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На основу чланa 43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/2018)  и члана 13. и 

15. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације 

("Службени гласник РС", број 27/20)   

 

Градски штаб  за ванредне ситуације  града Чачка на редовној седници одржаној 

25.02.2021. године утврдио је 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 
1. Утврђивање Годишњег извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Чачка за 2020. годину 

 

Носилац: Градски штаб  

Сарађује: Службе за безбедност и одбрану, одржавање и  

                 помоћно техничке послове 

Рок: I квартал 

 

2. Утврђивање Годишњег плана рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка за 2021. годину 

 

Носилац: Градски штаб  

Сарађује: Службе за безбедност и одбрану, одржавање и  

                 помоћно техничке послове 

Рок: I квартал 
 

3. Упознавање и разматрање Извештаја о стању извршених припрема одбране од града за 

2021. годину 

 

Носилац: Градски штаб  

Сарађује: Градска управа за локални економски развој 

Рок: I квартал 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ЧАЧАК 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ГРАДА ЧАЧКА 

Жупана Страцимира бр. 2. 

Бр.06-30/2021-I 

25.02.2021. године 

Ч А Ч А K 
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4. Разматрање стања постојећих клизишта, одрона и ерозија на територији града Чачка и 

планираних превентивних мера у 2021. години  
 

Носилац: Градски штаб  

Сарађује: Стручно-оперативни тим за клизишта и ЈП „Градац“ 

Рок: I квартал 
 

5. Упознавање и разматрање Извештаја о спровођењу Оперативног плана одбране од 

поплава за воде II реда у 2020. години, 
 

Носилац: Градски штаб  

Сарађује: Стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава  и ЈП „Градац“ 

Рок: I квартал 
 

6. Разматрање Извештаја о стању и спремности брана на територији града Чачка које су 

поверене на управљање ЈКП „Водовод“ Чачак и СЦ „Младост“ Чачак 
 

Носилац: Градски штаб  

Сарађује: ЈКП „Водовод“ Чачак и СЦ „Младост“ Чачак 

Рок: I квартал 

 

7. Обележавање 1. марта-Светског дана цивилне заштите 
 

Носилац: Градски штаб  

Сарађује: Службе за безбедност и одбрану, одржавање и  

                 помоћно техничке послове 

Рок: I квартал 
 

8. Разматрање информације о предузетим превентивним мерама заштите од пожара на  

отвореном простору и шумских пожара  
 

Носилац: Градски штаб  

Сарађује: Стручно-оперативни тим за заштиту од пожара 

       Рок: II квартал 
 

9. Разматрање достигнутог степена обучености Градског штаба за ванредне ситуације 

града Чачка, повереника и заменика повереника јединица цивилне заштите опште 

намене града Чачка 
 

Носилац: Градски штаб  

Сарађује: Службе за безбедност и одбрану, одржавање и  

                 помоћно техничке послове 

       Рок: II квартал 
 

10. Разматрање информације о стању, спремности и припремама субјеката за наилазећи 

летњи период на териорији града Чачка 
 

Носилац: Градски штаб  

Сарађује: Службе за безбедност и одбрану, одржавање и  

                 помоћно техничке послове 

       Рок: II квартал 
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Република Србија 

ГРАД ЧАЧАК  

Градски штаб за ванредне ситуације 

на територији града Чачка 

Број: 06-30/2021-I 

25.02.2021. године   

      ЧАЧАК 

 

 

На основу чланa 43. став 1. тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/2018)  и члана 13. 

и 16. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације 

("Службени гласник РС", број 27/20)   

 

Градски штаб за ванредне ситуације  на територији града Чачка на редовној 

седници одржаној 25.02.2021. године утврдио је,  

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ  

 

 

 

1. ОПШТИ ДЕО 

 

Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Сл.гласник РС“ бр.87/2018), у члану 29. став 1. тачка 3) и  41. став 1. тачка 4) 

утврђено је да се за праћење активности на смањењу ризика од катастрофа и 

координацију и руковођење заштитом, за територију града, образује  градски штаб за 

ванредне ситуације. 

Састав штаба  је уређен Законом a прецизиран је Уредбом о саставу и начину рада 

штабова за ванредне сутуације (,Сл.гласник РС“ бр. 97/2020). 

