
На основу члана 43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 14. Уредбе о саставу и начину рада 

штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, бр. 98/2010) и члана 20. тачка 15. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон и 101/2016 – др. Закон и 

47/2018), члана 41. Статута општине Куршумлија („Сл. лист Општине Куршумлија“, бр. 6/2019) 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  17.12.2019. године, донео је: 

ИЗВЕШТАЈ 
о раду Штаба за ванредне ситуације општине Куршумлија 

за 2019. 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 2018. годину и Годишњи План рада Штаба за 2019. годину 
донети су на седници Штаба за ВС Куршумлија која је одржана 27.12.2018. године (записник са 
седнице Штаба). Наведена документа су усвојена од стране СО Куршумлија на седници дана 
05.03.2019. године.  
 Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање донета од 
стране Штаба усвојена је од стране скупштине општине Куршумлија на седници одржаној 
22.08.2019. године. У складу са овом Одлуком потписани су уговори са 11 субјеката од посебног 
значаја за заштиту и спасавање. 
 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 22.08.2019. године. 
 Именовање повереника ЦЗ је извршено доношењем закључка о именовању. 
 22.08.2019. године донета је Одлука о формирању јединице ЦЗ опште намене и иста је 
објављена у Службеном листу општине Куршумлија бр. 19. 26.08.2019. године. Образовање 
јединице ЦЗ опште намене извршено је Решењем Општинског већа 17.09.2019. године које је 
објављено у Службеном листу општине Куршумлија бр. 22. 
 
 Током 2019. године Штаб је до данас одржао 2 редовне и 2 ванредне седнице и то: 

07.06.2019. године одржана је прва ванредна седница Општинског штаба за ванредне 
ситуације на којој је командант штаба упознао све чланове штаба са стањем на делу 
територије општине које је настало као последица обилних кишних падавина локалног 
типа које су оштетиле инфраструктурне објекте. Наложено је надлежним службама 
спровођење превентивних мера на чишћењу речних корита, канала, пропуста према 
указаној потреби. Председник општине је на предлог Штаба прогласио ванредну 
ситуацију на делу територије општине Куршумлија, у следећим Месним заједницама: 
Жуч, Мерћез, Луково, Иван Кула и Грабовница. 
 
11.06.2019. године одржана је друга ванрендна телефонска седница Општинског штаба 
за ванредне ситуације након поновних обилних кишних падавина које су погодиле још 
две месне заједнице на територији општине Куршумлија које су биле локалног типа и 
довеле су до материјалне штете на инфраструктурним објектима услед бујичних 



токова. Председник општине је на предлог Штаба донео Одлуку о проширењу 
ванредне ситуације на подручје још две МЗ, и то Баћоглава и Рударе. 
Одлуком председника општине ванредна ситуација је укинута 03.09.2019. године. 
 

1. Прва редовна седница Штаба одржана је 08.05.2019. године и на њој је разматрано 
стање у следећим областима: 
1. Разматрање иницијативе Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне 

ситуације у Прокупљу за одржавање седница штабова за ванредне ситуације са 
циљем благовременог предузимања превентивних мера и припрема за 
спровођење оперативних мера одбране од поплава свих субјеката који учествују у 
спровођењу мера у одбрани од поплава и обавезу локалне самоуправе да изради 
Локални оперативни план одбране од поплава за 2019. годину и План заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама. 

2. Разматрање Закључка са окружног штаба за ванредне ситуације који се односи на 
доношење оперативног плана заштите од пожара за територију општине. 

3. Измене и допуне Одлуке о организацији и функционисању ЦЗ на територији 
општине. 
 

2. Друга редовна седница Штаба одржана је 25.11.2019. године. На њој је разматрано 
следеће: 
1. Извештај о степену израђености Процене и Плана заштите и спасавања. 
2.  Извештај о образовању јединице ЦЗ опште намене. 
3. Сагледавање стања и спремности субјеката за предстојећи зимски период 

  - Стање и спремност зимске службе за одржавање путне инфраструктуре 
(ангажовани субјекти, капацитети, бројно стање и исправност механизације), 
                             -    Стање залиха соли и других агрегата и динамика набавке истих, 
                             -  Упознавање са планом зимског одржавања локалних путева на територији 
општине (критични путни правци и деонице, брдско-планинска подручја), 
                             -   Закључивање уговора са субјектима за зимско одржавање, могућност превоза 
повређених и оболелих лица и достављање неопходних лекова,  
                             -     Могућност ангажовања тешке механизације, 
                             -  Угроженост становништва (број угрожених домаћинстава по МЗ, могућност 
њихове дислокације, структура и врста потребне помоћи). 
 
 

3. Трећа седница одржана је 17.12.2019. године. 
 

 

 
 
 

 
 

 
                                                              КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
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