ba 3a BaHpeAHe cl1ryaQl1je ("Cny)K6eHI1 rJIaCHI1K PC", 6p.98/2010). 

fpa.n.cKI1 wTa6 3a BaHpe.n.He cl1ryaQl1je Ha Tepl1Topl1jl1 rpa.n.a KpaJbeBa Ha ceAHI1QI1 OAP)KaHoj AaHa 
13.12.2017. rOAI1He, AOHeo je: 

3AKJb YQAK 

I 
YTBPnYJE CE npe.n.nor nnaHa pa.n.a rpa.n.cKor wTa6a 3a BaHpe.n.He cl1ryaUl1je Ha Tepl1Topl1jl1 rpa.n.a 

KpaJbeBa 3a 20 18.ro.n.I1HY . 

II 
YTIY11.YJE CE npeAnor nnaHa 113 craBa I OBor 3aKJbYYKa, fpaAcKoM Beny rpaAa KpaJbeBa pa.n.11 
pa3MaTpaJ-ba 11 yTBptjJolBaJ-ba npeAnora 3a ce.n.HI1QY CKynlllTI1He rpa.n.a KpaJbeBa. 

Ha ce.n.HI1QI1 OAP)KaHoj 13.12.2017. rOAI1He, fpaAcKI1 lllTa6 3a BaHpe.n.He cl1ryaQl1je Ha Tepl1Topl1jl1 
rpaAa KpaJbeBa je, y CKJIOny npBe TaYKe .n.HeBHor peAa, pa3MaTpao HaQpT nnaHa paAa fpaAcKor wTa6a 3a 
BaHpeAHe cl1TyaQl1je Ha Tepl1Topl1jl1 rpa.n.a KpaJbeBa 3a 2017. rOAI1He. HaQPT je npeAcTaBl1o, I1cnpe.n. 
OAeJbeJ-ba 3a nOCJIOBe QI1Bl1nHe 3aWTI1Te rpa.n.cKe ynpaBe rpaA KpaJbeBa, PYKoBo.n.I1JIaQ OAeJbeJ-ba, ynaH 
rpaAcKor wTa6a, 3ApaBKo MaKCI1MOBl1n 11 npl1cyTHI1Ma npe.n.JIO)Kl1nl1 Aa I1CTI1 yCBoje. 

TOKOM .n.l1cKyCl1je, OA cTpaHe HayeJIHI1Ka fpaAcKor lllTa6a PaAol1ue KOYOBl1na, KOHCTaTOBaHO je .n.a 
y npeAnO)KeHOM nnaHy nocTojl1 nap TeXHHYKI1X rpelllaKa Koje Tpe6a HCnpaBI1TI1 11 Aa ce HaKOH Tora I1CTI1 
MO)l(e yCBOjI1TI1. 

HaKoH Al1cKycl1je Koja je ycneAJolJIa, KOMaHAaHT lllTa6a je npeAnO)K110 Aa ce yCBOjl1 npe.n.nor nnaHa 
paAa fpaAcKor lllra6a 3a 2018. rOAHHy ca HcnpaBKoM TeXHI1YKI1X rpewaKa. npHcyTHH cy ce rnaCaJ-beM 

. . . 
113jaCHHnl1 0 nOMeHYTOM npeAnory, 11 HCTI1 yCBOJHnH JeAHomaCHO. 

Ha OCHOBy ynaHa 35. CTaB I. TaYKa 3a, 3aKoHa ° BaHpeAHI1M cHryaQ!1jaMa ("CJIY)l(6eHI1 rnaCHI1K 
PC",6poj 111109,92/11,93/12), yCBojeHI1 npeAnor 113 CTaBa I OBor 3aKJbYYKa, ynynyje ce fpaAcKoM Beny 
rpaAa KpaJbeBa paAI1 pa3MaTpaJ-ba 11 yTBptjHBaJ-ba npeAnora 3a ceAHI1QY CKynlllTI1He rpaAa KpaJbeBa. 

Ha OCHOBy HaBeAeHor, OAJIyiIeHo je Kao y AHcn03I1TI1BY. 

