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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ВЛАСОТИНЦЕ
93.
На основу члана 12.3акона о управљању миграцијама, 
(Сл.гласник РС, број 107/2012), члана 46.3акона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014 - др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 
70.ст.1.тачка 16.Статута општине Власотинце („Сл.
гласник града Лесковца“, број 6/19) и чл.27.0длуке о 
општинском већу општине Власотинце („Службени 
гласник града Лесковца”, број 12/19), Општинско 
веће општине Власотинце на 26. седници одржаној 
08.03.3021. године донело је следеће,

РЕШЕЊЕ

O ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
МИГРАЦИЈАМА И ТРАЈНА РЕШЕЊА 

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ

I
Образује се Савет за управљање миграцијама и трајна 
решења општине Власотинце.

II
За чланове Савета за управљање миграцијама и тра-
јна решења општине Власотинце ИМЕНУЈУ СЕ:

1. Владимир Коцић заменик председника општине 
Власотинце, за председника Савета

2. Жаклина Стефановић, члан Општинског већа 
општине Власотинце, за заменика председника Савета

3. Срђан Антић, координатор за питања националних 
мањина и повереник Комесаријата за избеглице у 
Општинској управи општине Власотинце, за секретара 
Савета

4. Данијел Коцић, представник Црвеног крста, за 
члана

5. Ана Стојиљковић, дипл.специјални педагог, пре-
дставник Центра за социјални рад Власотинце, за 
члана

6. Драган Стефановић, струковни грађ.инжењер, 
запослен у Општинској управи општине Власотинце, 
за члана

7. Бобан Петровић, дипл.правник, члан Општи-
нског већа општине Власотинце, за члана

III
Савет за управљање миграцијама и трајна решења 
општине Власотинце обавља послове који се 
односе на праћење и извештавање Комесаријата о 
миграцијама на територији аутономне покрајине и 
јединице локалне самоуправе,предлагање програма, 
мера и планова активности које треба предузети 
ради ефикаснијег управљања миграцијама на њихо-
вим територијама као и друге послове у области 
управљања миграцијама у складу са законом.

IV
Савет за управљање миграцијама и трајна решења 
општине Власотинце, на захтев Комесаријата, доставља 
Комесаријату извештај о предузетим мерама и другим 
питањима из области управљања миграцијама на 
територији за коју је основан.

V
Чланови Савета посао обављају волонтерски и нису 
на професионалном раду у Савету.

VI
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном гласнику града Лесковца“.
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VII
Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи 
Решење о образовању Савета за управљање мигра-
цијама и трајна решења општине Власотинце 01 број 
06-19-16/2017 од 04.04.2017. године.

VIII
Решење са образложењем доставити именованим 
члановима Савета.

IX
Против овог Решења може се покренути спор пред 
Управним судом у Београду.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ,
01 број06-18-28/2021, 

дана 08.03.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Братислaв Петровић 

94.
На основу члана 70. ст. 1. тач.19. Статута општине 
Власотинце („Сл. гласник града Лесковца", бр.6/19) 
и члана 3. ст.1. тач.19. члана 24 и 26 Одлуке о 
Општинском већу општине Власотинце („Сл. 
гласник града Лесковца „ број 12/19) и члана 6. ст.1 
тач.19 Пословника о раду општинског већа општине 
Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца", бр.31/20), 
Општинско веће Општине Власотинце на 26. седници 
одржаној 08.03.2021. године, донело је

РЕШЕЊЕ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник услуга, радова, 
механизације и радне снаге ЈКП "Водовод" Власо-
тинце број 3416-6 од 11.12.2020 године а по захтеву 

бр.497 од 25.02.2021. године који је код општине 
Власотинце заведен под 01бр.434-8/21 дана 25.02.2021. 
године.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења а ди-
спозитив решења ће се објавити у „Службеном гла-
снику града Лесковца“.

Образложење

ЈКП „Водовод“ Власотинце сесвојим захтевима број   
497 од 25.02.2021. године који је код општине Вла -
сотинце заведен под под 01бр.434-8/21 дана 
25.02.2021. године, обратио Општинском већу општи-
не Власотинце за добијање сагласности на Це новник 
услуга, радова, механизације и радне снаге ЈКП 
"Водовод" Власотинце.
Разматрајући предметни захтев, Општинско веће је 
утврдило да је исти оправдан па је на основу члана 
70. ст. 1. тач.19. Статута општине Власотинце („Сл. 
гласник града Лесковца“, бр.6/19) и члана 3. ст.1. тач.19. 
члана 24 и 26 Одпуке о Општинском већу општине 
Власотинце („Сл. гласник града Лесковца „ број 12/19) и 
члана 6. ст.1 тач.19 Пословника о раду општинског већа 
општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца", 
бр.31/20), једногласно од укупног броја присутних 
чланова Општинског већа општине Власотинце донета 
одлука као у диспозитиву.

