
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама 

(''Сл.гласник РС'' бр. 111/2009), члана 20. тачка 19. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

бр.129/07), члана 18. став 1. тачка 20. Статута општине Прибој, (''Сл.лист општине Прибој'' бр. 12/08), 

Скупштина општине Прибој на седници одржаној 28.12.2010. године донела је Одлуку о образовању 

Општинског штаба за ванредне ситуације општине Прибој, који је задужен за координацију и руковођење 

заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама на територији општине Прибој. Истом су постављени и 

чланови Штаба, њих 11, укључујући команданта, заменика и начелника Штаба. 

Током 2012. године Штаб је одржао две редовне седнице седнице, и више седница током 

фебруара месеца када је била проглашена ванредна ситуација. На седницама је разматрао следећа 

питања: 

 Разматрање  и усвајање Пословника о раду Штаба за ванредне ситуације општине Прибој; 

 Разматрање и усвајање годишњег извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за 2011. годину- 

Анализа рада; 

 Разматрање и усвајање годишњег плана рада  Штаба за ванредне ситуације за 2012. годину; 

 Разматрање  и усвајање Предлога одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији општине Прибој; 

 Разматрање извештаја о стању снежних падавина на територији општине Прибој (извештај 

Дирекције за изградњу града и Окружни центар за ОиУ); 

 Извештај о стању водотокова за 2011. годину – Дирекција за изградњу града; 

 Планирање наменских новчаних средстава у Буџету општине Прибој за 2012. годину за потребе 

Штаба за ванредне ситуације; 

 Разматрање  стања и предузимање превентивних мера за зимску сезону; 

 Разматрање стања водотокова и предузимање превентивних мера; 

 Одређивање оперативних задужења чланова Штаба за ванредне ситуације у складу са Уредбом о 

саставу и начину рада штабова – доношење закључка; 

Штаб је одредио 25 оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање на 

територији општине Прибој и вршена је контрола испуњености задатака и обавеза по којима  су дужна да 

плански прилагоде своје капацитете и организацију за извршење задатака заштите и спасавања. 

На предлоге  месних заједница за постављење повереника и њихових заменика, Штаб је 

поставио поверенике и њихове заменике у свим месним заједницама на територији општине Прибој. 

У дванаест месних заједница постављени су повереници и њихиви заменици, док су у две градске месне 

заједнице, постављена 34 повереника и њихиви заменици, и то 10 повереника и њихових заменика у 

Старом Прибоју, 24 у Новом Прибоју. Чланом 96.став 4. тачка 3. Закона о ванрадним ситуацијама 

прецизирано је да повереника и заменика повереника  у насељу поставља и разрешава штаб за ванредне 

ситуације јединице локалне самоуправе. Постављење повереника и заменика повереника извршено је на 

основу предлога савета месних заједница. 

Део чланова Штаба је у периоду од 21-23. марта 2012. године присуствовао и успешно савладао 

окружну командно-симулациону штабну вежбу „Златибор 2012“ у организацији МУП РС и ОЕБС-а. 

Реконструкцијом Штаба, члановима су додељена конкретна задужења за поједине области и 

то: за оперативно-планске и административно-техничке послове, за склањање и урбанистичке мере 

заштите, за прву медицинску помоћ и заштиту од техничко технолошких несрећа, за НУС, за заштиту и 

спасавање од рушевина и заштиту од поплава на води, за асанацију терена, за евакуацију, збрињавање и 

очување добара битних за опстанак, за РХБ заштиту и трагање, за информисање.  

Штаб је током сезонских промена пролећних и јесењих падавина, појачаног пораста водостаја 

река и потока, издавао упутства, наредбе локалним предузећима, као и осталим оспособљеним правним 

лицима о превентивном деловању и то: Извршити контролу и прочишћавање критичних водотокова, 

потока, притока и пропуста на територији општине Прибој- обавеза Дирекције за изградњу града, 

контролу и прочишћавање сливника, шахти и других објеката водоснадбевања и отпадних вода- кишне 

канализације- обавеза ЈКП “Услуга”.  



Такође, у летњим месецима праћено је стање и издато упутство „Србијашумама“, за заштиту од 

шумских пожара. Због опасности од избијања епидемије током летњих месеци, а према индицијама 

којима је располагао Штаб, праћено је стање појаве епудемија и тровања као последица неисправности 

воде за пиће, што је вршено у сарадњи са Домом здравља у Прибоју и Заводом за јавно здравље из 

Ужица. 

За зиму све службе су према наредби Команданта Штаба припремиле потребну механизацију, 

извршили набавку соли и фракционисаног каменог агрегата, потребног за подасипање путева.  

Наведене активности припремане су и спровођене путем телефонских седница Штаба и у 

консултацијама са надлежним службама. 

