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НАРЕДБА
О
ЗБРИЊАВАЊУ

ЕВАКУАЦИЈИ

И

Штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на ванредној седници
одржаној 26.01.2019. године, доноси
НАРЕДБУ О ЕВАКУАЦИЈИ И ЗБРИЊАВАЊУ
1. НАРЕЂУЈЕ СЕ потпуна евакуација села Јасеновик због могуће
акцидентне ситуације приликом уклањања вагона-цистерни са
амонијаком.
2. Евакуација ће се извшити од 10:00 до 11:00 сати, а
збрињавање евакуисаних грађана ће се вршити до 17:00 часова;
3. Сви мештани села Јасеновик биће појединачно обавештени о
мерама и поступцима током евакуације;
4. Сви становници села Јасеновик су у обавези да поступају у
складу са овом Наредбом;
5. Координацију и спровођење евакуације врши Градски Штаб за
ванредне ситуације Града Ниша;
6. Са угроженог подручја становништво ће из центра села бити
превежено комбијима и аутомобилима до главног пута ка селу
Јасеновик одакле ће бити евакуисано аутобусима „Ниш-експрес“а;
7. Збрињавање евакуисаног становништва извршиће се у објектима
на територији Града Ниша и то:
Регионални центар за професионални развој запослених у
образовању (улица Париске Комуне бб) и
ГеГеронтолошкиентар Ниш (улица Радних бригада 15.)
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НИША
КОМАНДАНТ

Дарко Булатовић

УКЛОЊЕНА ПРВА ЦИСТЕРНА СА
ОПАСНИМ САДРЖАЈЕМ СА ПРУГЕ
КОД ЈАСЕНОВИКА
Прва фаза операције уклањања преврнутих цистерни са амонијаком
са пруге Ниш-Зајечар, недалеко од Јасеновика успешно је
завршена. Прва од две цистерне је током јучерашњег дана
безбедно подигнута на колосек, а јутрос и одвезена на сигурно,
и одмах након тога су почеле припреме за подизање друге вагон
цистерне.
Највећи део јуче евакуисаних становника села Јасеновик синоћ
се, по објављивању обавештења о престанку непосредне
опасности, вратио у своје домове. У Геронтолошком центру се и
даље налази пет особа из овог села, од којих је троје

одлучено о даљим корацима и поступцима.
О свим даљим активностима и процедурама, становништво
Јасеновика, као и јавност, биће благовремено обавештени.
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Штаб за ванредне ситуације Града Ниша, на ванредној седници
одржаној 24.01.2019. године, доноси

НАРЕДБУ О ЕВАКУАЦИЈИ И ЗБРИЊАВАЊУ

1. НАРЕЂУЈЕ СЕ потпуна евакуација села Јасеновик због
могуће акцидентне ситуације приликом уклањања вагонацистерни са амонијаком која ће се извршавати 25.01.2019.
(петак) и 26.01.2019. (субота) у времену од 07:00 часова
до 17:00 часова;

2. Сви мештани села Јасеновик биће појединачно обавештени о
мерама и поступцима током евакуације;

3. Сви становници села Јасеновик су у обавези да поступају
у складу са овом Наредбом;

Координацију и спровођење евакуације врши Градски Штаб

Препорука Градског штаба за
ванредне ситуације града Ниша
На трећој ванредној седници, одржаној 24.01.2019. Градски штаб
за ванредне ситуације града Ниша, донео је следећу:
П р е п о р у к у
Препоручује се Команданту Градског штаба за ванредне ситуације
града Ниша да изда наредбу да се 25.01 и 26.01. у периоду
обављања радова на санацији железничке незгоде код места
Јасеновик изврши евакуација и збрињавање становништва и
домаћих животиња!
О б р а з л о ж е њ е
У одговору број 1/2019-180 од 24.01.2019., на Закључак
Градског штаба за ванредне ситуације града Ниша од
23.01.2019., Акциоарско друштво за управљање јавном
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
у лицу в.д. генералног директора, обавестило је Градски штаб
за ванредне ситуације да је су „као управљач железничке
инфраструктуре, извршили све техничко-технолошке активности из
делокруга свога рада са циљем безбедног санирања последица
предметног ванредног догађаја.“
„Инфраструктура железнице Србије“ обавештава Градски штаб за
ванредне ситуације града Ниша да ће подизање на колосек
исклизлих цистерни обавити уз максималне мере безбедности и
опреза.
Градски штаб за ванредне ситуације града Ниша обавештен је да
је Управа за ванредне ситуације МУП-а обезбедила заштитну
опрему за раднике железнице који непосредно изводе радове на
подизању цистрни који у случају истицања амонијака без
заштитне опреме могу бити животно угрожени. Истовремено,
Управа за ванредне ситуације МУП-а обезбедила је присуство
свог стручног особља под пуном заштитном опремом, као и

