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ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНА НЕГОТИН 

Штаб за ванредне ситуације 

за територију општине Неготин 

Број: 870-13-18/2014-IV/09 

Дана 27.05.2014.године 

Н е г о т и н 

СЖ/ДЉ 

 

 

На основу члана 34,став 1.тачка 10. Закона о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ број 111/09, 92/11 и 

93/12), члана 17.став 1. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“ број 

98/2010) и члана 18. и 20. став 1. Пословника о раду Штаба за ванредне ситуације за територију општине Неготин, 

број: 870-6-1/2012 од 03.02.2012.године, Штаб за ванредне ситуације за територију општине Неготин, на седници 

одржаној 27.05.2014.године,     д о н е о    ј е 

 

З А К ЉУ Ч А К 

 

 ПРЕДЛАЖЕ СЕпредседнику општине Неготин да донесе Одлукуо укидању ванредне ситуације на делу 

територије општине Неготин, које обухвата Месне заједнице дуж реке Тимок и Сиколске реке и њихових 

непосредних изливања из својих корита.  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Влада Републике Србије је на предлог Републичког штаба за ванредне ситуације донела Одлуку о укидању 

ванредне ситуације на територији Републике Србије због наступања елементарне непогоде-поплаве („Службени 

гласник РС“, број:55/2014) 

 Сходно наведеној Одлуци и процени координатора рада свих служби и субјеката, који су учествовали у 

акцији заштите и спасавања на угроженом подручју општине Неготин, да престаје потреба додатног ангажовања 

снага и средстава око даљих припрема и отклањања последица поплава у Тимочком делу Општине, то самим тим, 

Општински штаб за ванредне ситуације предлаже председнику општине Неготин да дана 27.05.2014.године донесе 

Одлуку о укидању ванредне ситуације на угроженом делу територије општине Неготин. 

 

 Донесен Закључак као у диспозитиву објављује се у  „Службеном листу општине Неготин“. 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА 

Јован Миловановић, дипл.инж. електротехнике,с.р. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Република Србија     

ОПШТИНА НЕГОТИН 

Општински штаб за ванредне ситуације  

Број: 870-13-19/2014-IV-9      

27.05.2014. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 32. став 1. Закона о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, број: 111/09, 92/11 и 93/12) 

и члана 44.став 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број: 129/07) на предлог Општинског штаба за 

ванредне ситуације од 27.05.2014. године, Председник општине Неготин доноси: 

О  Д  Л  У  К  У  

О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ДЕЛУ 

ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

УКИДА СЕ ванредна ситуација на делу територије општине Неготин, које обухвата подручје Месних 

заједница у сливу реке Тимок и Сиколске реке, проглашена због наступања елементарне непогоде-поплаве, које је 

проузроковала штету и условила отклањање њених последица у циљу заштите становништва и материјалних 

добара 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Неготин". 

 

ПРЕДЕСЕДНИК ОПШТИНЕ 



29.05.2014.„Службени лист општине Неготин“Број 19   Страна 231.  

 

 

Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р. 

 

С А Д Р Ж А Ј:  

 

 

 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Закључак о предлагању укидања ванредне ситуације на делу територије општине Неготин  230 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Одлука о укидању ванредне ситуације на делу територије општине Неготин   230 


