
Oкружно командно-симулационе штабне вежбе ,,Златибор 2012” 
21 –23. март 2012. године 

Сектор за ванредне ситуације, Национални тренинг центар  и све организационе 
јединице у седишту Сектора, у сарадњи са Oрганизацијом за европску безбедност и 
сарадњу ОЕБС, Мисија у Србији, организовао је Окружну командно симулациону 
штабну вежбу ,,Залтибор 2012”, од 21. до 23. фебруара 2012. године, у хотелу ,,Чигота” 
на Златибору.  
На вежби су учествовали штабови за ванредне ситуације општина Пријепоље, Прибој и Нова 
Варош и окружни штаб за ванредне ситуације Златиборског управног округа (команданти и 
начелници општинских и окружног штаба за ванрене ситуације са  одређеним члановима 
штаба).  
 

Циљеви вежбе 
Оспособљавање  локалних власти у отклањању последица акцидентних ситуација, 
елементарних непогода и природних катастрофа; 
Стицање увида у увежбаност и обученост штабова за ванредне ситуације за извршење 
додељене мисије; 
Унапређење интероперабилности између учесника на вежби; 
Подизање нивоа способности припадника Сектора за ванредне ситуације за заједничко 
деловање у превенцији и управљању кризом, на локалном нивоу; 
Идентификовање и развијање оптималних процедура за сарадњу  снага  система заштите и 
спасавања за извршење задатака, у складу са обавезама које проистичу из Устава Републике 
Србије и Закона о ванредним ситуацијама и 
Координација елемената система заштите и спасавања у одговору на испољену кризу; 

Припрема и организација простора за реализацију вежбе, командне собе, пријем и 
регистрација учесника. У оквиру информатичке подршке Одсек за ИТ ПУ у Ужицу 
отворио је web адресе за све начелнике штабова учеснике на вежби, које ће користити у 
даљем раду штабова. Организована је израда фото документације, сертификата за 
учеснике командно-симулационе вежбе, контакт листе учесника и израда Упитника за 
оцену вежбе. 

Рад учесника командно-симулационе штабне одвијао се у просторијама, хотела ,,Чигота” на 
Златибору, након завршетка вежбе  одржана је анализа изнети закључци и додељени 
сертификати учесницима. 

 

Командант штаба за ванредне ситуације из Прибоја, Лазар Рвовић позитивно је оценио 
законску регулативу, Сектора за ванредне ситуације, али је истакао неадекватно финасирање 
појединих активности (противградне ракете). Истакао је проблем путне мреже, навео је путни 
правац ка Црној Гори, који је најугроженији, а дат је локалној самоуправи да је одржава, а она 
нема снаге да овај проблем реши. Истакао је и проблем клизишта , које треба решавати на 
време а не онда кад она крену. 

О утисцима са вежбе присутне је упознао начелник Оп ШВС из Прибоја, Борис 
Мрдовић. Генерални утисак је да је вежба била успешна и да је било потребно кренути 
раније, и да је било предимензионираних задатака. Осврнуо се и на Закон о ВС који  ће 
бити комплетан када се заврши комплетна пратећа регулатива. На наредним вежбама, 
анализирати конкретне ситуације да се утврде проблеми и координација између 
субјеката у решавању конкетних проблема. 



Фасилитатор који је пратио рад општинског штаба из Прбоја, Петар Плавшић, оценио је да је 
штаб радио добро, да је комуникација била добра али да није било повратних информација. 

 

Изношење закључака 

Модератор Окружне командно симулациона штабна вежба ,,Залтибор 2012” 
Александар Лазаревић изнео је следеће закључке о реализацији вежбе: 

 Вежби се одазвало 98% позваних, што представља велики успех;  

 Вежба је трајала пет часова и четрдесет и пет минута, за то време послато 34 
задатка и размењено 156 имејлова, што говори о изузетној динамици у решавању 
задатака; 

 Анализом резултата  из Упитника, добијена је врло добра оцена 4,21, што нас 
наводи на закључак да је циљ вежбе испуњен; 

 Овакав тип вежби потребно је организовати на нивоу свих 25 округа; 

 Неопходно је да на вежбама учествују штабови у комплетном сатаву, што би се 
позитивно одразило на квалитет обуке; 

 Размотрити могућност повећања броја дана за вежбу и обезбедити већи број 
лаптопова и штампача и уз веће коришћења ГИС-а. 

Мирослав Крагић, је у име Oрганизације за европску безбедност и сарадњу ОЕБС, 
мисија у Србији, захвалио се организаторима,  Сектору за ванредне ситуације и 
Националном тренинг центру, и осталим ученицима и најавио да ће најесен бити 
организована још једна вежба оваквог типа.  

Помоћник начелника Сектора за ванредне ситуације Ивана Барас, захвалио се организаторима 
и свим учесницима вежбе, на одзиву и активном учешћу на њој. Овим је и завршен рад овог 
скупа, након чега су учесницима додељени сертификати.  