Доставити:
- ЈКП „Водовод" Власотинце,
- архиви.

01 број06-18-8/2021, 
08.03.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Братислaв Петровић
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ЛЕБАНЕ
95.
На основу члана 32. и 36. став 1. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007, 
83/2014-др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018) 
и члана 41. Статута општине Лебане ("Службени 
гласник града Лесковца" број 8/2019), Скупштина 
општине Лебане на седници одржаној дана, 
01.03.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ 
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА

I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије за израду 
годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта, и то:

1. Ненад Богдановић, из Лебана, за председника,

2. Игор Јовић, из Лебана, за члана,

3. Ненад Алексић,

II
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Комисије за израду годи шњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољо-
привредног земљишта, и то:

1. Александар Станковић, радник ОУ Лебане из 
Лебана, за председника,

2. Ненад Богдановић, пољопривредни факултет из 
Лебана, за члана,

3. Братислав Исламовић, дипломирани правник из 
Лебана, за члана,

4. Ненад Алексић, радник ОУ Лебане из Лебана, 
за члана.

5. Игор Јовић, из Лебана, за члана,

III 
Решење доставити разрешеним и именованим чла-
новима Комисије за израду годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног зе-
мљи шта.

IV 
Решење објавити у "Службеном гласнику града Ле-
сковца".

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-70 

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

96.
На основу члана 116. став 5, 13, и 15, члана 117. став 
3. Закона о основама система образовања и васпитања 
("Службени гласник РС", број 88/2017, 27/18, 10/19 
и 6/20) члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 41. Статута 
општине Лебане („Службени гласник града Лесковца“, 
број 08/19), Скупштина општина Лебане на седници 
одржаној дана 01.03.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА 

„ДЕЧИЈА РАДОСТ“ У ЛЕБАНУ

I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног одбора 
Дечијег вртића „Дечија радост“ у Лебану, и то:

- Представник из реда локалне самоуправе:
1. Влада Илић, из Лебана,

II
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног одбора Дечијег 
вртића „Дечија радост“ у Лебану, и то:

- Представник из реда локалне самоуправе:
1. Драгослав Милошевић, из Лебана ул. Николе 

Пашића 19.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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III
Решење доставити разрешеном и именованом члану 
Управног одбора и Дечијем вртићу „Дечија радост“ 
у Лебану.

IV
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у "Сл. гласнику града Лесковца".

Образложење:
Чланом 116. став 5. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, прописано је да чланове органа 
управљања установе именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја чланова 
органа управљања. Чланом 116. став 13. истог Зако-
на прописано је да Скупштина јединице локалне са-
моуправе доноси решење о именовању органа упра-
вљања. Чланом 117. став 3. истог Закона прописано је да 
ће Скупштина јединице локалне самоуправе разрешити 
пре истека мандата поједине чланове органа управљања 
на лични захтев. Како је Влада Илић из Лебане доставио 
Скупштини општине Лебане оставку па место члана 
управног одбора 02 бр 02-37/2021 од 09.02.2021. године, 
одлучено је као у диспозитиву Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења 
може се поднети тужба Вишем судом у Лесковцу, у 
року од 60 дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-69 

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

97.
На основу члана 116. став 5, 13, и 15, члана 117. став 
3. тачка 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, 
27/18, 10/19 и 6/20) члана 32. ст. 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 и 47/18) и члана 
41. Статута опнхтине Лебане („Службени гласник 
града Лесковца“, број 08/19), Скупштина општина 
Лебане на седници одржаној дана 01.03.2021. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ЛЕБАНУ

I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Школског одбора 
Гимназије у Лебану, и то:

- Представник из реда родитеља:
1. Владица Васић, из Лебана,

II
ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Гимназије 
у Лебану, и то:

Представник из реда родитеља:
1. Данило Стојиљковић, из Лебана.

III
Решење доставити разрешеном и именованом члану 
Школског одбора и Гимназији у Лебану.

IV
Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће 
се у "Сл. гласнику града Лесковца".

