ПРЕДЛОГ
На основу члана 15. став 1. тачка 4), члана 33. став 1. тачка 5), члана 34, 35. и 42. Закона о
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана 1. и 10. Уредбе о саставу
и начину рада штаба за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 98/10) и члана 41. став 1. тачка 27.
Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16),
Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана _________2018. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Општински штаб за ванредне ситуације на територији општине Димитровград
(у даљем тексту: Општински штаб), у који се именују:
1) ЗА КОМАНДАНТА ОПШТИНСКОГ ШТАБА Владица Димитров, председник општине
Димитровград.
2) ЗА ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА ОПШТИНСКОГ ШТАБА Зоран Геров, заменик председника
општине Димитровград.
3) ЗА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКОГ ШТАБА Марјан Јеленков, радник Ватрогасно спасилачког
одељења.
3) ЗА ЧЛАНОВЕ:


















Еленко Петров, члан Општинског већа општине Димитровград;
Ивица Матов, радник Општинске управе општине Димитровград;
Видојко Петров, радник Општинске управе општине Димитровград;
Саша Марков, радник Општинске управе општине Димитровград;
Димитар Антов, радник ЈП ЕПС, ТЦ Ниш, огранак Пирот, пословница Димитровград;
Анита Марков, директор Центра за социјални рад за општину Димитровград;
Васил Ташков, ЈП „Комуналац“ Димитровград – технички директор;
Роберт Петров, директор Дома здравља Димитровград;
Горан Соколов, представник полиције,
Жељко Петровић, потпуковник Војске Р. Србије;
Весна Тодоров, секретар Црвеног крста;
Микан Андреев, председник Планинарског друштва;
Катерина Симеонов, директор Основне школе „Христо Ботев“ Димитровград;
Соња Каменов, директор Предшколске установе „8. септембар“ Димитровград;
Снежана Симеонов, директор Гимназије „Свети Кирило и Методије“ Димитровград;
Никола Јорданов, председник Савета за здравље општине Димитровград;
Маријана Соколов, записничар, радник Општинске управе општине Димитровград.
Члан 2.

Општински штаб, по потреби, посебним актом образује помоћне стручно-оперативне тимове
за специфичне задатке заштите спасавања.






У Општински штаб, по потреби и позиву укључују се:
чланови Општинског већа општине Димитровград;
начелник Општинске управе општине Димитровград;
начелници оделења Општинске управе општине Димитровград;
друга стручна лица на сталном раду у Општинској управи;
стручна лица из одређених области на радном и другом ангажаовању ван органа Општинске
управе општине Димитровград.
Члан 3.

Распоређивање лица на одређене дужности у Општински штаб или стручно-оперативним
тимовима, односно ради обављања оперативних задатака Општинског штаба, врши командант
Општинског штаба или лица која он овласти.

Члан 4.
Општински штаб обавља следеће послове:















руководи и кординира 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,
разматра и даје мишљење на Предлог процене угрожености и Предлог плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама на територији градске општине Димитровград,
прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшавање,
наређује употребу снага заштите и спасавања, средства помоћи и других средстава која се
користе у ванредним ситуацијама,
стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима
и предузетим мерама,
разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених,
оспособљених правних лица,
сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних јединица локалне
самоуправе,
процењује угроженост од настанка ванредне ситуације,
доноси наредбе, закључке и препоруке,
именује менаџера заштите и заменика менаџера у насељеним местима,
разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији
општине Димитровград,
ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за јединицу локалне
самоуправе – Димитровград,
обавља и друге послове у складу са Законом.
Послови из тачке 3. овог решења финансирају се из буџетских средстава у складу са законом.
Члан 5.

Административно-техничке послове за потребе Општинског штаба обављаће Одељење за
општу управу, заједничке послове и друштвену делатност.
Члан 6.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о образовању Општинског штаба
за ванредне ситуације на територији општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 125/17).
Члан 7.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу града Ниша“.
О б р а з л о ж е њ е:
Правни основ за доношење овог решења постоји у члану 15. став 1. тачка 4) и члану 42. став
6. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12) где законодавац
овлашћује скупштину општине да образује штаб за ванредне ситуације, као и у члану 41. став 1.
тачка 27. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15
и 156/16) којим је прописано да Скупштина општине Димитровград образује штаб за ванредне
ситуације.
Уредбом о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 98/10) у
члану 10. се прописује да је командант штаба председник општине по положају, а заменик
команданта штаба је заменик преседника општине по положају. У истом члану надаље одређује се

ко може бити начелник општинског штаба, као и други чланови.
Како је дошло до персоналних промена на одређеним функцијама, настала је потреба за
образовањем новог Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград,
па је одлучено као у диспозитиву овог решења.
Решење доставити:
1. члановима штаба,
2. рачуноводству,
3. архиви.

Број: ____________
У Димитровграду, ______________.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров

