
Скупштина општине Врњачка Бања на ___ редовној седници, одржаној дана 

______.године, на основу чл. 15. и 33. Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", 

број 111/09, 92/11 и 93/12), чл. 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне 

ситуације члана ("Сл. гласник РС", број 98/10), чл. 20. став 1. тачка  19. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07) и чл. 14. ст.1 тачке 20. Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.23/16-пречишћен текст), донела је  
 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке о формирању  општинског  Штаба за ванредне ситуације за 

територију општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 

 У чл.2. ставу 1. Одлуке о формирању  општинског  Штаба за ванредне ситуације за 

територију општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.15/10 и 16/14), 

тачке 6., 7. и 8. се мењају и гласе: 

 ''6. Директор ЈП ''Белимарковац''-члан. 

  7. Директор ЈП ''Шуме-Гоч''''-члан, 

  8. Директор Општинске стамбене агенције-члан.'' 
 

Члан 2. 

 У чл.2.ставу 1. додаје се тачка 8а, која гласи: 

 ''8а. Директор ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа''-члан. 

 

Члан 3. 

 У чл.2.ставу 1. тачки 10. реч: ''командир'', се мења у реч: ''начелник''. 
 

Члан 4. 

 У чл.2.ставу 1. у тачкама: 13., 14. и 15. реч: ''начелник'', се мења у реч: 

''руководилац''. 

Члан 5. 

 На основу Одлуке о формирању  општинског  Штаба за ванредне ситуације за 

територију општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.15/10 и 16/14) и 

ове одлуке, Скупштина општине ће донети  Решење о образовању  Штаба за ванредне 

ситуације за територију општине Врњачка Бања. 
 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине 

Врњачка Бања''. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у Закону о ванредним 

ситуацијама  (''Сл.гласник РС'', бр.111/09, 92/11 и 93/12), и то тако што је чл 15. регулисано  

које послове обављају јединице локалне самоуправе у остваривању права и дужности у 

питањима заштите и спасавања, а чл.33. је прописано да се за координацију и руковођење 

заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама у складу са овим законом и другим 

прописима, као оперативно-стручна тела образују  штабови за ванредне ситуације, а  за 

територију општине - општински штаб за ванредне ситуације, који образује скупштина 

општине.  

Чланом 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације члана 

("Сл. гласник РС", број 98/10), прописује се састав општинског штаба за ванредне 

ситуације, у следећем: 

''Општински штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: општински штаб) чине 

командант штаба, заменик команданта штаба, начелник и чланови штаба. 

Командант општинског штаба је председник општине, по положају. 

Заменик команданта општинског штаба је заменик председника општине или члан 

општинског већа, по положају. 

Начелник општинског штаба је руководилац надлежне службе, или један од 

руководиоца, односно представник подручне организационе јединице надлежне службе 

кога он предложи за постављење. 



Чланови општинског штаба су: 1) чланови извршног органа општине у чијем 

делокругу су послови из области: здравља, пољопривреде, водопривреде и шумарства, 

рада и социјалне политике, заштите животне средине; 2) представници општинских органа 

управе у чијем делокругу су послови из области: саобраћаја, грађевине, енергетике, јавног 

информисања, трговине и услуга.3) руководиоци јавних предузећа, привредних друштава, 

руководиоци организационих јединица одбране, полиције, хуманитарних организација, 

удружења грађана, других правних лица и установа у чијем делокругу су послови од 

значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама.'' 

 Разлози за доношење одлуке и објашњење основних правних института: 
садржани су у правном основу, као и закључку Општинског Штаба за ванредне ситуације 

бр. 217-1/17-62 од 26.12.2017.године, којим је предложено да се Одлука о формирању  

општинског  Штаба за ванредне ситуације за територију општине Врњачка Бања измени 

тако се уместо чланова: директора ЈП ''Бели извор'', ЈП ''Борјак'' и Дирекције за планирање 

и изградњу, предвиде чланови: директори ЈП ''Белимарковац'',  ЈП ''Шуме-Гоч'', Општинске 

стамбене агенције и ЈКП ''Бањско зеленило и чистоћа.'' 

Полазећи од наведеног, предлажена је измена и допуна,  као у чл.1. и 2. ове одлуке.  

У чл.4. се предлаже усаглашавање са Одлуком о организацији Општинске управе, 

на начин да се реч: ''начелник'', се мења у реч: ''руководилац'' надлежних орган.јединица 

Општинске управе, а у чл.3. да  се командир Полицијске станице, измени у начелник ПС. 

Обзиром на предложене измене и допуне одлуке, у чл.5. се предлаже да СО донесе 

акт о формирању Штаба за ванредне ситуације. 

 Процена износа финансијских средстава потребних за спровођење акта: 

 За спровођење ове Одлуке нису  потребна додатна средства. 

  Ступање на снагу  - Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се  

у „Службеном листу општине Врњачка Бања. 

 На основу ове одлуке, доноси се решење о допуни решења којим је  формиран 

Штаб. 

 Одредба која се мења и допуњава:  

''Члан 2. 

У Штаб за ванредне ситуације у сталном саставу именују се:  

1. Председник општине- командант Штаба,  

2. Заменик  председника општине или члан Општинског већа - заменик команданта Штаба,  

3.  МУП- Сектор за ванредне ситуације- начелник Штаба 

4. Начелник Општинске управе –заменик начелник Штаба,  

5. Члан Општинског већа - члан,  

6. Директор ЈП "Бели извор" - члан,  

7. Директор ЈП ''Борјак''-члан, 

8. Директор ЈП Дирекција за планирање и изградњу - члан,  

9. Директор Дома здравља - члан,  

10. Командир Полицијске станице - члан,  

11. Командир ватрогасне станице - члан,  

12. Секретар Црвеног крста - члан,  

13. Начелник организационе јединице Општинске управе надлежне за инспекцијске 

послове,  

14. Начелник организационе јединице Општинске управе надлежне за послове заштите од 

елементарних и других непогода,  

15. Начелник организационе јединице Општинске управе надлежне за послове планирања 

и изградње,  

16. Референт за односе са јавношћу – члан. 

17. Представник хуманитарне организације, односно удружења грађана, у чијем делокругу 

су послови или која имају задатке од значаја за заштиту и спасавање у ванредним 

ситуацијама-члан''. 
 

Руководилац                  НАЧЕЛНИК 

Одсека за привреду и друштвене делатности   ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Живорад Јаћимовић          Славиша Пауновић    

   



                     

            

 

 
 