 

Надлежности штаба утврђене су чланом 43. и 44. Законa о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. 

 

Одлуком Скупштине града Чачка образован је Градски штаб за ванредне ситуације 

на територији града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 22/2020). 

 

 

2. АКТИВНОСТИ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

   СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

  Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Чачка (у даљем тексту: 

Градски штаб за ванредне ситуације) пре проглашења ванредног стања одржао је једну 

редовну седницу и једанаест ванредних седница. 

Редовна седница одржана је  27. фебруара 2020. године, број 06-30/2020-I. На 

седници је утврђен  Предлог одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите 



на територији града Чачка,  Предлог одлуке о одређивању субјеката од посебног 

значаја за заштиту и спасавање за територију града Чачка, Годишњи извештај о раду 

Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 2019. годину и 

Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка за 

2020. годину. Усвојен је  Извештај ЈКП „Водовод“ Чачак о стању бране „Парменац“ на 

територији града Чачка и донети су закључци: да су сви субјекти који учествују у 

спровођењу мера одбране од поплава у склопу јединственог система заштите и 

спасавања спремни за спровођење мера одбране од поплава, како у погледу 

механизације тако и у погледу средстава и опреме. Стручно- оперативни тим за 

заштиту и спасавање од поплава у сарадњи са свим субјектима прати стање, предузима 

и предлаже мере у циљу заштите и спасавања од поплаве са посебним освртом на 

локалитете који су у претходном периоду изазивали поплаве, да се у циљу 

предузимања превентивних мера одбране од поплава изврши сеча растиња са леве и 

десне обале река и канала у ширини до 3 метра (Островска река, Бресничка река, канал 

Слатина и канал Јунато) и да се поводом Светског дана цивилне заштите – 1. март за 

изузетан допринос у спровођењу оперативних мера одбране од поплава и санацији 

терена у ванредним ситуацијама и спровођењу превентивних мера одбране од поплава 

доделе захвалнице. 

Одлуком о проглашењу ванредног стања (,,Сл. гласник број 29/2020.) 

проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије због појаве епидемије 

Корона вируса (Covid - 19). Ванредно стање проглашено је 15. марта 2020. године, а 

истог дана одржана је седница Градског штаба за ванредне ситуације на којој је 

разматрана новонастала ситуација након увођења ванредног стања и донете су 

потребне наредбе. 

Од проглашења ванредног стања на територији Републике Србије, Градски штаб 

за ванредне ситуације одржао је  11. ванредних седница и то: 

1) 15. марта 2020. године, број 06-41/2020-I 

2) 18. марта 2020. године, број 06-43/2020-I 

3) 26. марта 2020. године, број 06-44/2020-I 

4) 3. априла 2020. године, број 06-47/2020-I 

5) 21. априла 2020. године, број 06-48/2020-I 

6) 2. маја 2020. године, број 06-50/2020-I 

7) 9. јуна 2020. године, број 06-72/2020- I 

8) 1. јула 2020. године, број 06-95/2020- I 

9) 3. јула 2020. године, број 06-97/2020- I 

10) 31. јула 2020. године, број 06-15/2020- I 

11) 24. августа 2020. године, број 06-123/2020- I 

Све седнице за време трајања ванредног стања одржане су непосредним 

присуством чланова Градског штаба за ванредне ситуације. 

На седницама је донето: 

1) Пет наредби и то: 



 

                                                       Наредба 

 

1.Да Градска  управа за друштвене делатности спроведе мере за  прекид рада 

свих предшколских и образовних установа на територији града Чачка. 

 

2.Да Јавни  превозник  смањи обим јавног градског и приградског превоза на 

територији града Чачка од уторка, 17. марта 2020. године на суботњи режим вожње, уз 

укидање свих ноћних линија. 

 

3.Да Центар за социјални рад града Чачка изврши затварање дневних центара и 

клубова за одрасле и старије. 

 

4.Да Градска управа за инспекцијски надзор од понедељка, 16. марта 2020. 

године  врши контролу  скраћење радног времена угоститељских објеката (ресторана, 

кафића, барова и осталих угоститељских објеката) од 8,00 до 20,00 часова. У 

угоститељским објектима током радног времена у затвореним просторојима дозвољено 

је присуство највише педесет лица. 

