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ЗАДАЦИ -САДРЖАЈ И АКТИВНОСТИ  

 

1. Разматрање и усвајање Програма рада Општинског штаба за ванредне ситуације за 

период  јануар-децембар 2012. године.  

Носилац активности – стручна служба Одељења за ванредне ситуације и задужена лица у 

општини.  

Рок извршења јануар- фебруар 2012.године.  

Потребна сарадња -штабови за ванредне ситуације суседних општина. 

 

2. Разматрање  Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине 

Прибој и анализа рада за 2011.  

Носилац посла стручна служба одељења за ванредне ситуације и задужена лица у општини.  

Рок извршења фебруар-март 2012.године.  

Потребна сарадња – Општинска управа Прибој.  

 

3. Подношење на усвајање СО Прибој Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације 

Носилац посла  - командант и начелник Штаба за ванредне ситуације.  

Рок извршења фебруар-мај 2012. године.  

Потребна сарадња -Општинска управа Прибој и други субјекати.  

 

4. Упознавање Штаба са планираним оспособљавањем чланова Штаба путем 

симулације и договор о начину одласка.  
Носилац посла – командат и начелник Штаба за ванредне ситуације, Стручна служба одељења 

за ВС.  

Рок  фебруар 2012.  

Потребна сарадња – Општинска управа Прибој и Национални тренинг центар.  

 

5. Разматрање и доношење Пословника о раду штаба.  

Носилац посла општинска служба.  

Рок извршења  јануар 2012..  

Потребна сарадња са Одељењем за ванрадне ситуације.  

 

6. Разматрање и предлагање доношења одлуке о организацији цивилне заштите на 

територији јединице локалне самоуправе.  

Носилац посла – стручна служба општине и Одељење за ванредне ситуације.  

Рок извршења фебруар 2012. године.  

Потребна сарадња суседне општине и председници месних заједница.  

 

7. Разматрање спровођења мера и задатака цивилне заштите у општини.  

Носилац посла стручна служба општине и Одељење за ванредне ситуације.  

Рок извршења мај 2012.  



Потребна сарадња стручне службе општине и Одељења за ванредне ситуације.  

 

8. Паредузимање мера у вези са заштитом и спасавањем од пожара у летњем периоду, 

као и мера противградне заштите.  

Носилац посла командант, начелник Штаба  и шеф Одсека.  

Рок извршења мај-август 2012. године.  

Потребна сарадња Шумска управа Пријепоље, Радарски центар Сјеница, РХМЗ. 

 

9. Упознавање са планираном обуком у 2012. години, коју организује Управа за цивилну 

заштиту за специјализоване јединице.  

Носилац посла надлежна служба општине и Одељење за ванредне ситуације.  

Рок израде током 2012. године.  

Потребна сарадња са Национални тренинг центар. 

 

10. Разматрање организованости цивилне заштите у општини, обучавање јединица 

цивилне заштите и припремљеност оспособљених правних лица за заштиту и спасавање.  

Носилац посла надлежна служба општине и Одељење за ванредне ситуације.  

Рок септембар 2012.године.  

Потребна сарадња стручне службе општине и Одељења за ванредне ситуације.  

 

11. Предузимање мера у вези са заштитом и спасавањем у случају снежних падавима, 

поплава  и других елементарних непогода.  

Носилац посла командант и начелник штаба  за ванредне ситуације.  

Рок извршења септембар-децембар 2012.године.  

Потребна сарадња предузећа оспособљених за заштиту и спасавање.  

 

12. Разматрање извештаја о активностима поводом пронађених и уништених НУС.  

Носилац посла Штаб за ванредне ситуације.  

Рок извршења новембар – децембар 2012.године.  

Потребна сарадња са тимом за уништавање.  

 

13. Ванредне седнице по потреби, на основу настанка ванредниих ситуација.  

Носилац посла  командант и начелник Штаба, Општинска управа.   

Рок током 2012. године.  
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