
                               П Р Е Д Л О Г                                                                                
На основу члана члана 35. став 1. тачке 3а. а у вези члана 34. став 1. тачке 9а. Закона о 

ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07,  83/14 – др. закон и 101/16 – др закон и 
47/18) и на основу члана 41. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Наша“, бр. 28/14 - 
пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18), Скупштина општине 
Димитровград, на седници одржаној ________2018. године, усвојила 

 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
1. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду Општинског штаба за ванредне 

ситуације за 2017. год. 
Носилац: штаб за ванредне ситуације општине Димитровград 
Сарађује: стручна служба за заштиту и спасавање Општинске управе,  
                  Одељење за ванредне ситуације у Пироту 
Рок: први квартал 2018. године 
 

2. Давање сугестија и смерница у изради Предлога Процене угрожености од 
елементарних непогода и других несрећа за територију општине Димитровград. 
Разматрање и давање мишљења на Предлог Процене. 

Носилац: штаб за ванредне ситуације општине Димитровград  
Сарађује: стручна служба за заштиту и спасавање Општинске управе и друге стручне службе 
Рок: током године 
 

3. Давање сугестија и смерница у изради Предлога Плана заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама за територију општине Димитровград. Разматрање и давање 
мишљења на Предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. 

Носилац: штаб за ванредне ситуације општине Димитровград  
Сарађује: стручна служба за заштиту и спасавање Општинске управе и друге стручне службе  
Рок: током године 
 

4. Образовање стручно-оперативних тимова Општинског штаба за  ванредне ситуације за 
извршавање специфичних задатака заштите и спасавања на територији oпштине 
Димитровград. 

Носилац: штаб за ванредне ситуације општине Димитровград 
Сарађује: стручна служба за заштиту и спасавање Општинске управе,  
                Одељење за ванредне ситуације у Пироту 
Рок: током године 
 

5. Разматрање стања спровођења превентивних мера заштите од поплава, заштите од 
пожара и других опасности на територији општине Димитровград. Континуирано 
праћење и процењивање ризика. 

Носилац: штаб за ванредне ситуације општине Димитровград 
Сарађује: Одељење за ванредне ситуације у Пироту-Ватрогасно спасилачко одељење у 
Димитровграду, Водопривредни центар, Јужна Морава, 
Рок: током године 
 

6. Руковођење и координирање рада субјеката заштите и спасавања и снага заштите и 
спасавања. Спровођење мера и задатака цивилне заштите 

Носилац: штаб за ванредне ситуације 
Сарађује: стручна служба за заштиту и спасавање Општинске управе, субјекти заштите и 
спасавања,  
Рок: током године 
 

7. Разматрање Анализе стања о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и 
колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа. 

Носилац: штаб за ванредне ситуације општине Димитровград 



Сарађује: стручна служба за заштиту и спасавање Општинске управе, Одељење за ванредне 
ситуације у Пироту 
Рок: током године 
 

8. Разматрање и давање мишљења на Анализу стања система за јавно узбуњивања на 
територији општине Димитровград. Предузимање мера у циљу довођења система у 
функционалније стање. 

Носилац: штаб за ванредне ситуације општине Димитровград 
Сарађује: стручна служба за заштиту и спасавање Општинске управе, Одељење за ванредне 
ситуације у Пироту 
Рок: током године 
 

9. Упознавање чланове штаба са законском и подзаконском регулативом из области 
заштите и спасавања. 

Носилац: штаб за ванредне ситуације општине Димитровград 
Сарађује: стручна служба за заштиту и спасавање Општинске управе,Одељење за ванредне 
ситуације у Пироту 
Рок: трајни задатак 
 

10. Праћење ситуације са мигрантима, предлагање и предузимање потребних 
превентивних мера. 

Носилац: штаб, стручна служба за заштиту и спасавање Општинске управе 
Сарађује: Завод за јавно здравље, ПС Димитровград, Дом здравља, штабови за ВС. 
Рок: током године 
 

11. Предлог Годишњег Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 2019. 
годину. 

Носилац: штаб за ванредне ситуације општине Димитровград  
Сарађује: стручна служба за заштиту и спасавање Општинске управе,  
                Одељење за ванредне ситуације у Пироту 
Рок: децембар 2018. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Правни основ за усвајање овог Извештаја постоји у члану 34. став 1. тачка 9а. Закона о 

ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12), где законодавац прописује да 
Штаб за ванредне ситуације „израђује предлог годишњег плана рада и годишњег извештаја о раду“, 
док у члану 35. став 1. тачке 3а. такође прописује да Штаб подноси Скупштини јединице локалне 
самоуправе на усвајање предлог годишњег плана и годишњег извештаја о раду. 

Инспекцијским надзором Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у 
Пироту бр.82-41-10/2018-4 до 30.05.2018.год. oпштини Димитровград – Штабу за ванредне ситуације 
наложене су мере за отклањање незаконитости односно да се Скупштини општине Димитровград 
поднесе годишњи План рада Штаба за ванредне ситуације за 2018. годину. 

 
Број: _____________________ 
У Димитровграду, ______________ године 
     
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД       
 
                                                                                                                                                                                                           

           ПРЕДСЕДНИК  
                                 Зоран Ђуров 


