На основу члана 43. Закона о ванредним ситуацијама („Сл.гл. РС”, број 111/2009), члана
14. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл.глас. РС”,бр. 98/2010)
и чл.20 тач.19 Закона о локал. самоуправи („Сл.гласник РС”, бр.129/07), чл.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 дана 28.12.2016. године, донео је :
Годишњи План рада
Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија
за 2017. годину
- ПРЕДЛОГ Период

Задаци

јануар-фебруар

-

усвајање Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације у 2016.
години и Плана рада Штаба за 2017. годину oд стране скупштине
општине Куршумлија

јануар-фебруар

-

упознавање са активностима везаним за завршетак израде
Плана одбране од поплава за територију општине Куршумлија и
разматрање истог

стални задатак у
зимском периоду

-

праћење рада служби надлежних служби за одржавање путева у
зимском периоду и евентуално предузимање адекватних мера на
побољшању стања

1. март

-

Обележавање 1. Марта Светског Дана цивилне заштите
одржавањем свечане седнице Штаба (пријем-коктел за чланове
Штаба, раднике на пословима ЗиС и угледнике или обележавање
на неки други начин)

стални задатак

-

Праћење стања система за јавно узбуњивање општине
Куршумлија, доградња, сервисирање уређаја и израда Акустичке
студије

стални задатак

-

Праћење активности планираних Планом одбране од поплава

јануар-март

-

-

Упознавање са Процеом угрожености територије општине
Куршумлија од елементарних непогода и других несрећа, а након
тога следи разматрање, давање мишљења и усвајање Процене
угрожености територије општине Куршумлија од елементарних
непогода и других несрећа на првој редовној седници Штаба за
ВС Куршумлија
Формирање јединице ЦЗ опште намене

март-јун

-

Израда Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

јун-децембар

-

разматрање, давање мишљења и усвајање Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама општине Куршумлија

2
стални задатак

-

редовно праћење стања угрожености подручја општине
Куршумлија од елементарних непогода и других несрећа и
предузимање превентивних мера (задатак сезонског карактера а
обухвата карактеристичне појаве за територију општине
Куршумлија: снежне падавине, олујни ветар, поплаве, одроне и
клизишта, шумске, пожаре, сушне периоде)

стални задатак

-

редовно обавештавање становништва о опасностима и ризицима
као и о предузимању потребних мера у вези са тим и сарадња са
суседним општинама на спречавању и елиминисању ванредних
ситуација

стални задатак

-

одржавање редовних седница Штаба (према пословнику-март,
јун, септембар, децембар) и ванредних (према потреби)

децембар

-

израда Извештаја о раду Штаба током 2017. године и Плана рада
Штаба за 2018. годину и упућивање скупштини општине на
усвајање

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Радољуб Видић дипл. ецц