Образложење:

Чланом 116. став 5. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, прописано је да чланове органа 
управљања установе именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја чланова 
орга на управљања. Чланом 116. став 13. истог За-
кона прописано је да Скупштина јединице локалне 
самоуправе доноси решење о именовању органа 
управљања. Чланом 117. став 3. тачком 2. истог Закона 
прописано је да ће Скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити пре истека мандата поједине 
чланове органа управљања ако члан органа управљања 
неоправданим одсуствовањем или несавесним радом 
онемогућава рад органа управљања. Гимназија у Лебану 
доставила је предлог Скупштини за разрешење и 
именовање чланова школског одбора, и у образложењу 
навела да је Савет родитеља Гимназије у Лебану 
предложио Данила Стојиљковића из Лебана уместо 
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Владице Васића који је неоправдано одсуствовао са 
седница Школског одбора. На основу свега наведеног, 
одлучено је као у диспозитиву Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења 
може се поднети тужба Вишем судом у Лесковцу, у 
року од 60 дана од дана пријема решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
02 Број 02-68

ПРЕДСЕДНИК
Бобан Пејић

БОЈНИК
98.
На основу члана 5. и члана 9 став 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ("Службени 
гласник РС" бр.135/04 и 88/10), чланова 46. и 47. Закона 
о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 
81/09- исправка, 64/2010 –одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19- др.закон), 
и члана 15. Статута општине Бојник ("Службени гласник 
града Лесковца" бр. 6/19), Одељење за урбанизам, имо-
винско правне и инспекцијске послове општинске 
управе Бојник  доноси,

ОДЛУКУ

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ИЗГРАДЊУ КОЛЕКТОРА ЗА 

ПРИКУПЉАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И 
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ 

ОТПАДНИХ ВОДА У ОПШТИНИ БОЈНИК

Члан 1.
Приступа се изради Стратешке процене утицаја 
на животну средину Плана детаљне регулације за 
изградњу колектора за прикупљање отпадних вода 
и постројења за пречишћавање отпадних вода у 
општини Бојник, у складу са Законом о стратешкој 

процени утицаја на животну средину ( Службени 
гласник РС бр. 135/04 и 88/2010), на основу претходно 
прибављеног Мишљења бр.501-6/21 од 25.02.2021.
године, Одељења за урбанизам, имовинско правне и 
инспекцијске послове општинске управе Бојник.

Члан 2.
Циљ доношења ове Одлуке је да се сагледају стра-
тешка питања заштите животне средине у складу 
са критеријумима из члана 6. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину, на подручју 
плана.

Члан 3.
Граница обухвата Стратешке процене је идентична 
граници обухвата одређеној у Одлуци о изради 
плана детаљне регулације за изградњу колектора 
за прикупљање отпадних вода и постројења за 
пречишћавање отпадних вода у општини Бојник.

Члан 4.
У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину 
разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике 
плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макро локацију и друга питања и проблеми 
заштите животне средине у складу са критеријумима 
за одређивање могућих значајних утицаја плана на 
животну средину, а узимајући у обзир планиране 
намене.

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
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Члан 5.
О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину  израдиће се извештај који ће обу-
хватити обавезне елементе утврђене у члану 12. За-
кона о стратешкој процени утицаја.

Обавезни елементи извештаја о Стратешкој процени 
су:

- полазне основе стратешке процене,

- општи и посебни циљеви стратешке процене и 
избор индикатора,

- процена могућих утицаја са описом мера пре-
двиђених за смањење негативних утицаја на животну 
средину,

- смернице за процену утицаја пројеката на животну 
средину (смернице које се односе на спровођење 
плана и обавезну израду студије о процени утицаја 
пројеката на животну средину у складу са прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину),

- програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана ( мониторинг),

- приказ коришћене методологије и тешкоће у 
изради стратешке процене,

- приказ начина одлучивања, опис разлога одлу-
чујућих за избор датог плана са аспекта разматраних 
варијантних решења и приказ начина на који су 
питања животне средине укључена у план,

- закључци до којих се дошло током израде изве-
штаја о стратешкој процени представљени на начин 
разумљив јавности и 

- други подаци од значаја за стратешку процену. 

У случају непостојања релевантних података, извр-
шиће се циљна мерења у складу са законом.

Члан 6.

Одлуку о избору носиоца израде Извештаја о Стра-
тешкој процени ће донети надлежни орган Општинске 
управе Бојник, сходно члану 10. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину.
Рок за израду извештаја о стратешкој процени је шест 
(6) месеци од дана доношења ове Одлуке.

Члан 7.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације за изградњу колектора за прикупљање 
отпадних вода и постројења за пречишћавање отпадних 
вода у општини Бојник, биће изложен на јавни увид у 
складу са законом, истовремено са излагањем Нацрта 
плана детаљне регулације.

Члан 8.
Ова Одлука је донета у складу са Мишљењем о 
потреби израде Стратешке процене утицаја на животну 
средину за План детаљне регулације за изградњу 
колектора за прикупљање отпадних вода и постројења 
за пречишћавање отпадних вода у општини Бојник.

