
 
 На основу члана 33. став 1. тачка 4. и члана 42. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени 

гласник Републике Србије", број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 3. Одлуке о образовању Градског 

штаба за ванредне ситуације града Ужицa ("Сл. лист града Ужица" број  40/14)  и члана 67. Статута Града 
Ужица  ("Службени лист града Ужица" број  25/17 - пречишћен текст), Скупштина Града Ужица на 

седници одржаној __________године, доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 
 

1. РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Градског штаба за ванредне ситуације града Ужица: 

 

 1. МИРЈАНА РАДИВОЈЧЕВИЋ. 

 2. СЛАВКА МИТРИЧЕВИЋ. 
 

2. ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Градског штаба за ванредне ситуације града Ужица:  

 

 1. ГОРАН СТАНИЋ, директор ЈКП '' Биоктош''. 

 2. ДАНИЈЕЛА МАРИНКОВИЋ, вд. директор Дома здравља Ужице. 

  
3. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Ужица".  

 

 

 
ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број 87-73/17 
___________.2017. године 

Ужице, Димитрија Туцовића 52 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Митровић 

 

 

О б р а з л о ж е њ е: 

 
 На основу члана 42. ст.6. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Србије", 

број 111/2009, 92/2011 и 93/2012) начелника, заменика и чланове штаба за ванредне ситуације јединица 
локалне самоуправе поставља и разрешава скупштина града, односно општине, на предлог 

градоначелника, односно председника општине. 

 Чланом 3. Одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације града Ужицa ("Сл. лист 

града Ужица" број  40/14) предвиђено је да Градски штаб за ванредне ситуације града Ужица чине 

командант штаба, заменик команданта штаба, начелник и чланови штаба. Такође чланови Градског штаба 

су: чланови Градског већа у чијем делокругу су послови из области: здравља, пољопривреде, водопривреде 

и шумарства, рада и социјалне политике, заштите животне средине, месних заједница, јавних предузећа, 

културе и образовања и ванредних ситуација;  представници градских органа управе у чијем делокругу су 

послови из области: саобраћаја, грађевине, енергетике, информисања, трговине и услуга, као и  

руководиоци јавних предузећа, привредних друштава, руководиоци организационих јединица одбране, 
полиције, хуманитарних организација, удружења грађана, других правних лица и установа у чијем 

делокругу су послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. 
 Предлог за измену састава Градског штаба за ванредне ситуације резултат је кадровских промена у 

ЈКП "Биоктош" и Дому здравља Ужице. 


