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ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ САВЕТА ОКРУГА 

Одржане 23.12.2013.године 
 
 
 
 

      Седници Савета присуствовали су: 
 

- Председник Савета округа- Александар Ћирић, 
- Председник општине Пирот – Владан Васић, 
- Председник општине Бела Паланка-Горан Миљковић, 
- Председник оптине Димитровград-Небојша Иванов, 
- Председник општине Бабушница,Саша Стаменковић, 
- Секретар- Гордана Ђурић. 
 

         Поред редовних чланова Савету су присуствовали и : 
   -  начелник Одељења за ванредне ситуације Мирољуб Игњатовић,   -  шеф             
одсека за управљање ризиком  и цивилном заштитом, Гошић Зоран и                  
начелник окружног штаба за ванредне ситуације Горан Тошић. 

 
           
                                                       ДНЕВНИ РЕД 
 
 

1.Унапређење система заштите и спасавања на нивоу ПУО са следећим 
предлозима мера: 
   - промена формације ВСЧ у ВСБ Одељења за ванредне ситуације у Пироту. 
   - успостављање боље сарадње окружног и општинских штабова за ванредне 
ситуације; 
   -  Иницијатива-ургенција за боље материјално опремање у циљу одговора на 
ванредне ситуацује; 
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   - интезивирање послова заштите и спасавања на нивоу Пиротског округа у 
складу са позитивним законским прописима и у складу са наређењима 
Републичког штаба за ванредне ситуације, 
   2. Разно. 
           У току дискусије  истакнуто је да у Пироту постоје јасно дефинисани 
разлози за промену формације ВСЧ у ВСБ Одељења за ванредне ситуације и то:  
-       Дужина Коридор 10 је око 80 км, 
-      постоје две фабрике хемијских производа, 
-    разуђеност територије је таква да је ПУО трећи по величини у Републици   
Србији, 
-    постоји Парк природе "Стара планина", 
-    постоји огроман водослив реке, 
-   Један је од три округа у Србији са формацијом чете, 
-    ПУО је погранични округ са граничном линијом дужине 161 км, 
-    Једини округ у републици Србији са формацијом ВСЧ а да у округу не 
постоји војна формација Војске Србије. 
      Због свега наведеног, као и због малог броја људи са којима располаже на 
овим пословима и због лоше опремљености механизацијом,  у ванредним 
ситуацијама, Ватрогасна чета не може да одговори постављеним задацима и 
изазовима природе. 

          Донет је Закључак да се пред Републичким штабом за ванредне ситуације 
       покрене иницијатива за промену формације Ватрогасно - спасилачке чете 
Одељења за ВС Пирот у Ватрогасно спасилачки батаљон.      
 
 
 
Записник сачинила                                                                 Председник Савета округа 
   Гордана Ђурић                                                                       др Александар Ћирић 
 
 
   Пирот,23.12.2013.                                                       
 


