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Извештај о раду
Окружног штаба за ванредне ситуацује
Моравичког управног округа за 2017. годину

Окружни штаб за ванредне ситуације Моравичког управног округа у
2017. години одржао је три седнице.
Прва седница, одржана је 01.03.2017. године као Свечана седница
посвећена 1. марту
Дану цивилне заштите. Истакнуто је да се
облежавањем овог дана, утиче на подизање нивоа свести о значају
припремљености грађана и њиховом познавању безбедносних и заштитних
мера у случају елементарних непогода, техничко технолошких и других
несрећа и опасности. Општи утисак је да Цивилна заштита у Републици
Србији поново добија на значају и интензивно се ради на њеном јачању и
враћању угледа и одржао је презентацију.
На Другој седници Окружног штаба за ванредне ситуације
Моравичког управног округа, одржаној 14.11.2017. године усвојене су:
- информација о закључцима седнице Републичког штаба за
ванредне ситуације одржане 17.05.2017. године;
- информација
о достигнутом
нивоу организованости
и
оспособљености субјеката и снага система заштите и спасавања јединица
локалне самоуправе: Град Чачак, општина Горњи Милановац, Лучани и
Ивањица, са препоруком да се настави са активностима у доследном
спровођењу Закона о ванредним ситуацијама;
- информација о стању кадровске попуњености и техничке
опремљености ВСЈ Чачак и Одсека за УР и ЦЗ на територији округа уз
препоруку да Командант и Начелник штаба размотре евентуалне
могућности за набавку ватрогасних возила из донација;
- информација о стању и изграђености система за обавештавање и
узбуњивање на територији Моравичког управног округа.
- информација о стању, спремности и припремама субјеката за
наилазећу зимску сезону 2017/2018. годину на територији Моравичког
управног округа;

- Предлог годишњег Плана рада Окружног штаба за ВС Моравичког
управног округа за 2018. годину.
Трећа седница одржана је хх.12.2017. године и усвојена је:
- информација о достигнутом нивоа попуњености, опремљености и
обучености специјализованих јединица цивилне заштите које образује
Оделење за ванредне ситуације у Чачку
- информација о Окружној командно-симулационој вежби „Чачак
2017“, Ивањица 04-06.12.2017. године
- Предлог Извештаја о раду Окружног штаба за ванредне ситуацује
Моравичког управног округа за 2017. годину.
Годишњи план рада Окружног штаба за 2017. годину је само
делимично реализован (30% планираних активности). За први и други
квартал реализовано је само разматрање информације о стању кадровске
попуњености и техничке опремљености ватрогасно-спасилачке јединице и
Одсека за УР и ЦЗ на територији Округа . Од активности за трећи квартал
реализовано је разматрање достигнутог нивоа попуњености, опремљености
и обучености специјализованих јединица цивилне заштите које образује
Одељење за ванредне ситуације у Чачку, разматрање стања организације и
изграђености система за обавештавање и узбуњивање на територији
Моравичког управног округа и нивоа изграђености и функционисања „Служе
112“ и разматрање информација о стању, спремности и припремама
субјеката за наилазећу зимску сезону 2017/2018. године на територији
Моравичког управног округа. У четвртом кварталу реализовано је 50%
планираних активности: разматрана је информација о достигнутом нивоу
организованости и оспособљености субјеката и снага система заштите и
спасавања јединица локалне самоуправе и усвојен је Предлог Плана рада
Окружног штаба за 2018. годину и Предлог Извештаја о раду Окружног
штаба за 2017. годину.
У децембру 2017. године достављен је Предлог Закључка о
образовању Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног
округа. Предлогом Закључка замењени су чланови штаба за: евакуацију и
збрињавање, спасавање из рушевина, медицинску помоћ и епидемиолошку
заштиту и послове безбедности.
Сектор за ванредне ситуације и Национални тренинг центар за
ванредне ситуације, у сарадњи са Организацијом за европску безбедност и
сарадњу, Мисија у Србији организовао је Окружно командно-симулациону
вежбу „Чачак 2017“ у Ивањици у периоду 04-06.12.2017. године. На вежби је
учествовао Комадант штаба, Начелник штаба и шест чланова штаба.
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