потребних техничких средстава, те ће реаговати по унапред
припремљеном плану у случају било каквог неповољног развоја
догађаја.
Обзиром је да су сви субјекти који учествују у санирању
последица изјавили да су извршили све припреме да на
најбезбеднији могући начин изврше санацију железничке незгоде,
и да је Управа за ванредне ситуације одредила радијус
евакуације, Градски штаб доноси напред наведену препоруку.
По завршетку процеса збрињавања становништва и домаћих
животиња, Градски штаб за ванредне ситуације обавестиће
„Инфраструктуру железнице Србије“ да је извршио своју законску
обавезу.
Повратак становништва у своје домове предвиђен је одмах након
окончања поступка санације.
Командант Градског штаба за ванредне ситуације града Ниша
Дарко Булатовић

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ГРАДСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ГРАДА НИША
На другој ванредној седници, одржаној 23.01.2019.
Градски
штаб за ванредне ситуације града Ниша, донео је следећи:
З А К Љ У Ч А К
Поводом санирања последица железничке саобраћајне незгоде која
је довела до исклизнућа и извртања две цистерне вагона на

обавезу да претходно детаљно размотре насталу ситуацију и
примене решење санације које је најбезбедније по животе и
здравље људи, домаћих животиња и животну средину.
Градски Штаб за ванредне ситуације је у потпуности спреман да,
пошто од надлежних добије обавештење да су се стекли сви
потребни технички и безбедоносни услови за извођење операције,
изврши своје законске обавезе у смислу привременог збрињавања
становништва и животиња из потенцијално угрожене зоне.
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болнице и Клиничког центра Ниш на благовременој помоћи и
квалитетном третману који су пружени свим повређенима. Он је
рекао да је у болници у Лесковцу смештено осам лакше
повређених, док је шест особа са тешким повредама смештено у
Нишу, којима је пружена сва неопходна дијагностичка и
медицинска помоћ и нега.
Градоначелник Булатовић је, пре свега, изразио жаљење због
несрећног догадјаја који се десио ноћас, и рекао да је
министру Венку обећао да ће Град Ниш све што је у његовој
надлежности и могућности и ставити на располагање, пре свега
породицама повређених.
И Директор Радовановић је изразио жељу за што бржим опоравком
свих пацијената, и додао да ће се са колегама из Македоније
договорити о даљем начину лечења и третману пацијената. Он је
нагласио да је данас још једном потврђен одличан однос и
сарадња два министарства и медицинских система две државе, и
показано да смо братски народи и да радимо у најбољем интересу
грађана, било Србије, било Македоније.

Обилазак путних
околини Ниша

праваца

у

Иначе свих шест камиона са механизацијом је на терену од
тренутка када су започеле снежне падавине.

Седница кризног娾呤†䘱на

ЈКП Градска топлана ради нормално и даљинско грејање се одвија
стабилно,а није забележен ни повећан број позива кол
центру.Уколико ноћи буду хладније са температуром испод минус
пет ,топлана ће радити 24 часа.
Јавни превоз се одвија успорено и у јутарњим сатима пет линија
било је скраћено,али се ситуација у току дана захваљујући
ажурности екипа за чишћење нормализовала на свим релацијама.
Патроле комуналне полиције су такође на терену ,са задатком да
упозоре грађане да се правовремено очисти снег испред улаза у
објекте за становање.

