ПРЕДЛОГ
На основу члана члана 35. став 1. тачке 3а. а у вези члана 34. став 1. тачке 9а. Закона о
ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12), члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др закон и
47/18) и на основу члана 41. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Наша“, бр. 28/14 пречишћен текст, 72/15 и 156/16и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18), Скупштина општине
Димитровград, на седници одржаној ________2018. године, усвојила
ИЗВЕШТАЈ
О АКТИВНОСТИМА ШТАБА ЗА ВАНРЕДЕНЕ СИТУАЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ
Општински Штаб за ванредне ситуације је у 2017.години одржаопет седница од тога једна
телефонска, на којима су реализовани Захтеви сектора за ванредне ситуације Пирот као и остале
активности које су из делокруга рада Штаба. Активности се огледају у следећем:
На седници Штаба за венредене ситуације одржаној 10.01.2017. године са дневним редом:
1. Разматрање и усвајање Извештаја о стању на путевима II реда и на локалним и махалским
путевима на територији општине Димитровград.
2. Обавештење Дома здравља Димитровград о повећаном броју предшколске и школске деце
са симптомима грипа.
3. Извештај екипе са терена које су 10.01.2017. године обишле најугроженија домаћинства на
рубним деловима општине Димитровград.
4. Разматрање и усвајање Предлога о проглашењу ванредне ситуације на територији општине
Димитровград.
На основу предложеног дневног реда донети су сл. Закључци:
Належено је зимској служби за одржавање путева да направи пресек ситуације на територији
општине Димитровград и да наложи извођачу радова да без одлагања приступи чишћењу
приоритетних путних праваца као и чишћењу локалних и махалских путева до села и у селима где се
пре свега налазе једночлана и двочлана старачка домаћинства.
На основу извештаја о стању на путевима на територији општине Димитровград и на основу
обавештења Дома здравља Димитровград о повећаном броју предшколске и школске деце са
симптомима грипа Штаб за ванредне ситуације дононео је Закључак:
Да се полазак ђака у Основну школу и Гимназију након новогодишњих празника одлаже за
16.01.2017. године. а да ће Штаб за ванредне ситуације размотрити потребу за одлагање
поласка у школу и после 16.01.2017. године.
- Директорима Основне школе и Гимназије налажено је да се без одлагања уради план
надокнаде часова и да о томе писмено обавесте ресорно министарство и команданта
Штаба за ванредне ситуације.
Извештајем екипе са терена које су 10.01.2017. године обишле најугроженија домаћинства на
рубним деловима општине Димитровград.
- Штаб за ванредне ситуације налажио је члану Општинског већа за комуналну делатност
да у сарадњи са Црвеним крстом, Планинарским друштвом, Ватрогасно – спасилкачким
оделењем, Домом здравља, припадницима полиције и војске и председницима Савета
месних заједница организује и обезбеди допремање животних намирница и лекова
угроженом становништву у селима Бурела и Дерекула као и у селима Висока и Забрђа.
-

Ради ефикаснијег допремања намирница и лекова до угрожених подручја Штаб за ванредне
ситуације налажио је начелнику Општинске управе општине Димитровград да без одлагања сва
возила опреми свом неопходном и зимском опремом и стави на располагање команданту Штаба за
ванредне ситуације.
Након разнатрања Извештаја са терена Општински штаб за ванредне ситуације предлажио је
председнику општине Димитровград да прогласи ванредну ситуацију на територији целе општине
Димитровград због обилних снежних падавина на целој територији Општине и непроходности
локалних и махалских путева, као и због повећаног броја предшколске и школске деце са
симптомима грипа. Одлуком бр. 217-1/2017-16, проглашена је ванредна ситуација на територији
општине Димитровград
12.01.2017.године одржана је телефонска седница општинског штаба за ванредне ситуације
са разлогом штоДраган Николов - власник фарме крава у с. Изатовци има контролу над шахтом где