Програмом рада за 2012. годину била је предвиђена и израда и доношење одлуке о организацији 

цивилне заштите на територији јединице локалне самоуправе и он је уредно извршен. 

У анализираном периоду Штаб је редовно одржавао комуникације и консултације са 

МИНИСТАРСТВОМ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, Сектором за ванредне ситуације- Одељење за 

ванредне ситуације у Пријепољу  и месечно и редовно им слао извештаје о активностима. 

Из области ванредних ситуација и цивилне заштите обрађено је 135 аката различите садржине- 

наредбе, закључци, препоруке, одлуке, решења, извештаји,  планска  докумената, обавезне инструкције, 

као и већи број обилазака терена и оперативних послова. 

Све активности Штаба, како у протеклом, тако и у наредном периоду, од октобра месеца 2012. 

године представљане су на официјелном сајту општине Прибој, што се редовно ажурира и јавности 

приказује транспарентно. 

У току снежних падавина крајем 2012. године вршено се перманентно чишћење 6 локалних 

путних праваца, који су у надлежности локалне самоуправе, и за чије одржавање је надлежна Дирекција 

за изградњу града Прибоја. 

Локални путни правци су се чистили са 2 камиона ЗИЛ, са ножевима, 1 ТАМ 110 са возом, 2 

ФАП 13 АЛЕРАД са ножевима, 1 Булдозер ТГ 110. 

Градско језгро одржава ЈКП “Услуга” Прибој, са ФАП-13, Рондо за тротоаре и мање улице и 

мањи трактор за тротоаре. 

Дирекција за изградњу града Прибоја врши надзор и контролу дан чишћењем путева, током 

снежних падавина даје дневе наредбе за рашћишћавања у координацији са Штабом. По потреби и 

хитности врши се интервенција и на некатегорисаним путевима- где су угрожена деца, стари, болесни. 

Према наредби Републичког Штаба координирана је активност у вези појаве ледених киша, где 

су предузете све превентивне и оператвивне мере. 

Скупштина општине Прибој је 11.10.2012. године донела решење о разрешењу дотадашњег 

Штаба и решење о постављењу нових чланова Штаба, и то:  

1. Лазар Рвовић, председник општине, по положају- командант Штаба; 

2. Никола Јоксимовић, члан општинског већа- заменик команданта Штаба;  

3. Душко Ћировић, Одељење за ванредне ситуације Пријепоље- начелник Штаба; 

4. Борис Мрдовић, одговорно лице за послове одбране, оперативно-планске и аминистративно-

техничке послове - члан Штаба; 

5. Елвис Мујовић, руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и 

имовинско-правне послове- члан Штаба; 

6. Александар Раковић, директор Дома здравља Прибој- члан Штаба; 

7. Мирољуб Берлић, Окружни центр за обавештавање и узбуњивање- члан Штаба; 

8. Здравко Пешут, директор Дирекције за изградњу града Прибоја- члан Штаба;  

9. Жељко Јечменица, директор ЈКП ''Услуга'' Прибој- члан Штаба;  

10. Верица Радовић, секретар Црвеног крста општине Прибој- члан Штаба; 

11. Горан Лучић, руководилац Електродистрибуције, погон Прибој- члан Штаба;  

12. Зоран Токовић, председник Ловачког удружења Прибој- члан Штаба; 

13. Славица Тодоровић, директор Информативног центра Прибој- члан Штаба.  

 

-ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА- 

Општина Прибој је у петак, 03.02.2012. године у 15 часова донела одлуку о проглашењу 

ванредне ситуације на  њеној целој територији. Ванредна ситуација је проглашена због обилних снежних 



падавина праћених ветром, које су се повећававале у наредним сатима, те је поред огромних напора које 

је предузимала локана самоуправа дошло до делимичне и потпуне блокаде живота, саобраћаја и 

саобраћајница у појединим сеоским месним заједницама, као и у деловима градског подручја. 

Угрожен је био велики број сеоских породичних домаћинстава и породичних објеката у скоро 

свим месним заједницама, посебно на брдско планинском подручју, као и  отежано снадбевање основним 

животним намерницама, снадбевање ел. енергијом и одржавање редовне наставе. Посебно треба 

напоменути да се 2/3 општине Прибој налази на брдско планинском делу, преко државне границе. 

У одбрани од снежних падавнина ангажована је сва расположива механизација са територјије 

Општине. 

Штаб за ванредне ситуације општине Прибој је био у сталном заседању, пратио ситуацију на 

терену учествовао и организовао најнеопходније активности. 

У ванредној ситуацији Штаб је доносио наредбе, закључке, препоруке. 

Наредбом Штаба Ангажована су сва оспособљена лица која су решењем Штаба одређена за 

послове заштите и спасавања, али и додатна механизација и предузећа по налогу Дирекције за изградњу 

града. 

