
На основу члана 20. тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/2007), члана 7, 41, 42, 44. и 47. Закона о заштити од елементарних и других 

већих непогода („Сл. гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85, 27/85, 6,89 и 52/89), члана 15. 

тачка 20. и 138. Статута општине Владичин Хан („Сл. гласник Пчињског округа“, бр. 

21/2008 и 8/2009), Скупштина општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 

04.12.2009. године, донела је   

 

 

О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА 

 

 

Члан 1. 

За заштиту од елементарних и других већих непогода ( у даљем тексту: 

елементарних непогода) образује се за територију општине Владичин Хан Општински 

Штаб за заштиту од елементарних и других већих непогода ( у даљем тексту: 

Општински Штаб). 

Члан 2. 

Под елементарним и други већим непогодама у смислу ове Одлуке 

подразумевају се: пожар, поплава, бујица, атмосферске непогоде (град, суша, снежни 

нанос), нагомилавање леда на водотоцима, одроњавање и клизање земљишта, 

експлозије, неконтролисано ослобађање, изливање и растурање штетних гасовитих, 

течних или чврстих хемијских и радио активних материја, саобраћајне несреће већих 

размера, рушење бране, сточне и биљне заразне  болести,  епидемија заразних болести, 

земљотрес, и друге појаве непогода већих размера које могу да угрозе  здравље и живот 

људи и проузрокују штете већег обима. 

 

Члан 3. 

Општински Штаб делује : 

- пре наступања елементарне непогоде, ради спречавање те непогоде, 

спровођењем планских мера превентивне заштите; 

- у току наступања елементарне непогоде спроводи планске и оперативне мере 

заштите; 

- на отклањању непосредних последица елементарних непогода. 

 

Члан 4. 

Општински Штаб обавља следеће послове: 

- обавештава грађане о опасности од наступајуће непогоде; 

- утврђује наступање непогоде и предлаже председнику општине проглашење 

 ванредне ситуације на територији општине; 

- анализира постојеће стање на територији општине и предлаже мере  

 заштите  које треба предузети за превазилажење ванредне ситуације; 

- ради на стварању и побољшању материјално – техничких услова за учешће 

 професионалних служби државних органа, органа општинске управе, предузећа и 

грађана у заштити и спасавању људи и материјалних добара; 

 -    руководи и координира рад субјеката и снага у ванредним ситуацијама на 

спровођењу задатака заштите и спасавања  

 -    остварује сарадњу са органима и организацијама других градова и општина у 

спровођењу заштите од непогода; 



 -    предлаже председнику општине проглашење престанка ванредне ситуације; 

 -   обавештава Скупштину општине Владичин Хан о насталој непогоди и мерама 

које су предузете; 

 -   непосредно примењује мере заштите , у оквиру својих надлежности, које 

предложи Скупштина општине; 

 -    информише Скупштину општине о средствима и опреми , која су потребна 

ради побољшања материјално – техничких услова за заштиту и спасавање људи и 

материјална добара. 

 

Члан 5. 

 Општински Штаб у општини Владичин Хан чине: 

- председник општине, 

- заменик председника општине 

- секретар Скупштине општине, 

- начелник Општинске управе, 

- координатор месних заједница у Општинској управи, 

- директор ЈП „ Дирекције за градско грађевинско земљиште и путеве општине 

Владичин Хан“ 

- директор ЈКП „Водовод“ Владичин Хан, 

- директор „Дома здравља“ Владичин Хан, 

- директор ветеринарске станице „Неовет“, 

- секретар ОО  Црвеног крста Владичин хан, 

- командир полицијске станице Владичин Хан, 

- командир подручне ватрогасне јединице, 

- руководилац канцеларије за ванредне ситуације-Министарствo одбране, 

- руководилац „Шумске управе“ Владичин Хан, 

- руководилац ЕД Врање испостава Владичин Хан, 

- руководилац ВЦ „Морава“ Ниш, секција Владичин Хан ( шеф секције) 

- директор „Радио-Хан“ Владичин Хан, 

- директор центра за социјални рад Владичин Хан, 

- председник удружења „Јелен“ Владичин Хан 

- председник Спасилачког тима - клуба екстремних спортова „Морава“ 

Владичин Хан, 

- председник Радио-аматерског клуба „Михајло Пупин“ Владичин Хан. 

 

Члан 6. 

Општинским Штабом у општини Владичин Хан руководи председник општине 

Владичин Хан. 

Начелник Општинске управе координира рад Општинске управе, органа, 

служби, јавних предузећа и установа. 

Општински Штаб у општини Владичин Хан може ангажовати стручњаке  за 

поједине области од настале непогоде. 

 

Члан 7. 

Решење о именовању лица која чине састав Општинског Штаба донеће 

председник општине Владичин Хан, на мандатни период од 4 (четири) године. 

  

Члан 8. 

Планове заштите од елементарних непогода  израђује Општинска управа из 

своје надлежности  као и јавна предузећа  из области  за која су основана. 



Чланови Општинског Штаба у складу са својим стручним ангажовањем 

појединачно учествују у изради планских докумената. 

Административно стручне послове за потребе Општинског Штаба обавља 

Општинска управа Општине Владичин Хан. 

 

Члан 9. 

За реализацију ове Одлуке финансијска средства обезбеђују се из  буџета 

Републике Србије, буџета општине, донација и других извора.  

 

Члан 10. 

На предлог Општинског Штаба председник општине ће посебном Одлуком 

образовати Комисије за процену насталих штета од елементарних непогода. 

 

Члан 11. 

У оквиру својих послова Општински Штаб може доносити наредбе, упутства, 

препоруке и решења. 

 

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Града Врања“.  

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

БРОЈ: 06-80/7/2009-01 

 

 

 

 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА, 

 Драган Димитријевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