Члан 9.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради плана 
детаљне регулације за изградњу колектора за при-
купљање отпадних вода и постројења за пречи шћавање 
отпадних вода у општини Бојник.

Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
”Службеном гласнику града Лесковца”.

Број: 353-3-3/2021

У Бојнику,  02.03.2021.године

Руководилац Одељења
Горан Живковић
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ЛЕСКОВАЦ
99.
На основу члана 14. став 1. Уредбе о саставу, начину 
и организацији рада штабова за ванредне ситуације 
(„Сл. гласник РС“, бр. 27/2020) и члана 8. став 1. 
тачка 17. и члана 12. Одлуке о образовању штаба 
за ванредне ситуације града Лесковца („Службени 
гласник града Лесковца“,бр. 46/2020), Штаб за 
ванредне ситуације града Лесковца, на седници 
одржаној 16.03.2021. године, донео је

ПОСЛОВНИК

О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Члан 1.
Овим Пословником уређује се начин рада и одлу-
чивање о питањима из надлежности Штаба за ва-
нредне ситуације града Лесковца (у даљем тексту - 
Штаб).

Члан 2.

Штаб се образује за праћење активности на смањењу 
ризика од катастрофа и координацију и руковођење у 
ванредним ситуацијама.

Штаб чине командант, заменик команданта, начелник 
и чланови штаба.

Командант Штаба је градоначелник града Лесковца, 
по функцији.

Заменика команданта, начелника и чланове Штаба 
именује Скупштина града Лесковца (у даљем тексту 
- Скупштина града).

Штаб представља и заступа командант Штаба.

Члан 3.
Штаб ради у седницама.
Седнице Штаба могу бити редовне и ванредне.

Члан 4.

Редовне седнице одржавају се најмање два пута 
годишње, на полугодишњем или кварталном нивоу, 

уколико је Годишњим планом рада (у даљем тексту - 
План рада) предвиђено више седница.

На редовним седницама разматрају се теме које су 
предвиђене Планом рада као и Годишњи извештај о 
раду (у даљем тексту - Извештај о раду).

Теме садржане у Плану рада односе се на стање спре-
мности за организовани одговор на ризике и претње у 
случају ванредне ситуације. 

На седницама се разматра и достигнути степен развоја 
и изградње система смањења ризика од катастрофа и 
управљања ванредним ситуацијама.

На редовним седницама могу се разматрати и теме 
које нису обухваћене Планом рада ако њихово ра-
зматрање не трпи одлагање.

Члан 5.

Планом рада одређују се и планирају активности 
Штаба на годишњем нивоу, кроз разраду тема које 
се односе на систем смањења ризика од катастрофа 
и управљања ванредним ситуацијама, а које су 
овлашћени предлагачи доставили писаним путем.

Предлагачи тема су командант Штаба, Скупштина града, 
Градско веће, Градска управа града Лесковца (у даљем 
тексту - Градска управа) и организациона јединица 
министарства у чијем су делокругу рада послови за-
штите и спасавања за територију града Лесковца (у 
даљем тексту - Одељење за ванредне ситуације).

План рада израђује Штаб, усваја на својој седници а 
затим доставља на усвајање Скупштини града.

План рада за наредну годину усваја се на седници 
Штаба у последњем тромесечју текуће године.

Члан 6.

План рада садржи број редовних седница, теме које 
ће се на седницама разматрати, назив носиоца ре-
ализације теме, назив предлагача теме као и податак 
на којој ће седници бити разматрана предложена 
тема.

Предлози тема који нису достављени од стране 
овла шћених предлагача или не испуњавају форму 

АКТИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
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из члана 5. став 1. овог члана неће се разматрати на 
Штабу, већ их Штаб може примити к знању само у 
са ветодавном смислу.

Послове техпичкс припреме и израде документа 
обавља Одељење за општу управу и заједничке послове 
Градске управе града Лесковца (у даљем тексту - 
Одељење за општу управу и заједничке послове), у 
сарадњи са Одељењем за послове Скупштине града и 
Градског већа и Одељењем за ванредне ситуације.