 

5.Да помоћник градоначелника за друштвене делатности и директор Спортског 

центра ,,Младост“ спроведе мерe  за прекид рада свих спортских објаката на територији 

града Чачка и одржавање спортских, туристичких и културних догађаја и 

манифестација. 

 

6. Да начелник Градског штаба за ванредне ситуације у циљу кординације и 

комуникације са грађанима прилагоди рад  позивног центра на бројеве телефона: 

032/309-111 и 0800/112-032 ради пружања информација за помоћ грађанима. Циљ 

оснивања овог Центра је организовање помоћи најстаријим суграђанима као што је 

доношење намириница и лекова на кућну адресу и организовање лекарске помоћи као и 

ангажовање јединица цивилне заштите опште намене. 

 

7.Да Градска управа за инспекцијски надзор у координацији са Републичком 

санитарном инспекцијом  врши појачани надзор на свим објектима затвореног типа 

који примају више од 50 особа, у складу са одлуком Владе Републике Србије  од 15. 

марта 2020. године. 

 

8. Да Црвени крст Чачак врши дистрибуцију топлих оброка, лекова и осталог на 

кућну адресу старијих и болесних корисника. 

 

9. Да јавна предузећа и установе чији је оснивач град Чачак ставе на 

располагање Градском штабу за ванредне ситуације све потребне ресурсе.  

 

Наредба 

 

1.Да Центар за социјални рад града Чачка достави начелнику Градског штаба за 

ванредне ситуације на територији града Чачка све податке о угроженим категоријама 



становништва (лица преко 65 година која немају помоћ породице) са њиховим адресама 

и бројевима телефона у циљу редовног снадбевања са намирницима и лековима. 

 

2.Да се ангажују сви припадници јединица цивилне заштите опште намене града 

Чачка којима ће руководити и кординирати начелник Градског штаба за ванредне 

ситуације. 

 Ангажовање припадника јединица цивилне заштите опште намене вршити 

сходно потребама на основу тога колико је потребно припадника за извршавање 

задатака. 

 

3.Да се уведе двадесетчетворочасовно дежурство у Ситуационом центру којим 

ће руководити Служба за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно техничке 

послове Градске управе за опште и заједничке послове. 

 

4.Да се активирају сви субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање који 

својим капацитетима могу учествовати у извршавању задатака које ће им давати   

начелник Градског штаба за ванредне ситуације о чему ће начелник бити у обавези да 

сваког дана до 9,00 часова писано извести команданта Градског штаба за ванредне 

ситуације о активираним субјектима и задацима који су обављени. 

 

5.Да сви волонтери који желе да се укључе у заштиту и спасавање становништва 

морају деловати преко Градског штаба за ванредне ситуације који ће вршити њихову 

координацију. 

 

6.Да Градска управи за финансије  врши исплату надокнаде најкасније до 10-ог у 

месецу за претходни месец припдницима јединица цивилне заштите опште намене  који 

су ангажовани. 

 

7.Да ЈКП ,,Комуналац“ Чачак на Зеленој пијаци појача хигијену и дезинфекцију 

поготово код тезги млечних производа.  

 

8.Да ЈКП ,,Комуналац“ Чачак у сарадњи  са јединицама цивилне заштите опште 

намене врши дезинфекцију отворених јавних површина одговарајућим хемијским 

средствима  према приоритетима.  

  

9.Сва правна лица и предузетници који имају регистровану делатност и који се 

баве превозом (путничка, транспортна и теретна возила) у обавези су да врше 

свакодневну дезинфекцију својих возила. 

 

Наредба 

 

1. Да ЈКП „Комуналац“ Чачак који управља пијацама на територији града Чачка, 

затвори све пијаце и објекте унутар пијачног простора на територији града Чачка, осим 

објеката који имају улаз ван пијаце, почев од 26. марта 2020. године у 16,00 часова, а 

ЈКП „Моравац“ Мрчајевци који управља пијацама на територији насељеног места 

Мрчајевци, затвори све пијаце и објекте унутар пијачног простора на територији 

насељеног места Мрчајевци, почев од 24. марта 2020. године. 



 2. Забрањује се самостално организовање појединаца или група у циљу пружања 

помоћи грађанима због могућих злоупотреба. 