3aKJbyyaK .n.OCTaBHTI1: fpaAcKoM Beny rpaAa KpaJbeBa, CKynwTI1HI1 rpa.n.a KpaJbeBa, OAeJbeJ-bY 3a 
nocnOBe QI1BI1JIHe 3aWTHTe, Y3 npe.n.MeT 

KOMaHAaHT fpaAcKor wTa6a 
OHayenHHK rpaAa KpaJbeBa 

:~~F~~1~yp3I1n,Al1nn:no TI1KOJIOr 
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На основу члана 14. став 3. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 98/2010), Градски штаб за ванредне ситуације на 
територији  града Краљева, на седници одржаној 13.12.2017. године, донео је 
 

 

ПЛАН РАДА 
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА  
ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 

ПЛАНИРАНИ ЗАДАЦИ ШТАБА - САДРЖАЈ И АКТИВНОСТИ ТОКОМ 2018. ГОДИНЕ  
 
 

Преглед годишњег плана рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града 
Краљева за 2018. годину је дат у табели у наставку. Табела је дата у виду четири колоне, од који се 
колона [1] односи на називе, односно планиране активности за 2018. годину. 

Акценат активности ће бити на укључивању грађана у цивлну заштиту, као и превентивне 
мере у погледу елементарних непогода и других несрећа. Везано за ове активности, током 2018. 
године биће организоване и вежбе цивилне заштите (активност бр.12), као и едукације 
становништва (активност бр. 8), пре свега деце школског и предшколског узраста (Пројекат Мала 
цивилна заштита). 

Такође, планиран је и наставак активности на обукама повереника и заменика повереника 
цивилне заштите, као и њихово опремање средствима личне и узајамне заштите – активност бр. 7. 

Посебна активност ће бити израда и усвајање Процене угрожености од елементарних 
непогода и других несрећа, Планова заштите и спасавња. С тим у вези, планирано је да на сајту 
града Краљева буде изграђен посебан кориснички приступ за све заинтересоване (грађане, 
институције и предузетнике) за јавни увид карата ризика, као и Планова заштите и спасавања – 
активности бр.4. 

Током 2018. године, а у оквиру активности бр.8 – Едукација становништва, биће штампане 
публикације у сврху обавештавања и укључивања грађана у система цивилне заштите. 

Крајњи циљ свих ових изнетих активности треба да буде подизање свести становништва о 
значају цивилне заштите и превентивним мерама, као и омасовљењу цивилне заштите на 
територији града Краљева. 

Активности бр.1 – Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији 
града Краљева за 2017. годину, бр. 3 – Оперативни план одбране од поплава за водотокове другог 
реда на територији града Краљева за 2018. годину и бр. 5 – План и програм развоја система 
заштите и спасавања на територији града Краљева, као и активност бр.15 –  План рада Градског 
штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева за 2019. годину, су законима 
предвиђене обавезе и надлежности локалне самоуправе (Закон о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12) и Закон о водама  („Службени гласник РС“, 
број 30/10, 93/12 и 101/16)). 

Активност бр.13 – учешће у заједничким активностима у оквиру Протокола о сарадњи 
градова и општина у сливу Западне Мораве, имаће, пре свега, циљ да заједничким мерама и 
активностима, у којима ће један од носиоца бити и Градски штаб, се утиче на смањење и 
управљање ризицима од елементарних и других несрећа. Ово подразумева заједничко планирање, 
заједничке вежбе, као и заједничку изградњу система цивилне заштите на подручју слива Западне 
Мораве (територије 17 јединица локалних самоуправа), ефикаснији систем ране најаве, као и 
процеса мониторинга и управљања ванредним ситуацијама. 



Активности бр.2 и бр.14 (Извештај, односно Анализа о спремности субјеката и снага 
СЗИС), имају за циљ подизање нивоа спремности субјеката и снага СЗИС за деловање, како у 
ванредним ситуацијама, тако и превентивно, односно у ситуацијама које прете да прерасту у 
ванредне ситуације. Сходно изнетом, Градски штаб има намеру, пре свега Препорукама да утиче 
на директно подизање нивоа спремности и превентивно деловање свих од заначаја за СЗИС. 