Члан 7.
Извештај о раду садржи податке о реализованим 
активностима Штаба у претходној години.
Обавезни елементи Извештаја о раду обрађују се 
кроз следеће целине:

- редовне седнице Штаба - укупан број реали-
зованих седница, по седницама реализоване теме у 
складу са Планом рада, теме које су реализоване а 
нису предвиђене 
Планом рада, осврт на евентуалне проблеме у ре-
ализацији тема као и проблеме у координацији и 
ко нтроли функционисања свих субјеката заштите и 
спасавања, кратак садржај докумената која су на се-
дници донета, као и општи закључак са редовне се-
днице;

- ванредне седнице - број одржаних седница, шта 
је на седницама разматрано, преглед проглашених 
ванредних ситуација и опис делова града који су 
били угрожени, број људи, број настрадалих уколико 
их има, угроженост инфраструктуре, материјалних 
и културних добара, преглед ангажованих снага и 
средстава са подацима о штети, приказ усвојених 
аката, приказ извештаја и анализа, као и општи 
закључак са сваке седнице понаособ;

- главне активности надлежних институција 
током ванредне ситуације;

- активности Штаба у превентивном циклусу 
рада- кроз приказ праћења организације и стања 
система смањења ризика од катастрофа на територији 
Града Лесковца са освртом на специфичност поје-
диних делова територије града, приказ рада на изради 

докумената у складу са прописима, као и учешћа у 
обукама;

- активности Штаба у мерама опоравка - кроз 
кратко објашњење о организацији и спровођењу мера 
и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, 
узимајући у обзир смањење ризика од будућих 
катастрофа.

Извештај о раду припрема Одељење за општу управу 
и заједничке послове, у сарадњи са Одељењем за 
ванредне ситуације.

Извештај о раду за претходну годину разматра се на 
седници Штаба у првом полугодишту текуће године.

Члан 8.

Ванредне седнице се одржавају по потреби, због 
најаве или настанка опасности која може угрозити 
животе и здравље људи и материјална добра.

Путем ванредних седница Штаб приступа пословима 
организовања и предузимања мера координације и 
руковођсња у насталој ванредној си гуацији.

Предлог за одржавање ванредне седнице могу поднети 
органи Града и Одељење за ванредне ситуације.

УТВРЂИВАЊЕ ДНЕВНОГ РЕДА

Члан 9.

У случају редовних седница дневни ред је утврђен 
Планом рада. 

У дневни ред могу ући и предлози тема које нису обу-
хваћене Планом рада, уколико њихово разматрање не 
трпи одлагање, а исти су достављени у писаном облику 
најкасније 7 дана пре одржавања седнице Штаба.

Командант, чланови Штаба и овлашћени предлагачи 
могу предлагати измене и допуне предложеног дне-
вног реда.

Предлог за измену или допуну дневног реда одре-
ђеном темом може се поднети и у усменом облику, на 
самој седници Штаба, уколико хитност тако налаже.

Предлагач је дужан да образложи у чему се састоји 
хитност и које су последице које би наступиле у 
случају пропуста да се предложена тема размотри.
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Члан 10.

Дневни ред ванредних седница предлаже командант 
Штаба.

Предлог дневног реда доставља се члановима штаба 
пре почетка седнице у писаном облику или, уколико 
то није изводљиво а хитност налаже, командант 
износи предлог дневног реда у усменом облику на 
самој седници.

Чланови Штаба могу предлагати измену и допуну 
предложеног дневног реда.

ЗАКАЗИВАЊЕ СЕДНИЦА

Члан 11.
Заказивање седнице налаже командант Штаба, а у 
његовом одсуству заменик команданта или начелник 
Штаба.

Командант Штаба даје писани или усмени налог за 
сазивање седнице руководиоцу Одељења за општу 
управу и заједничке послове, са јасном назнаком 
која лица, поред чланова Штаба, треба позвати и 
утврђеним предлогом дневног реда.

Члан 12.

Позив за седницу доставља се по правилу у писаном 
облику а писмено садржи датум и време одржавања 
седнице као и предлог дневног реда са пратећим 
материјалом.

Позив се доставља члановима Штаба најкасније 3 
дана пре одржавања седнице.

Изузетно, позив за седницу се може доставити и у 
краћем року, при чему је командант Штаба дужан 
да на почетку седнице наведе разлоге достављања 
позива у краћем року.

Позив за седницу се може упутити и усменим путем, 
позивањем телефоном, ако околности не дозвољавају 
писмену доставу и ако хитност налаже. 

Позив се доставља на адресу која је од чланова Штаба 
достављена стручној служби.

Члан 13.
На седницу се могу позвати и лица за која се сматра 
да својом стручношћу и искуством, као и функцијом 

коју обављају, могу допринети квалитетнијој обради 
предложених тема.

О потреби присуства лица из предходног става одлу-
чује командант Штаба.

О присуству лица из става 1. овог члана командант 
Штаба обавештава чланове Штаба на почетку седни-
це.

Припрему материјала, доставу позива са материјалом 
и позивање чланова Штаба телефоном, у случају усме-
ног позивања за седницу, обавља Одељење за општу 
управу и заједничке послове.
Поједини материјали, који су означени одређеним 
степеном тајности, неће се достављати уз позив 
чла новима Штаба већ ће им бити уручени на самој 
седници.

