
На основу члана 42. Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС'' бр. 111/2009), члана 10. 
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (“Сл. гласник РС” бр. 98/2010.), члана 20. 

тачка 19. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), члана 18. став 1. тачка 20. Статута 

општине Прибој, (''Сл.лист општине Прибој'' бр. 12/08), Скупштина општине Прибој на седници одржаној 

11.10.2012. године донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА, НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

 
I У Општински штаб за ванредне ситуације општине Прибој (у даљем тексту: Штаб),  постављају 

се:  

 

Лазар Рвовић, председник општине, по положају- командант Штаба; 
Никола Јоксимовић, члан општинског већа- заменик команданта Штаба;  

Душко Ћировић, Одељење за ванредне ситуације Пријепоље- начелник Штаба; 

Борис Мрдовић, одговорно лице за послове одбране, оперативно-планске и аминистративно-техничке 
послове - члан Штаба; 

Елвис Мујовић, руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и 

имовинско-правне послове- члан Штаба; 
Александар Раковић, директор Дома здравља Прибој- члан Штаба; 

Мирољуб Берлић, Окружни центр за обавештавање и узбуњивање- члан Штаба; 

Здравко Пешут, директор Дирекције за изградњу града Прибоја- члан Штаба;  

Жељко Јечменица, директор ЈКП ''Услуга'' Прибој- члан Штаба;  
Верица Радовић, секретар Црвеног крста општине Прибој- члан Штаба; 

Горан Лучић, руководилац Електродистрибуције, погон Прибој- члан Штаба;  

Зоран Токовић, председник Ловачког удружења Прибој- члан Штаба; 
Славица Тодоровић, директор Информативног центра Прибој- члан Штаба.  

 

II Штаб за ванредне ситуације обавља послове и доноси акте ближе прописане Законом о ванредним 

ситуацијама (''Сл.гласник РС'' бр. 111/2009), и Уредбом о саставу и начину рада штабова за ванредне 
ситуације (“Сл. гласник РС” бр. 98/2010.).  

III  Мандат чланова Штаба траје четири године. 

IV Решење ступа на снагу даном доношења. 
V Решење објавити у Службеном листу општине Прибој. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 42. Закона о ванредним ситуацијама начелника, заменика и чланове штаба за ванредне 

ситуације јединице локалне самоуправе поставља и разрешава скупштина општине на предлог 

председника општине. 
За чланове штаба постављају се по правилу директори јавних комуналних предузећа и установа 

чија је делатност у вези са заштитом и спасавањем, руководиоци органа локалне самоуправе, секретари 

општинских организација Црвеног крста, стручњаци из појединих области заштите и спасавања  или 
друга лица.  

Чланом 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације прописани су ближи 

услови за постављење чланова Штаба. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 Број:02-84  од 11.10.2012.године 

 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                     Саша Василић, спец.инж.ел. с.р. 

 