Такође, планирано је да, Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Краљева, 
разматра и следеће:  

- Извештај о стању средстава за узбуњивање и израду Студије акустичке покривености 
система јавног узбуњивања (активност бр. 6);  

- Извештај о спремности у вези са заштитом и спасавањем од пожара у летњем периоду 
и мере противградне заштите и отклањања последица суше (активност бр. 9); 

- Извештај о спремности у случају снежних падавина, поплава и других елементарних 
непогода (активност бр. 11) 

 
Активности на праћењу опасности, обавештавању становништва о опасностима и 

предузимању превентивних мера за смањење ризика за смањење ризика од елементарних непогода 
и других несрећа, као и о предузимању других подребних мера (активност бр. 10) биће спровођене 
редовно током целе године. 

У колони [2] је дат преглед надлежних органа/институција за реалитзацију планираних 
активности. Колона [3] даје преглед датума-временских периода за реализацију планираних 
активности током 2018. године, док колона [4] садржи неопходне индикаторе за праћење 
реализације активности. 
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Активност Надлежни орган/институција Датум – временски период Индикатор за праћење 
реализације активности 

[1] [2] [3] [4] 

1. Разматрање и усвајање 
Извештаја о раду 

Градског штаба на 
територији града 
Краљева за 2017. 

годину 

 
Одељење за послове цивилне 
заштите Градске управе града 

Краљева; Градски штаб за 
ванредне ситуације; Градско 

веће града Краљева; Скупштина 
града Краљева 

 

Јануар 2018. године Усвојен Извештај 
 

2. Разматрање и усвајање 
Извештаја о 

спремности субјеката и 
снага ситема заштите и 

спасавања за 
спровођење 

превентивних и 
оперативних мера 

заштите од поплава на 
водама I и II реда 

Градски штаб за ванредне 
ситуације; субјекти СЗИС; снаге 

СЗИС 
Први квартал Усвојен Извештај 

 

3. Разматрање и 
упознавање са 

Оперативним планом 
одбране од поплава за 

водотокове другог реда 
на територији града 

Краљева за 2018. 
годину 

 
Одељење за послове цивилне 
заштите Градске управе града 

Краљева; Градски штаб за 
ванредне ситуације; Градско 

веће града Краљева; Скупштина 
града Краљева 

 

Март 2018. године Усвојен Оперативни план 

4. Разматрање и давање 
мишљења на нацрт 

Процене угрожености 
од елементарних 

непогода и других 
несрећа и Планови 

заштите и спасавања 

 
Одељење за послове цивилне 
заштите Градске управе града 

Краљева; Месне заједнице; 
институције од значаја за израду 
аката; Повереници и заменици 
повереника цивилне заштите; 

Градски штаб за ванредне 
ситуације; Градско веће града 

Краљева 

Јун 2018. године Донет одговорајући акт 
(мишљење) 
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5. Разматрање и давање 
мишљења на План и 

програм развоја 
система заштите и 

спасавања 

 
Одељење за послове цивилне 
заштите Градске управе града 

Краљева; Градски штаб за 
ванредне ситуације; ЈП за 
уређивање грађевинског 

земљишта - Краљево; Градско 
веће града Краљева 

 

Септембар 2018. године Усвојен План  

6. Разматрање и усвајање 
Извештаја о стању 

средстава за 
узбуњивање и изради 
Студије покривености 

система јавног 
узбуњивања 

Градски штаб; Градска управа Јун 2018. године Донети одговорајући Закључци 
и Препоруке 

7. Обуке повереника и 
заменика повереника 

цивилне заштите 

 
Одељење за послове цивилне 
заштите Градске управе града 

Краљева; Градски штаб за 
ванредне ситуације 

На сталној основи 
Број обучених повереника и 

заменика повереника цивилне 
заштите 

8. Едукација 
становништва 

(акценат на децу 
предшколског и 

школског узраста) за 
понашање и 

превентивне мере код 
појава еменетарних 
непогода и других 

несрећа 

Одељење за послове цивилне 
заштите Градске управе града 

Краљева; Градски штаб за 
ванредне ситуације; Школе; ПУ 

Олга Јовичић Рита 

На сталној основи Број предавања, радионица, 
семинара 

9. Разматрање Извештаја о 
спремности у вези са 

заштитом и спасавањем од 
пожара у летњем периоду, 

мера противградне 
заштите и отклањање 

последица суше 

Стручно-оперативни тим; 
оспособљена и овлашћена правна 
лица; институције и организације 