За координацију и едукацију волонтера одређују се Игор Трифуновић, 

председник Скупштине града Чачка, Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

Чачка, Милица Дачић, заменик градоначелника и Милан Бојовић, помоћник 

градоначелника града Чачка за област месне самоуправе и инфраструктуру, а пружање 

помоћи ће се вршити преко Штаба волонтерске помоћи 65+ у оквиру кога је 11 центара.  

 3. Да јавна предузећа и јавне установе чији је оснивач град Чачак, због увођења 

ванредног стања, организују двадесетчетворочасовна дежурства запослених, ради 

обезбеђивања својих објеката.  

 4. Да ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак обустави наплату паркирања на јавним 

паркиралиштима почев од 24. марта 2020. године  у 14,00 часова. 

 

Наредба 

 

1.Да ЈКП „Комуналац“ Чачак који управља пијацама на територији града Чачка, 

отвори зелене  пијаце (на отвореном и у затвореном простору) на територији града 

Чачка, а ЈКП „Моравац“ Мрчајевци који управља пијацама на територији насељеног 

места Мрчајевци, зелене пијаце на територији насељеног места Мрчајевци, под 

условима утврђеним Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 53-3259/2020 од 20. 

априла 2020. године, почев од 22. априла 2020. године. 

 

Остале пијаце остају затворене до сагласности Владе Републике Србије за 

наставак  рада истих. 

 

           2.Ову наредбу објавити на интернет страници града Чачка www.cacak.org.rs. 

 

Наредба 

 

1.Да управљач пијаца на територији града Чачка ЈКП ,,Комуналац“ Чачак отвори и 

остале пијаце под условима који су утврђени за зелене пијаце Закључком Владе 

Републике Србије  05 број 53-3259/2020 од 20. априла 2020. године, почев од 4. маја 

2020. године. 

 

2.Престаје да важи Наредба Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка број 06-44/2020-I од 24. марта 2020. године: 

 

- о организовању двадесетчетворочасовног дежурства запослених у јавним 

предузећима и установама,  ради обезбеђивања објеката, почев од 4. маја 2020. године;  

 

-о обустави наплате паркирања на јавним паркиралиштима на тeриторији града 

Чачка, почев од  4. маја 2020. године. 

 

     3.Ову наредбу објавити на  интернет страници града Чачка www.cacak.org.rs. 

 

 



2) Тринаест закључака и то: 

 

 

 

 

Закључак 

 

 Скраћује се радно време угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова и 

осталих угоститељских објеката) – радиће од 8,00 часова до 20,00 часова, ради  

спречавања ширења заразне болести COVID-19 на територији града Чачка. 

 

Закључак 

 

1.Да Црвени крст Чачак изврши дистрибуцију топлих оброка из Народне кухиње 

као и лекова на кућну адресу изнемоглих и болесних корисника и изврши обучавање 

добровољаца и волонтера који се пријављују за помоћ у куповини намирница и лекова 

старијим лицима, у координацији са начелником Градског штаба за ванредне ситуације. 

 

2.Да Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка пренесе обавезу 

локалним електронским и штампаним медијима да емитију актуелна упуства о 

понашању и мерама спречавања ширења вируса Корана која су доступна емитерима са 

националном фреквенцијом и штампање летака са препорукама за расподелу. 

 

Закључак 

 

Да се  у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19 упути допис 

Министарству одбране за ангажовање Војске Србије на обезбеђењу Опште болнице 

Чачак и Дома здравља Чачак. 

 

 

Закључак 

 

1. Родитељи чија су у деца уписана у предшколске установе чији је оснивач град 

Чачак, неће морати да плаћају рачуне предшколским установама, док трају ванредне 

мере обуставе рада.  

 2. Поштујући Одлуку о проглашењу ванредног стања и Одлуку о обустави 

извођења наставе у школама и редовног рада у предшколским установама, препоручује 

се предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице, да 

родитељима не наплаћују рачуне у периоду док трају ванредне мере обуставе рада.   

 

Закључак 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку  директора Апотеке Чачак, о радном времену 

здравствене установе Апотека Чачак за време ванредног стања,  број 229 од 19. марта 

2020. године, и број 233/1 од 23. марта 2020. године  



 2. Овлашћује се директор Апотеке Чачак, да у складу са новим мерама и одлука 

Владе РС, усклађује радно време Апотеке.  

