
Република Србија
ГРАД ПИРОТ

II Број: 8-8 /2022
Датум:  25.12.2022. године

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и
члана 39 Статута Града Пирота ("Службени лист Града Ниша", број 20/2019), а на основу Закључка
штаба  за  ванредне  ситуације  Града  Пирота  број  8-8/2022  од  25.12.2022.године,  градоначелник
доноси,

О  Д  Л  У  К  У
о проглашењу ванредне ситуације за део територије 

      Града Пирота
 

1. Проглашава се ванредна ситуација за  део територије Града Пирота -  за подручје Градског
насеља Пирот и села Црноклиште, Црвенчево, Станичење и Сопот.

2. Ванредна ситуација се проглашава због техничко-технолошке несреће (саобраћајног удеса у
железничком саобраћају),  због цурења амонијака,  а  у  циљу спровођења оперативних мера
заштите  и  спасавања  на  подручју  Градског  насеља  Пирот,  села  Црноклиште,  Црвенчево,
Станичење и Сопот. 
Дана  25.12.  2022.  године,  после  17.00  часова,  дошло је  до  техничко-технолошке  несреће,
саобраћајног удеса у железничком саобраћају у атару села Сопот, место звано Сопотски Хан
(око 5 км од Градског насеља Пирот). У удесу је дошло до цурења амонијака који је превожен
цистернама.  Цурење  је  изазвало  густ  облак  дима  који  је  довео  до  прекида  друмског  и
железничког  саобраћаја  између  Пирота  и  Беле  Паланке.  Одређени  број  људи  је  затражио
здравствену помоћ због симптома тровања. Мирис амонијака се осетио и у Граду Пироту.

3. О спровођењу ове одлуке стараће се Градски штаб за ванредне ситуације Пирот у складу са
чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018).

4. Ову  одлуку  доставити  Окружном  штабу  за  ванредне  ситуације  Пиротског УО Пирот,
Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у
Пироту, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и
спасавања.

5. Ова одлука  ступа  на  снагу  даном доношења/одмах  и  биће  објављена  у  Службеном  листу
Града Ниша.   
             

                                                                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК

М.П.
штаба

                                                                                                         ______________________
       мр Владан Васић


