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13. Закључак о усвајању предлога о проглашењу ванредне ситуације  за део територије општине Горњи Милановац страна 2. 

14. Одлука о проглашењу ванредне ситуације за део територије општине Горњи Милановац страна 3. 
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Република Србија 
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Општински штаб за ванредне ситуације 
Број: 1-87-18/2019-1 
Датум:24.06.2019.г. 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 
 На основу члана 41.став 4. и члана 43 тачка 7. и члана 39 став 1. тачка 5. Закон о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС'' број 87/18) члана 3. Одлуке о образовању Општинског штаба за 
ванредне ситуације Горњи Милановац („Сл.гласник општине Г.Милановац“ број 5/18), чланови Општинског штаба за 
ванредне ситуације општине Горњи Милановац, на 14. седници, одржаној по хитном поступку, због последица 
елементарне непогоде – града, кише и ветра, на делу територије општине дана  24.06.2019.године са почетком рада у  
09,00 часова, једногласно су донели следеће:  

 
З А К Љ У Ч К Е  

 
1. Усваја се Предлог о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Горњи Милановац, 

проузроковане елементарном непогодом – градом, кишом и ветром  за насељена места: Каменица, Дружетићи, 
Богданица, Гојна Гора и Прањани и  упућује председнику Општине да донесе Одлуку о проглашењу  ванредне 
ситуације за део територије општине Горњи Милановац, почев од 24.јуна 2019.године. 

2. Налаже се свим јавним предузећима и установама, свим оспособљеним правним лицима за заштиту и спасавање да 
прилагоде и организују свој рад новонасталој ситуацији, да  све снаге заштите и спасавања буду у приправности и 
спремности  за деловање на отклањању последица елементарне непогоде на угроженом подручју.   

3. Обавезује се Општинска управа да формира две Комисије за процену штете на пољопривредним површинама и 
једну комисију за процену штете за објекте на  угроженом подручју. Рок завршетка рада комисије са проценом 
штете  је 02.07.2019.године.   

4. Утврђено је да су на противградним станицама, утрошене скоро све распоређене противградне ракете. Потребно је 
да РХМЗ изврши прерасподелу и допуну  недостајућих ракета за одбрану од града. 

5. Апелује се  на становништво наведених насељених места да у сарадњи са председницима Савета месних заједница 
уједно повереницима цивилне заштите предузму неопходне мере на отклањању последица од елементарне 
непогоде.  

Издати обавештење за јавност 
Седница Штаба је завршена у   9,35  часова. 

Ј/  

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
  

                                   НАЧЕЛНИК                                      КОМАНДАНТ  
                           Милорад Димитријевић с.р.                                       Дејан Ковачевић с.р. 
 
 
Доставити: 
- Председнику Општине Горњи Милановац 
- Надлежним Штабовима за ванредне ситуације 
- Члановима Штаба 
- Архиви Штаба 
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ИЗДАВАЧ: Општинска управа општине Горњи Милановац 

Администрација: Одељење за општу управу и послове органа општине Општинске управе Горњи Милановац, 

Одговорни уредник: Председник Општинског већа општине Горњи Милановац, 

Рачун за претплату: Приход општинских органа управе Горњи Милановац, бр. 840-742351843-94 

Службени гласник општине Горњи Милановац уписан је у Регистар јавних гласила 

Решењем Министарства правде и локалне самоуправе број 651-01-255/2001-09 

 

          14. 
 