 

 

Закључак 

 

1. Да град Чачак, у циљу опремања и функционисања простора Спортске хале 

„Младост“ у Атеници и по потреби других простора за прихват и боравак лица са 

лакшим симптомима заразе Корона вирусом (COVID -19), предузме све активности 

на пружању материјалне и техничке помоћи. 

 

2. Да градоначелник града Чачка координира активности из тачке 1. Закључка који за 

потребе спровођења активности може образовати радне тимове. 

 

3. Овај закључак објавити на интернет страници града Чачка www.cacak.org.rs. 

 

Закључак 

 

Задужују се Предшколска установа „Радост“ Чачак и Предшколска установа „Моје 

детињство“ Чачак да за лица са лакшим симптомима заразе Корона вирусом (COVID-

19),  смештена у привременим болницама, врше припрему, дистрибуцију и расподелу 

хране.  

 

 

Закључак 

 

1.Да се социјално угроженим категоријама становништва, хранитељским 

породицама у којима су смештена деца без родитељског старања које се воде на 

евиденцији Центра за социјални рад града Чачка и најугроженијим породицама 

незапослених лица ( породице без запослених), која се воде на евиденцији Националне 

службе за запошљавање – Филијала Чачак, додели помоћ у виду  пакета у вредности 

према расположивој донацији (новчана средства и у натури), који ће садржати основне 

животне намирнице и средства за хигијену.  

2.Средства донације уплаћују се на наменски уплатни рачун града Чачка  840-

744141843-14, Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист 

нивоа градова, са позивом на број одобрења 97  93-034, ради пружања помоћи у 

отклањању последица ванредног стања изазваног Kорона вирусом (COVID-19). 

 

3. Број потребних пакета одредиће се на основу евиденције Центра за социјални 

рад града града Чачка и евиденције Националне службе за запошљавање – Филијала 

Чачак. 

 

4. Расподелу пакета лицима из тачке 1. Закључка извршиће  Центар за социјални 

рад града Чачка. 

 



5. За реализацију овог закључка задужује се Градска управа за финансије, 

Градска управа за друштвене делатности и Центар за социјални рад града Чачка. 

 

6.Овај закључак објавити на интернет страници града Чачка www.cacak.org.rs. 

 

Закључак 

 

1.Да се  корисницима пензија који имају примања до 15.000,00 динара месечно, 

додели помоћ у виду  пакета, у вредности према расположивим средствима донације и 

буџета града Чачка,  који ће садржати основне животне намирнице и средства за 

хигијену.  

2.Набавка пакета из тачке 1. Закључка извршиће се из средстава донација, која 

се уплаћују на наменски уплатни рачун града Чачка  840-744141843-14, Текући 

добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова, са 

позивом на број одобрења 97  93-034, ради пружања помоћи у отклањању последица 

ванредног стања изазваног Kорона вирусом (COVID-19) и буџета града Чачка. 

 

3. Број потребних пакета одредиће се на основу извештаја Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско осиграње. 

 

4. Да Градска управа за опште и заједничке послове  од Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање прибави податке о корисницима пензија на 

територији града Чачка који имају примања до 15.000, 00 динара месечно. 

 

5. Расподелу пакета из тачке 1. Закључка извршиће  Градска управа за опште и 

заједничке послове. 

 

6. За реализацију овог закључка задужују се Градска управа за финансије и 

Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка. 

 

7.Овај закључак објавити на интернет страници града Чачка www.cacak.org.rs 

 

 

                                                       Закључак 

 

1. Да ЈКП „Комуналац“ Чачак на Зеленој пијаци појача хигијену и дезинфикује 

поготово код тезги млечних производа и предузме активности на 

дезинфикацији отворених јавних површина по приоритетима. 

 

2. Да Завод за јавно здравље Чачак преко медија информише грађане о значају 

превенције, очувању здравља и значају одговорног понашања, а у циљу 

смањења ширења заразне болести „COVID 19“. 

