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На основу члана 39. став 1. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), члана 44, а у вези са 
чланом 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. 
закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон ) и члана 58. став 1. тачка 15. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19 - пречишћен текст), на предлог Штаба за 
ванредне ситуације града Краљева, датог Препоруком број 2-4/23-XI од 20.01.2023. године, 

градоначелник града Краљева, дана 20.01.2023. године, донео је 
 

О Д Л У К У 
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
I 

 Проглашава се ванредна ситуација на делу територији града Краљева односно на 
територији месних заједница: Баре, Ушће, Матарушка Бања, Конарево, Шумарице, Роћевићи, 
Опланићи, Адрани и Грдица, почев од 20.01.2023. године у 10:30 часова, услед непогода 
проузрокованих порастом водостаја и изливањем водотокова а све као последица обилних 
падавина. 

II 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

III 
 Одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева“, на огласној табли града Краљева 
и преко средстава јавног информисања. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Штаб за ванредне ситуације града Краљева је Препоруком број 2-4/23-XI од 20.01.2023. 
године, предложио градоначелнику града Краљева да прогласи ванредну на делу територији 
града Краљева односно на територији месних заједница: Баре, Ушће, Матарушка Бања, 
Конарево, Шумарице, Роћевићи, Опланићи, Адрани и Грдица, почев од 20.01.2023. године у 
10:30 часова, услед непогода проузрокованих порастом водостаја и изливањем водотокова а 
све као последица обилних падавина. 
 Како услед пораста нивоа водотокова, узрокованих обилним падавинама на територији 
града Краљева, долази до појаве поплава, одрона и клизишта чиме су угрожени стамбени 
објекти, привредни субјекти и прекид путне комуникације, као и нарушавање других основних 
животних услова, и како не постоји могућност да се редовним ангажовањем градских служби 
отклоне последице по људе и имовину, ау складу са чланом 39. став 1. тачка 3. Закона о 
смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 
РС“, број 87/18) којим је прописано да ванредну ситуацију проглашава и укида, за територију 
дела града или града – градоначелник, на предлог Градског штаба за ванредне ситуације, 
градоначелник града Краљева је донео одлуку као у диспозитиву. 
  
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 89/23 
Дана: 20.01.2023. године 

                                                                                      Градоначелник града Краљева 
                                                                             др Предраг Терзић, дипл. политиколог,с.р. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 20 - 30. ЈУН 2022. ГОДИНЕБРОЈ 2 - 20. ЈАНУАР 2023. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА



20. јануар 2023. годинеБрој 2 - Страна 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА



20. јануар 2023. године Број 2 - Страна 3СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

1

С А Д Р Ж А Ј

Рег. бр 

 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА

15.  Одлука о проглашењу ванредне ситуације на делу територије града 
Краљева  ................................................................................................................

Страна



20. јануар 2023. годинеБрој 2 - Страна 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА

Издавач: Скупштина града Краљева - Година издања: педесет пета - Главни и одговорни уредник
Драгана Петвокић, секретар Скупштине града Краљева - Телефон 036/306-020

Текући рачун: 840-733152843-12 за претплатнике који су финансирани из буџета Републике Србије
840-745151843-03 за претплатнике који се финансирају из буџета локалне самоуправе и остале

претплатнике
Штампа: „Graficolor” д.о.о. Краљево - е пошта: graficolor.cv@gmail.com