од значаја за систем заштите и 
спасавања;Градски штаб за 

ванредне ситуације; ЈП Србија 
Шуме; ПСС Краљево 

Јун 2018. године Усвојен Извештај 
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10. Редовно праћење 
опасности, 

обавештавање 
становништва о 
опасностима, о 
предузимању 

превентивних мера за 
смањење ризика од 

елементарних непогода 
и других несрећа, као и 

о предузимању 
потребних мера 

 
 
 

Сектор за ванредне ситуације 
МУП-а Републике Србије; 

РХМЗ; РСЗ; ЗЗЈЗ Краљево; ВСИ 
Краљево; Савет за безбедност 
саобраћаја града Краљева; ПУ 

Краљево 

На сталној основи Предузете превентивне мере 

 
 

 
11. Разматрање Извештаја 

о спремности у случају 
снежних падавина, 
поплава и других 

елементарних непогода 

 
 
 

Стручно-оперативни тим; 
оспособљена и овлашћена 
правна лица; институције и 
организације од значаја за 

систем заштите и 
спасавања;Градски штаб за 

ванредне ситуације 
 

 
 
 
 

Октобар 2018. године 

 
 
 
 

Усвојен Извештај 

12. Вежбе цивилне 
заштите 

 
Одељење за послове цивилне 
заштите Градске управе града 

Краљева; Градски штаб за 
ванредне ситуације; Сектор за 

ванредне ситуације МУП-а; ПУ 
Краљево; Црвени крст Краљево; 

Повереници и заменици 
повереника; Месне заједнице; 

Дом Здравља; Школе; ПУ Олга 
Јовичић Рита; Грађани 

 

На сталној основи Број вежби 



TIJIAH PA,[(A fPA,[(CKOf ruTADA 3A BAHPE.lJ:HE CI1TYAI.(I1JE HA TEPMTOPVlJH rPA.lJ:A KPAJ1EBA 3A 2018. fO,lU1HY 

13. yqeIUlie y 3aje,a:HHQKHM 
aKTHBHOCTHMa y OKBHpy 
IIpoToKoJla 0 capa,a:lhH 
rpa,a:oBa H onWTHHa y 

fpa,a:cKH uITa6, cy6jeKTII CMCTeMa 
3arnUlTe M cnacaBaJ-ba 

Ha cTallHoj OCHOBH 
YCBoj eH I13BeUITaj 0 

aKTHBHOCTHMa 

CJlHBY 3ana,a:He MopaBe 
14. AHaJlH3a ,a:OCTHrHyTor 

HHBoa opraHH30BaHocTH fpa,a:cKH wTa6 3a BaHpe,a:He 
H ocnOC06JLeHOCTH cHTyaU:Hje; cy6jeKTH C3MC; CHare OKTo6ap 2018. ro,a:HHe YCBOj eHa AHanH3a 
cy6jeKaTa H CHara C3MC 

C3MC 
O,a:en,efhe 3a nocnOBe 1I)1BI1JlHe 

15. Pa3MaTpalhe H yCBajalhe 
IIJlaHa pa,a:a rpa,a:cKor 
IUTa6a 3a 2019. ro,a:HHy 

3arnTHTe fpa,a:cKe ynpaBe rpa,a:a 
Kpan,eBa; fpa,a:cKI1 wTa6 3a 

BaHpe,a:He cI1TyaU:l1je; fpaJJ,cKo 
Belie rpaJJ,a Kpan,eBa; CKyrrwTI1Ha 

)J;eu:eM6ap 2018. roJJ,MHe YcBojeH TIllaH 

rpaJJ,a Kpan,eBa 

rPA)l;CKM lIITAI> 3A BAHPE)l;HE CMTYAl(lIJE HA TEPHTOPHJH rPAJJ:A KPAJhEBA 

I>poj:2-20/17- XIo,a: 13.12.2017. ro,a:ullc 

3Hft ,a:HnJl. nOJlHTHKOJlOr 
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