Према решењу о постављању повереника за цивилну заштиту ангажовани су сви повереници за 

одређена подручје у циљу организације и овавештавања у спасавању становништва. 

Од локалних предузећа, установа и организација Дирекција за изградњу града, ЈКП “Услуга”, 

Црвени крст, Центар за социјални рад, Дом здравља. Од осталих субјеката: ЕПС, Ватрогасно-спасилачка 

јединица МУП-а, ФАП, РТВ Прибој, МУП, Радио  Лим и друга приватна предузећа. 

Штаб је свакодневно до 16 часова слао детаљне извештаје Републичком штабу за ванредне 

ситуације, Окружном Штабу и МУП-у Сектору за ванредне ситуације. 

Током ванредне ситуације општину Прибој је посетио прдседник Републике Борис Тадић, који је 

упознат са проблемима са којима смо се сусретали. 

Организоване су евакуације најугроженијих грађана, њих око 10 је евакуисано из 

најугроженијих и неприступачних предела прибојске општине. Евакуисне су у две труднице по наредби 

предедника Републике. 

Штаб је у сарадњи са Дирекцијом за изградњу града организовао прочишћавање најугроженијих 

делова, како би била успостављена нормална комуникација. 

Општина Прибој има око 770 километара некатегорисаних и локалних путева и то 

700километара некатегорисаних и 70 километара општинских- локалних путева. 

Површина општине Прибој 557 квадратних километара. 

Укупни капацитети Општине у механизацији- максималнан број- су: 8 булдозера, 1 УЛТ-а, 2 

тегљача. У просеку, због кварова и дотрајалости машина је радило око 5 булдозера. 

За улице је ангажовано 4 комбиноване машине и 6 камиона. 

Свих 6 локалних путева је прочишћено, а око 50 % некатегорисаних. 

Приоритети у прочишћавању су:  

1. локални путеви (шест), 

2. Болесни, стари, деца 

3. Према координацији са повереницима за цивилну заштиту у МЗ 

4. Пословима руководила Дирекција уз праћење Штаба 

5. Територијално су подељене машина по МЗ 

6. Смртни случајеви-пребациване машине 

Основни приоритети у заштити и спасавању су људи и њихови животи, па материјална 

добара.  
Од државе је добијена помоћ у виду 1 војне машине ИЦБ, 25 тона нафте Д-2, 6.5 тона брашна, 

4.000.000 динара и Црвени крст 70 комплета помоћи. Општина је набавила 220 пакета помоћи за 

најугроженије грађане. 

Од Владе РС смо тражили свакодневно помоћ од 3 тешке машине, помоћ у  мазуту, гориву, 

финансијским средствима. 

Штаб је донео наредбе везане за школе, саобраћај и путеве, уштеду електричне енергије, 

евакуацију и спашавање најгроженијих, ангажовању ватрогасно-спасилачких екипа, хитне помоћи... 

У општини је било организовано двадестчетворочасовно дежурство и одређен телефон за 



контакте. 

Црвени крст Прибој поред 24 - часовног дежурства учествовао је у пријему и дистрибуцији 

помоћи угроженим грађанима наше општине. 

Примљено је 6,5 т брашна из робних резерви и купљено 220 пакета основних животних 

намирница и средстава за хигијену средствима локалне самоуправе. 

Црвени крст Србије послао је 70 комлета помоћи у храни и хигијени, 150 ћебади и 50 пари 

обуће. 

Радници Црвеног крста, Дирекције за изградњу града, локалне самоуправе и Центра за 

социјални рад радили су дистрибуцију помоћи у 12 месних заједница у два наврата. 

Од 14.02. до 20.02. 2012. Рађена је дистрибуција помоћи у 12 месних заједница 

За месне заједнице које су имале потребу за помоћ лицима до којих се није могло доћи 

дистрибуцију смо радили 26.02.2012. год. 

Поред помоћи у храни и хигијени грађанима су достављани и лекови. 

 

 

 

           ЧЛАН ШТАБА           КОМАНДАНТ ШТАБА 

 

          Борис Мрдовић, дипл. правник               Лазар Рвовић, дипл. правник 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ПРИБОЈ  

-Штаб за ванредне ситуације-  

Број: 87-3/2013. 

08.02.2013.године  

П Р И Б О Ј  

 
 

 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

На основу члана 15. став 1, чланова 34. и 35. Закона о ванередним ситуација („Сл.гласник РС'' 

број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Општински штаб за ванредне ситуације општине Прибој, на 

седници одржаној  08.02.2013.године разматрао је- 

 

 Предлог  Плана рада Штаба за ванредне ситуације општине Прибој за 2013. годину и 

предлаже да СО Прибој исти усвоји у предложеном тексту. 

   

 

 

 

  Прилога: 1. 

      

 

           КОМАНДАНТ ШТАБА  
                                                                                             Лазар Рвовић, дипл.правник  

 

 


