Република Србија
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Општински штаб за ванредне ситуације
Број: 1872/146
Датум: 15.05.2014.г.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
На основу члана 34.став 1. тачка 4. и 10. Закона о ванредним ситуацијама („Сл.гласник
РС“број 111/09, 92/11 и 93/13) и члана 3. Одлуке о образовању општинског Штаба за ванредне
ситуације за територију општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“,
бр. 21/12 и 7/13),
Чланови Општинског Штаба за ванредне ситуације општине Горњи Милановац, на 44.
седници одржаној дана 15.05.2014.године са почетком рада у 08,00 часова, једногласно су
донели следеће:
ЗАК ЉУ ЧК Е

1. ОБУСТАВЉА СЕ настава у свим основним и средњим школама на територији
Општине Горњи Милановац, за дане 15. и 16. мај 2014.године.
2. Приоритет свих активности је заштита и спасавање људи а затим животиња и
материјалних добара.
3. Налаже се ХИТНО свим привредним друштвима, правним лицима и предузетницима, да
предузму све мере на заштити запослених и пословних објеката од поплава, свим
сопственим расположивим снагама и средствима.
4. Налаже се свим субјектима заштите и спасавања, повереницима цивилне заштите на
градском и сеоском подручју општине Горњи Милановац да предузму све потребне мере
за отклањање последица елементарне непогоде на свом подручју.
5. Одређује се фискултурна сала ОШ ''Момчило Настасијевић'' за прихват и смештај
угроженог и евакуисаног становништва са градског и приградског подручја а ОШ у
Теочину за прихват и смештај угроженог и евакуисаног становништва са околног
подручја.
6. Одобрава се хитна набавка 1.000 комада врећа и трошкови пуњења и утовара за заштиту
најугроженијих објеката.
7. Формирају се оперативни тимови у циљу обиласка терена на најугроженијим деловима
територије општине, који ће о стању на терену известити Општински штаб за ванредне
ситуације.
8. Обавезују се јавна предузећаоспособљена правна лица за заштиту и спасавање: ЈКП
''Горњи Милановац'', ЈП за изградњу и ЈП за путеве општине Горњи Милановац да и
даље предузимају све оперативне мере из своје надлежности за смањење ризика од
поплава свим расположивим снагама и средствима.
9. Обавезује се јавно предузеће ЈКП''Горњи Милановац'' да редовно прати стање стање
бране ''Горњи Бањани'' у Горњим Бањанима и предузеће Рудник и флотација „Рудник“
да редовно прати стање „Бране број 9“да о томе редовно обавештава Општински штаб за
ванредне ситуације Горњи Милановац.
10. Ангажовати све инспекцијске службе за обилазак терена и извештавање општинског
штаба за ванредне ситуације као и све запослене у Општинској управи.
11. Наставља се дежурство у Општинском штабу за ванредне ситуације.
12. Издати саопштење за јавност
Седница штаба је завршена у 09,30 часова.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
КОМАНДАНТ
Милисав Мирковић

