
На основу члана 29. став 1. тачка 3. и члана 41. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/18), члана 7. 
Уредбе Владе Србије о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације ( „Сл. 
гласник РС“ бр. 27/2020),члан 4.Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 
територији општине Велико Градиште(„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 
25/2021)и члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 
Градиште“, бр. 02/2019),  

Скупштина општине Велико Градиште је, на13.седници одржаној дана 15.12.2021.године, донела  

ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ   
  ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

     Члан 1. 

 Овом одлуком образује се Општински штаб за ванредне ситуације,општине Велико Градиште, као 
стручно оперативно тело за праћење активности на смањењу ризика од катастрофа и координацију 
и руковођење у ванредним ситуацијама на територији општине Велико Градиште. 

      Члан 2. 

Општински штаб за ванредне ситуације општине Велико Градиште ( у даљем тексту: Штаб) чине: 
- Командант штаба:  председник општине; 

 - Заменик команданта штаба: заменик председника општине;  

- Начелник штаба: представник надлежне службе МУП-а РС, Одељења за ванредне ситуације у 
Пожаревцу којег исти предлажу; 

 -чланови штаба: начелник општинске управе, руководилац Одељења за финансије ,руководилац 
Одељења за  локални и економски развој, руководилац Одељења за инспекцијске послове, 
руководилац Одељења за урбанизам и имовинско правне послове,руководилац Одељења за 
друштвене делатности изаједничке послове, службеник у Одељењу за друштвене делатности и 
заједничке послове за послове планирања одбране и заштите од елементарних непогода, начелник 
МУП – ПС Велико Градиште, представник  Центра за обуку Војске Србије, директор Дома 
здравља Велико Градиште, директор ЈКП „Дунав Велико Градиште“, директор Центра за 
социјални рад, секретар Црвеног крста Велико Градиште, и друга лица у складу са проценом и 
предлогом председника општине.  

      Члан 3.  

Именовање чланова штаба врши се посебним актом који доноси Општинско веће општине Велико 
Градиште на основу предлога председника општине Велико Градиште.  

      Члан 4. 

 Састав штаба чини и помоћно особље: возач, домар и други.  

      Члан 5. 

 У извршавању послова и задатака из своје надлежности Општински Штаб за ванредне ситуације 
доноси наредбе, закључке и препоруке. 



Документа штаба су и пословник о раду, годишњи план рада, годишњи извештај о раду, 
извештаји, анализе и информације.  

      Члан 6. 

Штаб има сопствени печат, штамбиљ и деловодник у складу са посебним законом. Печат има 
облик круга, пречника 32 мм, са малим грбом Републике Србије у средини. Текст печата исписује 
се на српском језику ћириличним писмом  у концентричним круговима око грба Републике 
Србије. У спољашњем кругу печата исписује се назив Република Србија, у следећем унутрашњем 
кругу исписује се назив Општина Велико Градиште, у трећем кругу исписује се Општински штаб 
за ванрендне ситуације,у дну печата исписује се седиште- Велико Градиште. 

Штамбиљ је правоугаоног облика следеће садржине:грб, испод грба је назив Република Србија, у 
другом реду Општина Велико Градиште, у трећем реду Општински штаб за ванредне ситуације, 
испод је поље за деловодни број и поље за датум пријема, а на крајуВелико Градиште. 

      Члан 7.  

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. учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и 
рехабилитације, узимајући у обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација;  

11. израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља 
надлежном органу на усвајање;  

12. образује стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака из области заштите 
и спасавања;  



13. именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите за насељена места, делове 
насељених места и стамбене зграде; 

 14. предлаже субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање за јединицу локалне 
самоуправе;  

15. ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање за 
јединицу локалне самопураве;  

16. израђује и усваја Пословник о раду, 

 17. обавља и друге послове у складу са законом.  

     Члан 8.  

Послови из члана 7. ове Одлуке финансирају се из буџета општине Велико Градиште и других 
извора у складу са Законом и другим прописима.  

     Члан 9. 

 Стручне и административно техничке послове за потребе штаба, обавља Одељење за друштвене 
делатности и заједничке послове ,Општинске управе општине Велико Градиште 

     Члан 10. 

Општинскиштаб за ванредне ситуације своје активности реализује на седницама штаба за 
ванредне ситуације које могу бити редовне и ванредне. Редовне седнице се одржавају једном у три 
месеца и на њима се разматрају теме које су предвиђене Планом рада. На редовним седницама се 
разматрају и теме које нису планиране, а њихово разматрање не трпи одлагање. Ванредне седнице 
се одржавају због најаве или настанка опасности која може угрозити животе и здравље људи и 
материјална добра са циљем организовања и предузимања мера координације и руковођења у 
ванредним ситуацијама.    

     Члан 12. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Велико Градиште“ 

      

 

Број:88-49/2021-01-1 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                           Председник скупштине: 

                                                                            Владимир Штрбац, с.р.  