Члан 14.
У раду Штаба могу учествовати и друга лица која имају 
посебна знања и вештине или за чијим ангажовањем 
се укаже потреба, а која због знања и вештина којима 
располажу могу унапредити рад Штаба и допринети 
ефикаснијем извршавању задатака.

Иницијативу да поједина лица учествују у раду 
Штаба могу поднети органи Града, надлежни одбори 
Скупштине града и Одељење за ванредне ситуације.

Иницијатива се упућује команданту Штаба, у писаној 
форми, са кратким образложењем у погледу стручних 
квалификација предложеног лица.

Одлуку о учешћу у раду лица из става 1. овог члана 
доноси Штаб, на предлог команданта Штаба.

Лица из става 1. овог члана могу наредбом Штаба 
бити овлашћена за предузимање појединих мера, а 
учествују у раду Штаба са правом предлагања али 
без права одлучивања.

ТОК СЕДНИЦЕ

Члан 15.
Седницом председава командант Штаба, а у његовом 
одсуству заменик команданта.
Седницу отвара председавајући и утврђује кворум за 
рад и пуноважно одлучивање. 
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Штаб ради и пуноважно одлучује ако седници при-
суствује већина од укупног броја чланова.

Ако председавајући утврди да није присутан довољан 
број чланова Штаба за рад и пуноважно одлучивање, 
седница Штаба се одлаже уз одређивање новог 
термина одржавања.

У изузетним случајевима (елементарне непогоде, акци-
дентне ситуације, техничко - технолошке несреће), за 
рад и пуноважно одлучивање потребно је присуство 
једне трећине чланова Штаба, с тим што одсутни 
чланови Штаба могу учествовати и гласати путем 
телефона или интернет везе, уколико околности то 
дозвољавају.

Члан 16.
Пре преласка на утврђивање дневног реда приступа 
се усвајању записника са предходне седнице.

Сваки члан Штаба може изнети примедбе на записник 
у трајању до три минута.

О примедбама на записник са претходне седнице 
одлучује се без претреса.

Усвојене примедбе уносе се у записник текуће седнице, 
а одговарајуће исправке у записник са претходне 
седнице Штаба.

Члан 17.
По усвајању записника са претходне седнице при-
ступа се утврђивању дневног реда.

Сваки члан Штаба може на самој седници поднети 
предлог за измену и допуну предложеног дневног 
реда, у складу са чланом 9. и чланом 10. овог По-
словника.

Предлог за измену и допуну предложеног дневног 
реда је усвојен ако је за њега гласала већина присутних 
чланова Штаба.

Члан 18.

По утврђивању дневног реда отвара се расправа по 
појединим тачкама и то по утврђеном редоследу.

О тачкама дневног реда води се усмена расправа.

Предлагач може дати образложење теме у времену до 
10 минута.

Сваки члан Штаба има право да говори по тачки у тра-
јању до 10 минута.

Председавајући даје реч пријављенима по тачки по ре-
доследу пријаве. 

Председавајући може, уколико процени да за тим по-
стоји потреба, дати реч и стручним лицима која при-
суствују Штабу, у трајању до 5 минута.

Штаб може у току трајања седнице, у оправданим слу-
чајевима а на предлог председавајућег, одлучити да 
се изврше измене у редоследу разматрања појединих 
тачака.

Члан 19.
Одлучивање о одређеним питањима из надлежности 
Штаба може се одложити уколико постоји потреба 
да се одређени материјал који се налази на дневном 
реду Штаба допуни, прибави одговарајуће мишљење, 
обаве одређене консултације, као и кад за то постоје 
други оправдани разлози.

Члан 20.
По завршетку расправе по појединим тачкама дневног 
реда приступа се гласању.

Гласа се јавно, подизањем руке за, против или уздр-
жан.

Одлуке Штаба доносе се већином гласова присутних 
чланова.

ОБРАЗОВАЊЕ СТРУЧНО-ОПЕРАТИВНИХ 
ТИМОВА

Члан 21.
Штаб може образовати стручно-оперативне тимове.
Стручно - оперативни тимови се образују по процени 
Штаба у циљу извршавања специфичних задатака 
заштите и спасавања као што су евакуација, збрињавање, 
склањање, заштита од поплава, пожара, земљотреса, 
хемијско-биолошких акцидената, пандемије заразних 
болести и других задатака заштите и спасавања које 
одреди Штаб.
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Стручно - оперативни тимови броје најмање 5 а 
највише 15 чланова и састављени су од лица из реда 
чланова Штаба, реда органа и организација у чијој су 
надлежности поједине опасности као и реда стручних 
лица за поједине области које су у датом тренутку од 
интереса за систем заштите и спасавања.

