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ЗАПИСНИК
СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Са ванредне седнице Штаба за ванредне ситуације за територију општине
Мионица одржане дана 17.08.2016. године.
Због новонастале ситуације на подручју општине Мионица, проузроковане
обилним падавинама, градом, олујним ветром и грмљавином који су погодили
подручје општине Мионица и проузроковале велику материјалну штету на путној
инфраструктури, пољопривредним усевима и домаћинствима , Штаба за ванредне
ситуације је одржао хитну ванредну седницу.
Седници Штаба су присуствовали Бобан Јанковић председник општине
командант штаба, Милован Лекић, заменик председника Општине Мионица,
заменик комаданта штаба;члан;Горан Рангелов, начелник Општинске управе,
члан; Југослав Милић, секретар Скупштине општине Мионица, члан; Слободан
Ковачевић, в.д. директор Дирекције за изградњу Општине Мионица, члан;
Александар Мишић, директор Дома здравља Мионица, члан; Владан Јеринић,
командир Полицијске станице Мионица, члан; Миливоје Павловић, директор
ЈКП ''Водовод Мионица'' из Мионице, члан; Зоран Читаковић, в.д. директор ЈКП
''Чистоћа Мионица'' из Мионице.
Комадант Штаба је пре свега упознат од стране директора комуналних
предузећа ЈКП ''Водовод Мионица'' и ЈКП ''Чистоћа Мионица'', директора ЈП
''Дирекције за уређење и изградњу општине Мионица'', саобраћајне и комуналне
инспекције Општинске управе Мионица и стрелаца противградних станица на
подручју општине Мионица са новонасталом ситуацијом која је проузрокована
обилним падавинама, градом и олујним ветром.
За данашњу седницу предложен је следећи:
Дневни ред:
1. Сагледавање тренутне ситуације и констатовање проблема на терену
проузроковане обилним падавинама, градом, олујним ветром и
грмљавином који су погодили подручје општине Мионица.
2. Разно.
Предложени дневни ред за данашњу седницу је усвојен једногласно.

У оквиру Прве тачке дневног реда констатовано је да дана 17.08.2016 око 16
часова подручје општине Мионица погодило снажно невреме праћено обилним
падавинама, градом, олујним ветром и грмљавином.Услед олујног ветра дошло је
до обарања стабала дрвећа у центру Вароши Мионица.Поред тога услед последица
јаког ветра дошло је до запушења кишне и фекалне канализације, што је
проузроковало скупљање велике количине воде на коловозу.Припадници
полицијске станице Мионица су благовремено реаговали и регулисали саобраћај,
тако да није било застоја.Радници ЈКП „Водовод Мионица“ и ЈКП „ Чистоћа
Мионица“ су такође реаговали у кратком року и уклонили оборена стабла са
саобраћајница и тротоара. Специјализоване екипе ЈКП „Водовод Мионица“ су
отклонили загушења и очистили сливнике и решетке на кишној канализацији, тако
да је стање у овом сегменту нормализовано у најкраћем могућем року.
Услед обилних падавина, по извештајима са терена, у великој мери су
оштећени, а на појединим деоницама и потпуно непроходни општински
некатегорисани путни правци.
Обилне падавине су додатно активирале постојећа клизишта.
Штабу за ванредне ситуације непрекидно стижу извештаји са терена о
насталој штети, а у току сутрашњег дана ће бити формиране комисије за
евидентирање и процену штете на подручју општине Мионица проузроковане
обилним падавинама, градом, олујним ветром и грмљавином.
Према извештајима са терена у појединим деловима општине невреме је
било праћено и јаким градом. У овом тренутку Штабу није позната штета која је
причињена на пољопривредним културама и усевима, као и на стамбеним и
економским објектима.
Према извештајима стрелаца противградних станица на подручју наше
општине дејствовало се са свих противградних станица на градоносне облаке у
складу са расположивим капацитетима, и том приликом је утрошено осам
противградних ракета.
Грађани своје штете на стамбеним објектима, пољопривредним
домаћинствима, као и евидентирање појаве клизишта могу пријавити на бројеве
телефона 014/3422-020.

Штаб за ванредне ситуације донео је
ОДЛУКУ
Да се од стране запослених у Општинској управи, ЈКП ''Водовод Мионица'',
ЈКП ''Чистоћа Мионица'' и ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу општине
Мионица'' формирају стручне комисије чији је задатак да изврше процену и степен
оштећења проузроковане на путној инфраструктури, стамбеним и економским
објектима и пољопривредним усева и засадима воћа.
У оквиру Друге тачке дневног реда чланови Штаба су упознати са дописом
Сектор за ванредне ситуације – Одељења за ванредне ситуације у Ваљеву од
10.08.2016 за довођење у стање функционалне исправности система за јавно
узбуњивање. На основу извршене пробе система за јавно узбуњивање утврђено је

да није у функцији сирена на подручју општине Мионица и да се обавезује општина
Мионица да изврши сервисирање и ремонт постојеће сирене.
Поступајући по Закључку Републичког и Окружног штаба за ванредне
ситуације , а сагласно члану 105. Закона о ванредним ситуацијама за довођење у
стање функционалне исправности система за јавно узбуњивање Штаб за ванредне
ситуације је прибавио понуду предузећа Елдон група д.о.о. из Смедерсвске паланке
за набавку командног ормана за електричну сирену 5,5 kW 2770, 380V, 50 Hz, 132
Db и повезивање ормана са сиреном и пуштање у рад. Понуда је на 293.880,00
динара без ПДВ-а, са начином плаћања 50% аванс, а остатак пре испоруке. Рок
испоруке 20 дана од уплате аванса.
Штаб за ванредне ситуације општине Мионица донео је
ОДЛУКУ
Да се изврши набавка, у циљу довођење у стање функционалне исправности
система за јавно узбуњивање на подручју општине Мионица, командног ормана за
електричну сирену 5,5 kW 2770, 380V, 50 Hz, 132 Db и повезивање ормана са
сиреном и пуштање у рад, по понуди предузећа Елдон група д.о.о. из Смедерсвске
паланке од 16.08. 2016 године.
Седница Штаба је завршена у 19 часова.
КОМАНДАНТ ШТАБА
Бобан Јанковић ср.

