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Штаб за ванредне ситуације Градске општине Стари град на основу члана 17. став 1. а у вези става 

3. тач. 2) и члана 20. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације 

("Сл. гласник РС", бр. 27/2020) доноси: 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ стручно-оперативни тим Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град 

у саставу: 
 

1. Др Илија Брчески из Београда, ван.проф. Хемијског факултета Универзитета у Београду, 
члан ЕАНУ 

2. Др Владимир Бешкоски из Београда, ван.проф. дипл. биохем. Хемијског факултета 

Универзитета у Београду, 
3. Милан Павловић из Београда, санитарни техничар Дом здравља Стари град 

4. Марко Бастаћ из Београда, 
5. Никола Вилотијевић из Београда, 

6. Милан Церовац из Београда, 

7. Мила Поповић из Београда, 
8. Бојана Савић из Београда, 

9. Урош Марковић из Београда, 
10. Милош Марковић из Београда, 

11. Аврам Израел из Београда, 

12. Игор Јончић из Београда, 
13. Дарко Ковачевић из Београда,  

14. Ђорђе Јозић из Београда, 
15. Борис Јовановић из Београда 

 
Стручно-оперативни тим се образује по процени штаба за ванредне ситуације, за извршавање 

задатака и мера заштите и спасавања, и то: евакуације; збрињавања; склањања; радиолошко-

хемијско-биолошке заштите; заштите и спасавања од пожара и експлозија; заштите и спасавања од 
поплава и несрећа на води и под водом; заштите и спасавања од техничко-технолошких несрећа, 

односно удеса, као и за извршавање других задатака заштите и спасавања које одреди надлежни 
штаб за ванредне ситуације, а нарочито да:  

 

-за потребе Штаба за ванредне ситуације Градске општине Стари град  на основу увида и обиласка 
територије општине као и,  за живот и рад Старограђана важних објеката, институција, установа и 

др., врши процену угрожености становништва, утврди конкретно стање и предложи конкретне мере 
за заштиту од епидемије, укључујући и ангажовање снага и субјеката заштите и спасавања 

Општине и  Града са задатком побољшања  и унапређења предузетих мера и активности. 
 

Радом стручно-оперативног тима руководи руководилац за кога се именује Др Илија Брчески из 

Београда.   
 

Стручно-оперативни тим одговара начелнику штаба.  
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Образложење: 

 

 

Чланом 17. став 1. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне 

ситуације ("Сл. гласник РС", бр. 27/2020) предвиђено је да у извршавању послова и задатака из 

своје надлежности, штаб за ванредне ситуације доноси наредбе, закључке и препоруке.  

Ставом три тачком два истог члана предвиђено је да се Закључком образује стручно-

оперативни тим и оперативни штаб и утврђују његови задаци. 
Чланом 20. цитиране Уредбе предвиђено је да: 

За извршавање специфичних задатака заштите и спасавања, штаб за ванредне ситуације 

може образовати стручно-оперативни тим.  

Стручно-оперативни тимови образују се по процени штаба за ванредне ситуације, за 

извршавање задатака и мера заштите и спасавања, и то: евакуације; збрињавања; склањања; 

радиолошко-хемијско-биолошке заштите; заштите и спасавања од пожара и експлозија; заштите и 

спасавања од поплава и несрећа на води и под водом; заштите и спасавања од техничко-

технолошких несрећа, односно удеса, као и за извршавање других задатака заштите и спасавања 

које одреди надлежни штаб за ванредне ситуације.  

У састав стручно-оперативног тима улазе стручњаци из састава: органа или институција 

који је надлежан за одређену опасност; Надлежне службе; органа државне управе, покрајинских и 

органа јединица локалне самоуправе; посебних организација; научних установа, организација, 

привредних друштава и других правних лица у чијем делокругу су послови од значаја за заштиту и 

спасавање у ванредним ситуацијама.  

Радом стручно-оперативног тима руководи руководилац којег именује штаб.  

Стручно-оперативни тим одговара начелнику штаба.  

Имајући у виду цитиране одредбе, донето је решење као у диспозитиву. 

 

 
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Марко Бастаћ 