Члан 22.

Стручно - оперативни тим ради у седницама, на 
којима разматра насталу ситуацију и налазе са терена, 
заузима ставове и даје препоруке и предлоге мера 
Штабу везано за поступање у конкретној ризичној 
ситуацији.

Штаб ће узети на разматрање препоруке и предлоге 
мера које је подржала већина од укупног броја 
чланова тима.

Стручно - оперативни тим обавља и рад на терену. 

Штаб закључком о образовању стручно - оперативног 
тима обавезно именује и руководиоца стручно - 
оперативног тима.

Стручно - оперативни тим одговара начелнику Шта ба.

Члан 24.
Закључком о образовању стручно - оперативног тима 
утврђују се послови на које ће се односити рад тима 
као и конкретни задаци које ће тим обављати.

Руководилац тима је дужан да, у сарадњи са наче-
лником Штаба, благовремено обавештава Штаб о 
уоченим ризицима, ставовима које је тим заузео по 
питању отклањања последица уочених ризика као и 
предлозима мера за превазилажење истих.

ДОКУМЕНТА ШТАБА

Члан 25.
У сврху вршења послова из своје надлежности Штаб 
доноси наредбе, закључке и препоруке.

Наредбом се налаже извршавање задатака, односно 
мера, као и употреба снага и средстава заштите и спа-
савања.

Закључком се утврђује одређени став о питањима 
из области заштите и спасавања, образује стручно - 

оперативни тим и утврђују његови задаци, процењује 
угроженост од настанка ванредне ситуације, утврђује 
мишљење на одређена акта која Штаб разматра и 
одлучује о другим питањима о којима се не одлучује 
наредбом.

Препоруком се предлажу мере за побољшање стања 
и организације заштите и спасавања и предлаже пре-
дузимање мера, радњи и поступака којима се умањује 
ризик од опасности.

Поред напред наведених аката Штаб ради и додатне 
изве штаје, анализе и припрема информације и сао-
пштења за јавност о појединим питањима.

Извештаји, анализе и информације достављају се 
Окружном штабу а по потреби и Републичком штабу за 
ванредне ситуације.

Предлоге аката припрема, по налогу команданта Шта-
ба, Одељење за општу управу и заједничке послове у 
сарадњи са Одељењем за послове Скупштине града и 
Градског већа и Одељењем за ванредне ситуације. 

Члан 26.

Под анализом се подразумева анализа ситуације на 
погођеној територији, у погледу броја и стања угро-
женог и настрадалог становништва, домаћинстава, 
инфра структуре, рада учесника као и других потребних 
пода така по процени Штаба, по укудању ванредне си-
туације.

Штаб израђује посебан извештај о спроведеним ме-
рама опоравка и стању погођених штићених вре-
дности са предлогом мера за смањење ризика од бу-
дућих катастрофа.
Штаб припрема и информације које се односе на 
поједина питања која су предмет интересовања на-
дређених штабова а од интереса су за унапређење 
система заштите и спасавања.

Члан 27.
Акта донета на седници Штаба достављају се одго-
варајућим органима и организацијама и другим су-
бјектима ради упознавања и спровођења.
О достављању аката из предходног става стара се 
заменик команданта Штаба.
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Акта донета на седници Штаба се чувају трајно у 
архиви Градске управе града Лесковца.

Члан 28.
На седници градског Штаба води се записник о раду.

Записник садржи податке о присутности чланова Штаба 
на седници, као и главне податке о раду на седници, 
дневном реду, нарочито о предлозима о којима се 
расправљало, са именима учесника у расправи, актима 
која су на седници донета као и о резултату гласања о 
појединим питањима.

О вођењу записника стара се лице које за записничара 
одреди руководилац Одељења за послове Скупштине 
града и Градског већа.

Записник се чува у архиви Градске управе града Ле-
сковца.

Записник потписују командант Штаба односно лице 
које је председавало и записничар Штаба.

Члан 29.
Рад Штаба је јаван.

Јавност рада Штаба обезбеђује се присуством сре-
дстава јавног информисања на седници Штаба, одр-
жавањем конференција за штампу, издавањем сао-
пштења, као и путем интернета. 

Информације о активности Штаба могу бити досту-
пне на званичној интернет презентацији града Ле-
сковца.

Штаб може одлучити, приликом разматрања одређе-
них питања која имају одређен степен тајности или 
из других оправданих разлога, да јавност буде искљу-
чена.

Члан 30.
Измена и допуна Пословника о раду врши се на начин 
и по поступку за његово доношење.

