
  
Република Србија
ПЧИЊСКИ  УПРАВНИ ОКРУГ
ОКРУЖНИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 924-01-214 /2015-01
Дана: 26.11.2015. године
В р а њ е

З А П И С Н И К
са  4. редовне седнице Окружног штаба за ВС Пчињског управног округа

                     Дана 26.11.2015. године, са почетком у 10 часова, одржана је четврта редовна
седница Окружног Штаба за ванредне ситуације.

Седници је присуствовало 11 чланова штаба.
  Оправдано  отсутни:  Слађан  Велиновић,  Бранимир  Стојанчић,  Томислав

Стевановић, Горан Младеновић.
  Седницом је председавао командант Окружног штаба за ванредне ситуације

Славиша Булатовић, који је предложио следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање Анализе достигнутог нивоа организованости и оспособљености субјеката и
снага система заштите и спасавања на нивоу локалних самоуправа за функционисање у
зимским  условима  2015/2016.  године.

                                                                                                  Референт: Никола Димитријевић

2. Разматрање  Анализе  достигнутог  нивоа  организованости,  оспособљености  и
опремљености структура заштите и спасавања на територији Пчињског управног округа.
                                                                                                 Референт: Никола Димитријевић

3. Разматрање Анализе достигнутог нивоа попуњености, опремљености и оспособљености
формираних специјализованих јединица цивилне заштите.
                                                                                                 Референт: Јовица Цветановић

4. Разматрање  Информације  о  ризицима  и  опасностима  од  неексплодираних  убојних
средства  на  територији  Пчињског  управног  округа.

                                                                                                  Референт: Никола Димитријевић

5.  Разматрање  Предлога  Извештаја  о  раду  Окружног  штаба  за  ванредне  ситуације
Пчињског управног округа за 2015. годину.
                                                                                                   Референт: Драган Тасић        
6.Разно.



 
1.

                 По  првој  тачки  дневног  реда,  командант  штаба  дао  је  реч  Николи
Димитријевићу, који је упознао присутне са Анализом достигнутог нивоа организованости
и оспособљености субјеката и снага заштите и спасавања на нивоу локланих самоуправа за
функционисање у зимским условима за 2015/2016. годину. За дискусију се јавио Ведран
Ташковић који је тражио да се прецизирају подаци са којима располаже Штаб и да се
укупан број становнка којима се треба пружити помоћ у храни и лековима у ванредној
ситуацији, искаже у броју домаћинства као што је то урадиo Град Врање који је сагледао
потребе  за  пружањем  помоћи  у  храни  и  лековима  за  616  домаћинства  са  укупно
1271.становника и угроженост сточног фонда се процењује на 510 грла крупне стоке и 680
грла  ситне  стоке.  Чланови  Окружног  штаба  за  ванредне  ситуације  су  се  једногласно
сложили да се  затражи донупа од општинских штабова да допуне Извештај  и доставе
информацију  о  броју  домаћинстава  којима  је  потребна  помоћ  ако  дође  до  ванредне
ситуације. Окружни Штаб за ванредне ситуације  је усвојио следећи :

 
З А К Љ У Ч А К  

1. Усваја се Анализа достигнутог нивоа организованости и оспособљености 
субјеката  и  снага  система  заштите  и  спасавања  на  нивоу  локалних  самоуправа  за
функционисање у зимским условима 2015/2016. године.

2.

По другој тачки дневног реда, Никола Димитријевић је упознао чланове  Штаба
са  Анализом  достигнутог  нивоа  организованости,  оспособљености  и  опремљености
структура  заштите  и  спасавања  на  територији  Пчињског  управног  округа.  Начелник
Окружног  штаба  за  ванредне  ситуације  истиче  да  ће  Одељење  за  ванредне  ситуације
постати  самостални  орган,  неће  више  бити  при  Министарству  унутрашњих  послова.
Добиће и други назив и имаће веће могућности за остваривање планираних активности
које  нису могле да се реализују као што су обуке,  набавке униформи, обнова машина,
добиће овлашћења и свој буџет којим ће руководити онако као то средства дозвољавају.
Окружни штаб је усвојио следећи,

З А К Љ У Ч А К  

2. Усваја се Анализа достигнутог нивоа организованости, оспособљености и 
опремљености структура заштите и спасавња на територији Пчињског управног округа. 

3.

              По трећој тачки дневног реда, дискутовао је Јовица Цветановић  који је упознао
присутне да је на основу одобрених планова попуне, попуна јединица планирана са 323
обвезника  цивилне  заштите.  Попуњено  је  извршена  99,4%  ,  проценат  саопштености



распореда припадника специјализовани јединица износи 91%, попуна јединица МТС је
недовољна и креће се од око 20% - 30 % у односу на материјалне формације. Одељење за
ванредне ситуације Врање је извело обуку и тренинг вежбе Вода за заштиту од пожара и
Вода за пружање преве помоћи.За припаднике Вода за заштиту од пожара набављено је 30
комплета  униформи  припадника  специјализованих  јединица  цивилне  заштите,  чиме
јединица може бити стављена у употребу. Окружни штаб је усвојио следећи, 

З А К Љ У Ч А К  

3. Усваја се Анализа достигнутог нивоа попуњености, опремљености и 
оспособљености, формираних специјалнизованих јединица цивилне заштите.

4.

По четвртој  тачки  дневног  реда,  дискутовао  је  Никола  Димитријевић  који  је
упознао све присутне са  ризицима и опасностима од неексплодираних убојних средстава
на територији Пчињског управног округ у току 2014. године. У 2014. години Одељењу за
ванредне  ситуације  пријављено  је  и  уништено  54  комада  неексплодираних  убојних
средстава.  Највећи  број  неексплодираних  убојних  средстава  пронађен  је  на  подручју
општине Бујановац, Прешево и на територији града Врања. Сви послови заштите у 2014.
години извршени су успештно без последица по становништву и материјална добра.
Окружни штаб је усвојио следећи :

З А К Љ У Ч А К  

4. Усваја се Информација о ризицима и опасностима од неексплодираних убојних 
средстава на територији Пчињског управног округа. 

5.

 Начелник Одељења за ванредне ситуације Драган Тасић, предочио је 
присутнима Извештај о раду Окружног штаба за ванредне ситуације Пчињског управног
округа за 2015. годину. Извештај садржи реализацију активности планираних планом рада,
активности за време трајања проглашених ванредних ситуација на подручјима локалних
самоуправа,  све донете закључке и препоруке.  Окружни штаб за ванредне ситуације је
усвојио следећи : 

З А К Љ У Ч А К  

5. Усваја се Извештај о раду Окружног штаба за ванредне ситуације Пчињског 
управног округа за 2015. годину.
              Све донете Закључке са 4. седнице Окружног штаба за ванредне ситуације
проследити Републичком штабу за ванредне ситуације.
                                                            
                                                                                              КОМАНДАНТ 

                   ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
                        Славиша Булатовић, дипл.правник


