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Р е п у б л и к а   С р б и ј а                                                                            

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-190/2019-01 

Датум: 18.07.2019. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 10. 

Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, 

број 98/2010), члана 40. тачка 42. Статута општине Црна Трава („Службени гласник града 

Лесковца, број 8/2019) и члана 161. став 2. Пословника Скупштине општине Црна Трава 

(„Службени гласник РС“, број 8/2019) Скупштина општине Црна Трава на својој седници 

одржаној дана 18.07.2019. године доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског Штаба 

за ванредне ситуације општине Црна Трава 

 

1. За команданта, заменика команданта, начелника и чланове Општинског Штаба за 

ванредне ситуације општине Црна Трава именују се:  

 

- Славољуб Благојевић, председник Општине, за команданта, 

- Света Тошић, заменик председника Општине, за заменика команданта, 

- Дарјан Илић, члан Општинског већа на сталном раду, за начелника, 

- Иван Синадиновић, вршилац дужности начелника Општинске управе, за члана, 

надлежан за сарадњу са локалном самоуправом, 

- Бојан Станојевић, начелник Полицијске станице у Црној Трави, за члана, 

надлежан за сарадњу са полицијском станицом, 

- др Саша Симоновић, управник Огранка Дома здравља Власотинце у Црној 

Трави, за члана, надлежан за прву медицинску помоћ, 

- Милча Савић, Руководилац Одељења за урбанизам, грађевинске, стамбено-

комуналне, инспекцијске и имовинско-правне послове и грађевински инспектор, 

за члана, надлежан за заштиту од рушења и спасавања из рушевина 

- Владан Радисављевић, секретар Црвеног Крста Црна Трава, за члана, надлежан 

за збрињавање и хуманитарна питања, 

- Милован Крстић, власник предузетничке радње „МК Кафе“, за члана, надлежан 

за заштиту и спасавање од поплава и снежних наноса,  

- Владан Николић, одборник и секретар Месне зајенднице „Мирко Сотировић“ 

Црна Трава, за члана, надлежан за заштиту од пожара и експлозија,  
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- Милош Јовић, руководилац пункта привредног друштва „TRACE“ у Црној 

Трави, за члана, надлежан за рашчишћавање на путевима и од клизишта, 

- Зоран Милчић, вршилац дужности директора Јавног предузећа за комуналну 

делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна Трава, за члана, надлежан 

за комуналну делатност и заштиту животне средине и 

- Станча Стојановић, координатор на пословима путне инфраструктуре у Јавном 

предузећу за комуналну делатност и путну инфраструктуру „Вилин Луг“ Црна 

Трава, за члана, надлежан за рашчишћавање локалних путева и евакуацију. 

 

2. Против овог Решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року 

од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

3. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику 

града Лесковца“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јоца Митић 

____________________ 


