
                

Предлог  

              На основу члана.5,став 1 члана .20, тачка 15. и члана 32. тачке 6. и 20 . Закона о локалној 

самоуправи  (Сл.гл.РС бр.129/07) ,члана 29.став.1 тачка 3 Закона о смањењу ризика од катастрофа н 

управљање ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС бр.87/18), Уредбе о саставу,начину и и организацији 

штабова за ванредне ситуације (Сл.гл.РС бр.27/20), а у складу са чланом 15, став 1, тачка 8  Статута 

општине Велико Градишете(Службени гласник општине Велико Градиште 2/19 ), а у вези члана 3.Одлуке  

о образовању Општинског  штаба за ванредне ситуације ,општине Велико Градиште (Службени 

гласник РС“ бр.  ) на предлог Председника општине Велико Градиште, Општинско веће општине Велико 

Градиште, на      седници одржаној дана        2021.године,  д о н о с и                                                                                                                                           

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 

Члан 1. 

 
Именују се за чланове  Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште : 

1. Kомандант, председник општине, Драган Милић; 

2. Заменик команданта, Слађан Марковић заменик председника општине, ; 

3. Начелник штаба,  Ненад Милићевић,представник надлежне службе , Одељења за 

ванредне ситуације; 

4. Члан, начелник Општинске управе, Сања Стојадиновић дипл.правник; 

5. Члан ,Руководилац одељења за финанасије ,Јелена Пантић;  

6. Члан ,Руководилац одељења за локални и економски развој ,Јасмина Штрбац  

7. Члан ,Руководилац одељења за инспекцију,Сузана Васиљевић ;  

8. Члан,Руководилац одељења за урбанизам и имовинско правне послове,Стефан 

Стевић 

9. Члан, руководилац Одељења за друштвене делатности и заједничке послове, 

Сузана Ђорђевић дипл. правник, 

10. Члан, радник Општинске управе, Младен Слепчевић за задатке цивилне 

1.Заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом; 

11. Члан, начелник Полицијске станице у Великом Градишту, Дарко Пајкић,  

12. Члан, мајор Никола Ђурић ВП 5302,Центра за обуку војске Србије: 

13. Члан, директор Дома здравља, др  Љиљана  Стевановић   

14. Члан, директор ЈКП „Дунав“ Велико Градиште,дипл.правник Љубица Митић  

15. Члан,в.д.директор „Центра за социјални рад општине Велико Градиште и 

Голубац ,Данијел Живановић  

16. Члан,секретар Црвеног крста - Велико Градиште, Оливер Стојановић,  

17. Члан,  надзорник  Извршне јединице Телекома у Великом Градишту, Дејан 

Селић,  

18. Члан, директор ветеринарске станице Велико Градиште, Саша Рајчић,  

19. Члан,шеф пословнице ЕДБ-а у Великом Градишту ,Владимир  

20. Члан,виши референт,Весна Николић,на пословима административно технички 

послови у штабу. 

   

 

 

 

 

 
 

Члан 4. 



Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Велико 

Градиште“. 

 
                                                                      О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

 

                       Правни основ за предлагање и доношење решења садржан је члана 29.став.1 тачка 3 

Закона о смањењу ризика од катастрофа н управљање ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС бр.87/18)којим су 

прописане надлежности јединица локалне самоуправе  
                      У чланом 7. Уредбе о саставу,начину и и организацији штабова за ванредне ситуације 

(Сл.гл.РС бр.27/20) одређен је састав, начин избора, активности начин одлучивања и друга питања 

из надлежности штаба за лица која по положају морају бити активно укључена у Општинси штаб 

за ванредне стуације и његов рад. 

  Чланом 3.Одлуком о образовању Општинског  штаба за ванредне ситуације 

,општине Велико Градиште (Службени гласник РС“ бр.  )предвиђено је да Општинско веће 

општине Велико Градиште посебним актом именује чланове  штаба на основу предлога 

Председника општине Велико Градиште за потребе руковођења и кооринације свих законoм 

предвиђених активности . 

                      Из свега напред наведеног предлаже се  Општинском већу општине Велико 

Градиште да донесе решење какво је у предлогу дато. 

 
  ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у 

Београду  у року од 30 дана од достављања решења. 

 

                                                                                                                                       Обеађивач: 

                                                                                                          Одељење за друштвене делатности 

                                                                                                                  и заједничке послове 

 


