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На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" бр. 87/2018), члана 10. Уредбе о саставу 

начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације ("Службени гласник РС" бр. 

27/2020), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград 

(„Сл. лист општине Димитровград“ бр. 1/21) бр. 82-2/2021-16 од 11.01.2021. године, Штаб за 

ванредне ситуације општине Димитровград, на телефонској седници одржаној дана 

26.01.2021. године, донео је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

којим се предлаже Председнику општине да укине  ванредну ситуацију 

 на територији општине Димитровград 

 

    

 Штаб за ванредне ситуације општине Димитровград на основу процене ризика и очекиваног 

даљег развоја ситуације на подручју угроженом опасношћу изазваном елементарном 

непогодом - поплавама и бујичним водама  предлаже Председнику општине Димитровград 

да 

 

-  УКИНЕ  ванредну ситуацију на територији општине Димитровград. 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 Предлаже се укидање ванредне ситуације на територији општине Димитровград због 

престанка опасности од елементарне непогоде - поплава и бујичних вода на подручју 

општине Димитровград. Због престанка опасности није потребно спровођње мера заштите и 

спасавања од катастрофа. У прилог томе је и Извештај Завода за јавно здравље Пирот од 

дана 25.01.2021. године у коме се наводи да је након смањења мутноће у води изворишта, 

вода из мреже јавног водовода ЈП „Комуналац“ Димитровград узоркована три дана 

узастопно (18.01., 19.01. и 20.01.2021. године) у складу са Правилником о дезинфекцији и 

прегледу воде за пиће („Сл. гласник РС бр. 60/81) и да је након извршених комплетних 

микробиолошких и физичко-хемијских испитивања констатовано да су сви узорци воде из 

мреже јавног водовода Димитровград хигијенски исправни и да се од дана 25.01.2021. 

године вода може користити за пиће и припрему хране. 

 Сходно тренутној ситуацији није потребно увођење и примењивање мера на 

територији општине Димитровград од стране Штаба за ванредне ситуације општине 

Димитровград. 
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 Чланом  43. став 1. тачка 7. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС" бр. 87/2018) прописана је надлежност 

Штаба за ванредне ситуације да процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и да 

доставља предлог за проглашење и укидање ванредне ситуације. 

 Чланом 10. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне 

ситуације ("Службени гласник РС", број 27/2020) прописане су активности Штаба за 

ванредне ситуације у оперативној фази. 

 На основу свега наведеног, константује се да су разлози због којих је уведена 

ванредна ситуација престали, те стога Општински штаб за ванредне ситуације доноси 

одлуку као у диспозитиву овог Закључка. 

 
  Доставити: 

 

- Председнику општине Димитровград, 

- Окружном штабу за ванредне ситуације Пиротског управног округа Пирот, 

-  архиви Штаба за ванредне ситуације општине Димитровград. 

 

 

Број: 06-8/2021-17/1 

У Димитровграду,  

дана 26.01.2021. године 

 

 

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  

 

 

 

 

         КОМАНДАНТ ШТАБА 

         Владица Димитров с.р. 
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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Бр. 82-5/2021-16 
Дана: 26.01.2021. године 
ДИМИТРОВГРАД 
 
 
На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 
44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – 
др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 59. став 1. тачка 15. Статута општине 
Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ бр. 6/19), на основу Закључка Општинског 
штаба за ванредне ситуације бр. 06-8/2021-17/1  од 26.01.2021. године, Председник општине 
Димитровград доноси 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о укидању ванредне ситуације на територији општине Димитровград 

 
 

УКИДА СЕ  ванредна ситуација на територији општине Димитровград, проглашена 
Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Димитровград 
због наступања елементарне непогоде – поплава и бујичних вода, јер су престали 
разлози њеног проглашења. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне 

ситуације на територији општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“ 
бр. 1/21) бр. 82-2/2021-16 од дана 11.01.2021.  године. 

 
Ову Oдлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Пиротског управног 

округа Пирот, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне 
ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пироту, јавним предузећима, 
установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу 
општине Димитровград“.                 

 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Дана 26.01.2021. године Штаб за ванредне ситуације општине Димитровград, 
Закључком бр. 06-8/2021-17/1 предложио је укидање ванредне ситуације на територији 
општине Димитровград јер је престала опасност изазвана елементарном непогодом – 
поплавама и бујичним водама. У Закључку се даље наводи да није потребно спровођење 
мера заштите и спасавања од елементарних непогода. У прилог томе је и достављени 
Извештај Завода за јавно здравље Пирот од дана 25.01.2021. године у коме се наводи да је 
након смањења мутноће у води изворишта, вода из мреже јавног водовода ЈП „Комуналац“ 
Димитровград узор“кована три дана узастопно (18.01., 19.01. и 20.01.2021. године) у складу 
са Правилником о дезинфекцији и прегледу воде за пиће („Сл. гласник РС бр. 60/81) и да је 
након извршених комплетних микробиолошких и физичко-хемијских испитивања 
констатовано да су сви узорци воде из мреже јавног водовода Димитровград хигијенски 
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исправни и да се од дана 25.01.2021. године вода може користити за пиће и припрему хране. 
Због свега наведеног, Штаб за ванредне ситуације општине Димитровград предлаже 
Председнику општине Димитровград укидање ванредне ситуације на територији општине 
Димитровград. 
 Чланом 39. став 1. тачка 5.  Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018) прописано је да ванредну ситуацију 
за територију општине проглашава и укида Председник општине на предлог Општинског 
штаба за ванредне ситуације. 
  Чланом 20. став 1. тачка 8. и чланом 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 
47/2018) прописано је да се Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом 
може заштити од елементарних и других непогода и да Председник општине доноси 
појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком Скупштине. 
 Чланом 59. став 1. тачка 15. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине 
Димитровград“ бр. 6/19) прописано је да Председник општине Димитровград доноси одлуку 
о проглашењу  и о укидању ванредне ситуације, на предлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације. 
 Имајући у виду све напред наведено, а на основу процене ризика и очекиваног даљег 
развоја ситуације на територији општине Димитровград, утврђено је да је предлог за 
укидање ванредне ситуације на територији општине Димитровград основан, те је донета 
одлука као у диспозитиву. 
 
 
 
 

 ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД 
 
 
 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                         

                                                                                                          Владица Димитров   с.р. 
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ОСНИВАЧ: 
Скупштина општине Димитровград 
ИЗДАВАЧ: 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
Одговорни уредник: 
Зорица Соколов, секретар Скупштине општине Димитровград 
Технички уредник: 
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик 
Е-mail: skupstina@dimitrovgrad.rs 
Тел: 010 / 361 – 582 
 