Члан 31.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана 
обја вљивања у ”Службеном гласнику града Леско вца“.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА 
ЛЕСКОВЦА

Број: 82-6/2021-IV 
У Лесковцу 16.03.2021.године

КОМАНДАНТ
Штаба за ВС

др сци. мед Горан Цветановић

100.
На основу члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр.87/2018), члана 20. 
Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова 
за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр.27/2020), 
и члана 8. став 1. тачка 12. Одлуке о образовању штаба 
за ванредне ситуације града Лесковца („Сл. гласник 
РС“, бр.46/2020), Штаб за ванредне ситуације града 
Лесковца, на седници одржаној 16.03.2021. године, 
донео је

ЗАКЉУЧАК

I

Образују се стручно - оперативни тимови за потребе 
Штаба за ванредне ситуације града Лесковца, у сле-
дећем саставу:

1) Стручно - оперативни тим за послове заштите и 
спасавања од поплава, несрећа на води и под водом, 
клизишта и снежних наноса

- Милан Поповић, руководилац тима
- Ивица Ранђеловић, члан
- Раде Велинов, члан
- Љиљана Михајловић, члан
- Милош Коцић, члан
- Милан Миљковић, члан
- Владимир Синадиновић, члан
- Александар Костић, члан

2) Стручно - оперативни тим за послове сузби јања 
заразних болести и РХБ заштиту

- др Јадранка Красић, руководилац тима
- др Славиша Божић, члан
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- др Александра Николић, члан
- др Небојша Димитријевић, члаи
- др Лидија Димитријевић, члан
- Сандра Стојановић, члан
- Александар Костић, члан

3) Стручно - оперативни тим за послове евакуације, 
склањања људи и материјалних добара и збрињавања 
угрожсних и настрадалих

- Андрија Атанасковић, руководилац тима
- Драган Величковић, члан
- Мирослав Јевтић, члан
- Саша Младеновић, члан
- Новица Николић, члан
- Данијел Стојковић, члан
- Александар Костић, члан 

4) Стручно - оперативни тим за послове заштите 
и спасавања од пожара, експлозија и заштите од те-
хничко-технолошких несрећа, односно удеса

- Саша Јовановић, руководилац тима
- Станиша Ристић, члан
- Томислав Илић, члан
- Соколица Тодоровић, члан
- Слађан Ђикић, члан
- Зоран Јовић, члан
- Дејан Станковић, члан
- Александар Костић, члан

II
У редовној ситуацији стручно - оперативни ти мови 
учествују у стручном оспособљавању и обучавању, 
које спроводи надлежни орган, редовно прате прописе 
који регулишу област за коју су образовани, предлажу 
Штабу доношење адекватних превентивних мера 
из своје надлежности и учествују у изради Процене 
угрожености за део мера и задатака за које су обра-
зовани.

III
У ванредним ситуацијама стручно - оперативни тимо-
ви непосредно учествују у извршавању специфичних 
задатака заштите и спасавања, предлажу Штабу до-
но шење адекватних оперативних мера заштите и 
спасавања из своје надлежности, учествују у изради 

прилога Плана заштите и спасавања, сарађују са на-
длежним органима и другим правним лицима у ре-
ализацији задатака заштите и спасавања за које су обра-
зовани, у складу са наређењима и закључцима Штаба.

IV
Стручно - оперативни тимови извршавају и друге 
задатке у складу са позитивним правом и по наређењу 
команданта Штаба.

V
Организацијом, радом и другим активностима стру-
чно - оперативног тима руководи руководилац ти ма, 
који за свој рад одговара начелнику Штаба.

VI
Административно - техничке послове за потребе 
тимова обавља Одељење за општу управу и заједничке 
послове Градске управе града Лесковца у сарадњи са 
Одељењем за послове Скупштине града и Градског 
већа и Одељењем за ванредне ситуације.

VII
Ступањем на снагу овог закључка ставља се ван сна-
ге Закључак о образовању стручно - оперативних ти-
мова за извршавање специфичних задатака заштите 
и спасавања број 1166/2018-IV од 04.04.2018. године 
и Одлука о формирању стручно - оперативног тима 
који ће координирати између Републичких органа 
и Градског Штаба за ВС и пратити епидемиолошку 
ситуацију на територији Града Лесковца број 843/2020-
IV од 16.03.2020. године.

VIII
Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

IX
Закључак објавити у „Службеном гласнику града Ле-
сковца“.

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА 
ЛЕСКОВЦА

Број: 82-6/2021-IV 
У Лесковцу 16.03.2021. године

КОМАНДАНТ
Штаба за ВС

др сци. мед Горан Цветановић
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