На основу члана 15 став 1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка 5, члана 34. и члана 35. Закона о ванредним
ситуацијама ( „Службени гласник РС“, број, 111/09, 92/11 и 93/12) и члана 37. став 1. тачка 20. Статута
општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“ број 69/08, 89/10, 14/12, 32/12, 70/12, 57/13, 9/14, 26/15,
99/15 и 100/16),
Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној 23.11.2016. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
Члан 1.
За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама у складу са Законом,
као оперативно и стручно тело, образује се Општински штаб општине Дољевац, за ванредне ситуације (у
даљем тексту: Општински штаб).
Општински штаб чине:
- командант Општинског штаба:
Горан Љубић, председник општине Дољевац
- заменик команданта Општинског штаба:
Мр Милош Вукотић, заменик председника Општине
- начелник Општинског штаба:
Зоран Мишић, инспектор за послове цивилне заштите општине Дољевац у Одељењу ЦЗ у Управи за
ванредне ситуације Ниш.
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За чланове Општинског штаба постављају се:
Бојан Тошић, в.д. директора ЈКП „Дољевац“ Дољевац,
Ђорђе Алексић, директор д.о.о. „Водоградња“ Пуковац,
Др Весна Златановић-Митић, директорка Дома здравља „Дољевац“ Дољевац,
Зоран Стевановић, власник ветеринарске амбуланте ''Зоран-ВЕТ'' Пуковац,
Томислав Митровић, заменик председника Скупштине општине Дољевац,
Гордана Цветковић, дипл. правник, начелник Општинске управе општине Дољевац,
Данијела Костић, дипл. правник, секретар Црвеног Крста Дољевац,
Драган Симић, дипл. хемичар, инспектор заштите животне средине општине Дољевац,
Јовица Пешић, дипл. ецц. начелник Одељења за привреду и финансије Општинске управе општине
Дољевац,
Властимир Анђелковић, дипл. ецц. начелник Одељења за општу управу и ванпривредне делатности,
Одељења за урбанизам, имовинско правне и инспекцијске послове - Општинске управе општине
Дољевац,
Горан Милосављевић, представник Југоистока Ниш-пословнице огранка Дољевац.
Срђан Марјановић, помоћник председника Општине за развој инфраструктуре,
Драгиша Станисављевић, помоћник командира Полицијске станице Дољевац,
Аца Тошић, виши референт за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове у
Општинској управи општине Дољевац,
Сава Стевановић, дипл. ецц, директор Центра за социјални рад Дољевац,
Славиша Живковић, из Пуковца, члан Општинског већа општине Дољевац,
Братислав Китановић, из Пуковца, представник Центра за развој пољопривредног предузетништва,
Члан 2.
Општински штаб обавља следеће послове:
1) руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2) руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;

3) руководи и координира спровођење мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације,
узимајући у обзир потребе одрживог развоја и смањења угрожености и ризика од будућих
ванредних ситуација;
4) разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама;
5) прати стање и организацију система заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање;
6) наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се
користе у ванредним ситуацијама;
7) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и
предузетим мерама за смањење ризика од катастрофа;
8) разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених,
оспособљених правних лица;
9) сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама;
10) наређује приправност - спремност за ванредне ситуације;
11) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
12) израђује предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду;
13) спроводи годишњи план рада;
14) доноси наредбе, закључке и препоруке.
15) сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе;
16) именује повереника цивилне заштите и заменика повереника цивилне заштите у насељеним
местима;
17) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији
јединице локалне самоуправе, односно града;
18) подноси скупштини општине, односно скупштини града на усвајање предлог годишњег плана
рада и годишњи извештај о раду;
19) ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за јединицу локалне
самоуправе;
20) друге послове у складу са законом.
Члан 3.
Општински штаб образује, по потреби, помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне задатке
заштите и спасавања.
Члан 4.
Средства за рад Штаба, обезбеђују се у буџету општине Дољевац, буџету Републике Србије, као и на
други законом утврђени начин
Члан 5.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању Општинског штаба за
ванредне ситуације Општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, број 58/10, 9/11, 34/11, 14/12, 47/12, 104/12,
47/14, 101/14, 78/15, 66/16 и 100/16).
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“.
Број: 217-14
У Дољевцу, 23.11.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Дејан Смиљковић

