„Сл. лист града Београда“ број 103/14
Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 30. децембра 2014. године, сходно члану
15. ставу 1. тачка 4, члану 33. ставу 1. тачка 5. и члану 42. ставу 6. Закона о ванредним ситуацијама
("Службени гласник РС'', број 111/09, 92/11 и 93/12) а на основу члана 24. став 1. тачке 42 Статута
градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда", бр.19/14-пречишћен текст и 73/14), на предлог
председника градске општине донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
I
Образује се Штаб за ванредне ситуације за територију градске општине Обреновац (у даљем
тексту: Штаб), као оперативно стручно тело за координацију и руковођење заштитом и спасавањем у
ванредним ситуацијама.
Штаб чине командант, заменик команданта, начелник и седамнаест чланова.
У Штаб се именују:
за команданта:
- МИРОСЛАВ ЧУЧКОВИЋ, председник градске општине Обреновац, по положају;
за заменика команданта:
- МИРКО ВРАНЕШЕВИЋ, заменик председника градске општине Обреновац,
за начелника:
- ТИХОМИР БРАНКОВИЋ, самостални полицијски инспектор у Управи за ванредне ситуације у
Београду,
за чланове:
1) Иван Јегоровић, помоћник председника градске општине;
2) Милан Марошанин, директор ЈП за изградњу Обреновца;
3) Драгослав Будимировић, директор ЈКП "Обреновац" из Обреновца;
4) Иван Илић, директор ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац;
5) Маја Тодоровић, директор Дома здравља Обреновац;
6) Горан Недељковић, представник Полицијске станице Обреновац,
7) Звездан Павловић, командир Ватрогасно спасилачке јединице Обреновац;
8) Живомир Поповић, секретар Црвеног крста Обреновац;
9) Зоран Ерић, директор ЕДБ – Обреновац;
10) Јован Васковић, руководилац Сектора за управљање ризицима на ТЕНТ,
11) Божидар Михаиловић, директор Мотосавеза Србије,
12) Милорад Косановић, начелник Управе градске општине Обреновац,
13) Петар Јовичић, директор ЈП СКЦ „Обреновац“,
14) Славко Берић, члан Већа градске општине Обреновац,
15) Бранко Шарчевић, члан Већа градске општине Обреновац,
16) Милан Аничић, члан Већа градске општине Обреновац,
17) Драган Нешић, сарадник за послове безбедности и здравља на раду у Управи градске општине
Обреновац.
Штаб ће из реда својих чланова посебним актом одредити координаторе оперативних активности
за случај природних непогода, поплаве, клизишта, земљотреса, снежних наноса и других појава и
акцесних ситуација.
Командант Штаба је члан Градског штаба у проширеном саставу.

II

III
Штаб, по потреби, посебним актом образује помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне
задатке заштите и спасавања.
IV
–
–
–
–
–
–
–

Штаб обавља следеће послове:
предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне ситуације;
руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
руководи и координира спровођењем мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације,
узимајући у обзир потребе одрживог развоја и смањења угрожености и ризика од будућих
ванредних ситуација;
разматра и даје мишљење 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 ситуацијама;

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
V

стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и
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;
сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе;
извештава градски и републички Штаб за ванредне ситуације и надлежне службе о стању,
спровођењу мера и извршавању задатака заштите и спасавања;
процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
наређује приправност - спремност за ванредне ситуације;
доноси наредбе, закључке и препоруке;
разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији
градске општине;
ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за заштиту и спасавање на
територији градске општине;
израђује и подноси Скупштини градске општине на усвајање предлог годишњег плана рада и
годишњи извештај о раду;
спроводи годишњи план рада;
обавља и друге послове у складу са законом и другин прописима.
Послови из тачке IV овог решења финансирају се из средстава буџета у складу са законом.

VI
Стручне и организационе послове за Штаб обављаће Одељење за општу управу – Одсек за
заједничке и персоналне послове Управе градске општине Обреновац и Кабинет председника градске
општине Обреновац.
VII

Решење се доставља: лицима из тачке I овог Решења и архиви.

VIII
Доношењем овог решења престаје да важи Решење Скупштине градске општине Обреновац о
образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Обреновац (''Службени лист
града Београда'' број 55/12, 64/12 и 76/13)
IX

Ово решење објавити у ''Службеном листу града Београда''.
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