На основу члана 43. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 111/2009), члана 14.
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 98/2010) и
члана 20. тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07), члана 41. Статута
општине Куршумлија („Сл. лист Општине Куршумлија“, бр. 22/08 и 3/09) и Одлуке – Решења о
формирању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија бр. I-02-42/011 од
01.04.2011. године, општински штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија на седници
одржаној 28.12.2016. године, донео је:
ИЗВЕШТАЈ
о раду Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија
за 2016. годину
Пословник за рад ОпШВС донет је на седници скупштине општине Куршумлија која је
одржана дана 01.07.2011. године.
Извештај о раду Штаба за 2015. годину и Годишњи План рада Штаба за 2016. годину
донети су на седници Штаба за ВС Куршумлија која је одржана 25.12.2015. године (записник са
седнице Штаба). Наведена документа су усвојена од стране СО Куршумлија на седници дана
13.01.2016. године.
Одлука о одређивању оспособљених правних лица од интереса за заштиту и спасавање
донета од стране Штаба усвојена је од стране скупштине општине Куршумлија на седници
одржаној 09.03.2012. године. Током 2014., 2015. и 2016. године извршене су измене које су
спроведене Одлуком скупштине општине Куршумлија.
У складу са овом Одлуком потписани су уговори са 14 оспособљених правних лица.
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине
Куршумлија донета је од стране штаба и усвојена од стране скупштине општине Куршумлија на
седници одржаној 09.03.2012. године.
Именовање повереника ЦЗ је извршено доношењем закључка о именовању.
Још увек се није приступило формирању јединице ЦЗ опште намене иако је донета
препорука на седници Штаба.

Током 2016. године Штаб је до данас одржао 3 редовне седнице и 4 заседања током
трајања ванредне ситуације на територији општине Куршумлија и то:
10.03.2016. године одржана је телефонска седница Општинског штаба за ванредне
ситуације на којој је командант штаба упознао све чланове штаба да је проглашена
ванредна ситуација на територији целе државе. Општински штаб је стављен у
приправност, као и надлежна јавна предузећа.
1. Прва редовна седница Штаба одржана је 11.03.2016. године и на њој је разматрано
стање у следећим областима:
1. Анализа стања одбране од поплава
- Упознавање са дописом Окружног штаба за ванредне ситуације и обавештењем
сектора за ВС и Републичке дирекције за воде које се односи на благовремено
предузимање превентивних мера и припрема за спровођење оперативних мера
одбране од поплава
- Израда локалног оперативног плана за одбрану од поплава на водама другог реда
- Израда годишњег програма мера и радова на смањењу ризика од поплава

-

Формирање стручно оперативног тима за евакуацију и збрињавање (формиран је
стручно оперативни тим за евакуацију и збрињавање)
2. Анализа стања за јавно узбуњивање
3. Разматрање степена израде Процене угрожености од елементарних непогода и
других несрећа на територији општине Куршумлија
ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА 10.-15.март
Услед обилних падавина дошло је до пораста нивоа воде на водотоковима како на
територији целе државе тако и на територији општине Куршумлија. Дана 10.03.2016. у 19
часова донета је одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији целе државе. У 20
часова одржана је телефонска седница штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија.
Штаб је стављен у приправност и уведено је 24 часовно дежурство. Надлежна предузећа су
такође стављена у приправност.
Ванредна ситуација се укида 15.03.2016. године у 16 часова, а до тада су се свакодневно
одржавале седнице штаба за ванредне ситуације.
(За 11.03.2016. године је раније била заказана прва редовна седница општинског штаба
која је и одржана. На истој је поред стручно оперативног тима за евакуацију и збрињавање,
формиран стручно оперативни тим за за праћење одрона и клизишта, као и стручно
оперативни тим за одбрану од поплава на територији општине Куршумлија)
12.03.2016. године – анализа ситуације на територији општине Куршимлија услед обилних
падавина и пораста нивоа воде на водотоковима.
13.03.2016. године одржана је телефонска седница Општинског штаба. Сви чланови су
упознати са тренутним водостајем и тенденцијом раста истог. Наложено је Стручно оперативном
тиму за одбрану од поплава да изврши обилазак свих критичних локација и о томе поднесе
извештај ради спровођења хитних интервенција. Наложена је набавка џакова.
14.03.2016. године – Анализа стања на територији општине Куршумлија после обилних
падавина.
15.03.2016. године у 16 часова одржана телефонска седница штаба. Укинута је ванредна
ситуација.
2. Друга седница Штаба одржана је 05.07.2016. године.
1. Разматрање стања водоснабдевања у летњим месецима
-Предузете превентивне мере на смањењу ризика од могућих поремећаја у
водоснабдевању
-Могућност алтернативног снабдевања
2. Разматрање стања спроведених превентивних мера заштите стрних усева од
пожара и спаљивања биљних остатака, и активности на припреми за предстојећу
летњу сезону пожара,
3. Разматрање закључака окружног штаба,
4. Упознавање о евентуалним опасностима услед појаве болести говеда „nodularni
dermatitis“
3. Трећа седница Штаба одржана је 02.11.2016. године. На њој је разматрано стање у
следећим областима:
1. Упознавање са Закључцима и Препорукама Окружног штаба са седнице одржане
29.09.2016. године,
2. Разматрање извештаја о водоснабдевању током летњих месеци на територији
општине,
3. Извештај о активностима током летње сезоне са аспекта противпожарне заштите

4. Сагледавање стања, спремности и извршених припрема субјеката за предстојећи
зимски период,
5. Упознавање чланова штаба са предузетим мерама и активностима у вези са
појавом болести говеда , „nodularni dermatitis“ и тренутно стање на територији
општине и у региону,
6. Подела материјала са Проценом угрожености од елементарних непогода и других
несрећа ради упознавања чланова штаба и припрема за разматрање на наредној
седници.

Четврта седница одржана је 28.12.2016. године.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Радољуб Видић дипл. ецц