се налазе вентили на водоводу те је исти затворио на краку водовода којим се водом за пиће
снабдевају мештани с. Изатовци, и тврди да је куповином фарме од МЗ Сточар стекао и право
својине на водоводу. Собзиром да је дана 10.01.2017. године на предлог Општинског штаба за
ванредне ситуације председник општине Димитровград донео Одлуку о проглашењу ванредне
ситуације на територији општине Димитровград бр. 217-1/2017-16, налажено је Николов
Драганувласнику фарме крава у с. Изатовци да омогући снабдевање водом за пиће свих мештана с.
Изатовциу количинама потребним за задовољење основних животних потреба.
Такође Општински штаб за ванредне ситуације упутио је захтев Пиротском управном округу
да без одлагања пошаље стручно лице на лице места које ће утврдити какав је проблем и предложи
решавање проблема.
На седници одржаној 16.01.2017.године са дневним редом :
1. Разматрање и усвајање извештаја службе за зимско одржавање путева о стању на путевима
општине Димитровград.
2. Упознавање са прогнозом РХМЗ за период од 16.-22.01.2017. године, процена сопствених
снага и могућности у случају настанка ванредне ситуације услед снега и леда и стављање у
приправност свих субјеката и снага које учествују у заштити и спасавању људи и
материјалних добара.
3. Разматрање и усвајање закључка о укидању ванредне ситуације на територији општине
Димитровград.
Усвајен је извештај службе за зимско одржавање путева о стању на путевима општине
Димитровград за период од 11.-15.01.2017. године. и уједно налажено Општинској управи општине
Димитровград, ЈП „Комуналац“, Општинској организацији Црвеног крста, Центру за социјални рад
Димитровград, Дому здравља Димитровград, Ватрогасно-спасилачком одељењу у Димитровграду,
Електродистрибуцији Димитровград и Планинарском друштву да ставе у стање приправности све
људске, техничке и материјалне ресурсе којима се обезбеђује заштита и спасавање људи и
материјалних добара у ванредној ситуацији. Људске, материјалне и техничке ресурсе ставити у
стање приправности у периоду од 16.-22.01.2017. године, а по потреби и дуже.На основу извештаја
Општински штаб за ванредне ситуације предлажио је председнику општине Димитровград да укине
ванредну ситуацију на територији општине Димитровград.
На седници одржаној 05.04.2017.године са дневним редом
1. Разматрање и утврђивање спремности субјеката који учествују у спровођењу мера у одбрани
од поплава.
Утврђено је да су Сви субјекти који учествују у спровођењу мера у одбрани од поплава на
територији општине Димитровград спремни по питању људства и материјалних средстава.
На седници одржаној 07.11.2017. године а на основу дописа сектора за ванредне ситуације
Одељења ванредне ситуације у Пироту са тачкама дневног реда Разматрање и усвајање Закључка
у вези задатака и приоритета у вези са стањем, спремности и извршеним припремама свих система
за предстојећу зиму 2017/2018.
1. Разматрање и усвајање Закључка у вези спремности зимске службе за одржавање путне
инфраструктуре.
2. Разматрање и усвајање Закључка у вези дефинисања критичних путних праваца.
3. Разматрање и усвајање Закључка у вези угроженог становништва (здравствена заштита,
количина потребне хране и лекова, број угрожених старачких домаћинстава у брдско
планинском подручју).
4. Разматрање и усвајање Закључка у вези потребне количине сточне хране и њеног
транспорта и расподеле.
5. Разматрање и усвајање Закључка у вези потребних енергената за потребе инфраструктурних
система.
6. Разматрање и усвајање Закључка у вези евентуалног пружања помоћи од стране Црвеног
крста угроженом становништву.

Општински Штаб за ванредне ситуације је донео Закључке по свакој од напред наведених тачака
дневног реда и то:
Задатак свих система на територији општине Димитровград је да предузму превентивне оперативне
мере у складу са својим законским обавезама и овлашћењима и у складу са плановима пословања
за предстојећу зиму 2017/2018.
 Прихваћен је Извештај ЈП „Комуналц“ – Димитровград о спремности зимске службе за
одржавање путне инфраструктуре у зимским месецима и то:







Комбинована радна машина „ICB 3CX” са утоварном кашиком (крокодил) и даском за снег
– комада 3,
Утоваривач „ULT-160C“ са утоварном кашиком и даском за снег – комада 1,
Комбинована радна машина „KRAMER 516“ са утоварном кашиком и даском за снег –
комада 1,
Утоваривач „KRAMER 312“ са утоварном кашиком (крокодил) и даском за снег – комада 1,
Булдозер „KOMATSU D 51 EX“ – комада 1,
Камион „ИВЕКО АД 380 Т“ са посипачем соли ЕПОХА – комада 1,
Камион „MESRCEDES 2628 AXOR“ са посипачем соли ЕПОХА – комада 1,
Рото фреза за чишћење снега – комада 4,
Путарска со – 29,5t,
Камени агрегат – 30m3.

Такође, тешка механизација ЈП „Комуналц“ – Димитровград и извођача на коридору биће
ангажована у случају наповољних временских услова проузрокованих високим снежним
падавинама
Kритични путни правци и деонице на територији општине Димитровград сагледани су у плану
зимске службе и чистиће се по приоритетима, а у случају већих количина падавина чишћење
ће се вршити по потреби и мимо плана.
Сво становништво општине Димитровград које живи ван града и ван села у Понишављу је
потенцијално угрожено са аспекта здравствене заштите.
Дом здравља се задужују да у сарадњи са ЈП „Комуналац“ процене, сагледају и обезбеде
довољне количине лекова и да планирају начин, расподелу и транспорт истих у зимским
месецима.
Задужује се служба за пољопривреду да процени потребне количине сточне хране за
потенцијална најугроженија пољопривредна газдинства и да са ЈП „Комуналац“ планира
транспорт и доставу исте у случају неповољних временских прилика у зимском периоду.
Задужује се ОО Црвени крст Димитровград да процени потребе потенцијално угроженог
становништва на територији општине, да у складу са својим овлашћењима и могућностима
обезбеди довољне количине хране и лекова и да са ЈП „Комуналац“ Димитровград организује
транспорт и дистрибуцију исте.

Образложење
Правни основ за усвајање овог Извештаја постоји у члану 34. став 1. тачка 9а. Закона о
ванреднимситуацијама („Сл. гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/12), где законодавац прописује да
Штаб за ванредне ситуације „израђује предлог годишњег плана рада и годишњег извештаја о раду“,
док у члану 35.став 1. тачке 3а. такође прописује да Штаб подноси Скупштини јединице локалне
самоуправе на усвајање предлог годишњег плана и годишњег извештаја о раду.
Инспекцијским надзором Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у
Пироту бр.82-41-10/2018-4 до 30.05.2018.год. oпштини Димитровград – Штабу за ванредне ситуације
наложене су мере за отклањање незаконитости односно дасеСкупштини општине Димитровград
поднесе годишњи Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за 2017.годину. На основу
Записника о одржаним седницама Штаб за ванредне ситуације сачинио је извештај по тачкама
дневног реда које су биле на одржаним седницама.
Број: _____________________
У Димитровграду,______________ године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
ЗоранЂуров

