
На основу члана 29 став 1 тачка 3, члана 41 став 1 тачка 5, члана 42  и члана 43 Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ( „Службени гласник РС“, број, 87/2018) и 

члана 40 став 1 тачка 39 Статута општине Дољевац  („Службени лист Града Ниша“ број 127/18, 91/19 и 

22/21),  

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној  30. септембра  2022. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

Члан 1 

За праћење активности на смањењу ризика од катастрофа и координацију и руковођење у 

ванредним ситуацијама у складу са Законом, као оперативно и стручно тело, образује се Општински штаб 

за ванредне ситуације општине Дољевац (у даљем тексту: Општински штаб). 

 

Општински штаб чине: командант, заменик команданта и чланови. 

 

- 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 цивилну заштиту у Одељењу цивилне заштите Управе за ванредне 

ситуације у Нишу. 

 

- Чланови Општинског штаба су: 

1. Далибор Стаменковић, директор ЈКП „Дољевац“ Дољевац, 

2. Ђорђе Алексић,  директор ДОО. „Водоградња“  Пуковац, 

3. Др Весна Златановић-Митић,  директор Дома здравља „Дољевац“ Дољевац, 

4. Зоран Стевановић,  власник ветеринарске амбуланте ''Зоран-ВЕТ'' Пуковац,  

5. Јелена Илић, руководилац Одељења за општу  управу и ванпривредне делатности Општинске 

управе општине Дољевац, 

6. Гордана Цветковић, дипл. правник, начелник Општинске управе општине Дољевац,  

7. Данијела Костић, дипл. правник,  секретар Црвеног Крста Дољевац, 

8. Игор (Слободан) Војиновић, капетан прве класе,  представник Војске Србије, 

9. Јовица Пешић, дипл. економиста, руководилац Одељења за привреду и финансије Општинске 

управе општине Дољевац, 

10. Јелена Спасојевић, руководилац Одељења за урбанизам и инспекцијске послове Општинске управе 

општине Дољевац, 

11. Марко Т. Нешић,  представник ЈП Електропривреда Србије – Пословница Дољевац.  

12. Срђан Марјановић, помоћник председника Општине за развој инфраструктуре, 

13. Александар Митровић, командир Полицијске станице Дољевац,  

14. Јелена Спасић, грађевински инспектор Одељења за урбанизам и инспекцијске послове,  

15. Никола Гроздановић, директор Центра за социјални рад Дољевац, 

16. Славиша Живковић, из Пуковца, члан Општинског већа општине Дољевац и 

17. Братислав Китановић, директор средње школе „Дољевац“. 

 

Члан 2 

Општински штаб обавља следеће послове: 

 

1) руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 



2) руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 

3) разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска документа и даје препоруке 

за њихово унапређење; 

4) прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање; 

5) наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама; 

6) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и 

предузетим мерама. 

7) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за проглашење и 

укидање ванредне ситуације; 

8) наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама; 

9) сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације; 

10) ангажује субјекте од посебног значаја; 

11) учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, 

узимајући у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација; 

12) израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља надлежном 

органу на усвајање; 

13) образује стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака из области заштите и 

спасавања; 

14) именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите; 

15) ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у јединицама 

локалне самоуправе; 

16) предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе; 

17) обавља друге послове у складу са законом. 

 

Члан 3 

Општински штаб доноси пословник о свом раду. 

 

Члан 4 

Општински штаб има сопствени печат и деловодник. 

Печат је кружног облика пречника 32mm, а у средини је мали грб Републике Србије.  

По спољном ободу печата исписан је текст „Република Србија“. У следећем унутрашњем кругу 

исписан је текст „Општина Дољевац – Општински штаб за ванредне ситуације. 

У дну печата исписан је текст „Дољевац“. 

 Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи текст: у првом реду „Република Србија“ у другом реду 

„Општина Дољевац“, у трећем реду „Општински штаб за ванредне ситуације“, у четвртом реду „Број 

предмета“, у петом реду „Датум“ и у шестом реду „Дољевац“. 

Текст печата и штамбиља исписан је на спрском језику ћириличним писмом. 

 

Члан 5 

Стручне и административно-техничке послове за потребе Општинског штаба обавља Одељење за 

привреду и финансије Општинске управе општине Дољевац. 

 

Члан 6 

Средства за рад Штаба, обезбеђују се у буџету општине Дољевац, као и на други законом утврђени 

начин. 

 

Члан 7 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању Општинског штаба за 

ванредне ситуације општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, број 13/19, 91/19, 49/20,12/21 и 110/21). 

 

 

 



Члан 8 

Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 

 

Број: 02-209 

У Дољевцу, 30.09.2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Смиљковић 


