
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

ИЗВЕШТАЈ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

 

 

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 је донела одлуку о образовању 

Општинског штаба за ванредне ситуације. У састав Штаба постављени су:  

1. Лазар Рвовић, председник општине- командант Штаба; 

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

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

аминистративно-техничке послове- начелник Штаба; 

4. Елвис Мујовић, руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-

стамбене и имовинско-правне послове- члан Штаба;(за склањање и урбанистичке мере 

заштите) 

5. Предраг Терзић, директор Дома здравља Прибој- члан Штаба; (за прву медицинску помоћ 

и заштиту од техничко технолошких несрећа) 

6. Мирољуб Берлић, одговорно лице Окружног центра за обавештавање и узбуњивање- члан 

Штаба; (за НУС) 

7. Аница Србљановић, директор Дирекције за изградњу града Прибоја- члан Штаба; (за 

заштиту и спасавање од рушевина и заштита од поплава на води) 

8. Славко Марковић, директор ЈКП ''Услуга'' Прибој- члан Штаба; (за асанацију терена) 

9. Верица Радовић, секретар Црвеног крста општине Прибој- члан Штаба; (за евакуацију и 

збрињавање и очување добара битних за опстанак) 

10. Зоран Токовић, председник Ловачког удружења Прибој- члан Штаба; (за РХБ заштиту и 

трагање) 

11. Славица Тодоровић, директор Информативног центра Прибој- члан Штаба.(за 

информисање). 

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. 

 

 

  НАЧЕЛНИК        КОМАНДАНТ 

 Борис Мрдовић, правник     Лазар Рвовић, дипл. правник 