 

3. Да се, уколико буде потребно, предузму све активности на пружању 

материјалне и техничке помоћи на поновном отварању простора спортске 



хале „Младост“ у Атеници за прихват и боравак лица са лакшим симптомима 

заразне болести „COVID 19“. 

 

4. Апелује се на грађане да се придржавају свих мера – препорука донетих у 

циљу сузбијања заразне болести „COVID 19“. 

 

5. Градски штаб за ванредне ситуације ће пратити епидемиолошку ситуацију и 

у складу са тим предузимаће даље мере. 

 

6. Овај закључак објавити на интернет страници града Чачка www.cacak.org.rs. 

 

                                                 Закључак 

 

1. Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Чачка предлаже 

градоначелнику града Чачка да донесе одлуку о проглашењу ванредне 

ситуације на територији града Чачка услед настанка елементарне непогоде 

ширењем епидемије заразне болести „COVID 19“. 

2. Даном ступања на снагу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на 

територији града Чачка примењују се мере утврђене Уредбом о допунама 

Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести „COVID 19“ 

(„Сл. гласник РС“ 93/2020). 

3. Спровођење мера у складу са законом утврђеним овлашћењима обезбеђују, 

координирају и надзиру градоначелник града Чачка преко градских органа и 

служби, Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Чачка и 

Завод за јавно здравље Чачак. 

 

                                                Закључак 

 

1. Да Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Чачка упути 

захтев Здравственом кризном штабу за сузбијање  заразне болести „COVID 

19“ Владе РС за отварање привременог објекта за смештај и лечење оболелих 

од заразне болести „COVID 19“ изазване вирусом „SARS – CoV – 2“ – 

спортска хала „Младост“ Атеница Чачак. 

2. Да град Чачак у циљу опремања и функционисања простора спортске хале 

„Младост“ Атеница, Чачак за смештај и лечење оболелих лица од заразне 

болести „COVID 19“ изазване вирусом „SARS – CoV – 2“, предузме све 

активности на пружању материјалне и техничке помоћи. 

3. Да се у захтеву за отварање привремног објекта за смештај и лечење лица 

оболелих од заразне болести „COVID 19“ из тачке 1. Закључка за обављање 

немедицинских послова предложи да: 

- Исхрану пацијената у привременој болести обезбеђује студентски центар 

Чачак; 

- Дезинфекцију објекта привремене болнице обезбеђује Завод за јавно 

здравље Чачак; 

- Одлагање медицинског отпада, одношење смећа и друге комуналне 

услуге обавља град Чачак; 

- Послове обезбеђења врши град Чачак. 



4. За координатора-руководиоца привремене болнице предлаже се доктор 

Александар Пајовић, директор Дома здравља Чачак. 

 

                                                

 

 

 

                                                    Закључак 

којим се предлаже градоначелнику града Чачка да укине ванредну ситуацију 

за целу територију града Чачка 
 

1. Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Чачка, због 

смиривања епидемије, предлаже градоначелнику града Чачка да укине 

ванредну ситуацију за целу територију града Чачка, проглашену Одлуком 

градоначелника града Чачка, бројем 020-47/2020-II од 3. јула 2020. године 

услед настанка и ширење епидемије заразне болести „COVID 19“. 

2. Град Чачак ће због безбедности од ширења заразне болести „COVID 19“ 

примењивати мере које су прописали републички органи, а које се 

примењују на целој територији РС без обзира на то да ли је у појединим 

локалним самоуправама проглашена ванредна ситуација или не. 

 

  

 

3) Две препоруке 

Препорука 

 

Препоручује се свим правним лицима и предузетницима да омогуће рад од куће 

тешким хроничним болесницима и лицима старијим од 60 година. 

 

                                                      Препорука 

 

1. Препоручује се Санитарној инспекцији да интензивира свој рад на контроли 

спровођења Закона о заштити становништва од заразне болести („Сл. 

гласник РС“ бр. 15/2016 и 68/2020) и прописа донетих на основу овог закона. 

 

2. Препоручује се послодавцима (правним лицима и предузетницима) да у 

циљу спречавања даљег ширења заразне болести „COVID 19“ у односу на 

запослене и кориснике услуга примене све превентивне мере које се односе 

на спречавање ширења заразне болести „COVID 19“ утврђене Уредбом о 

мерама за спречавање и сузбијање заразне болести „COVID 19“ („Сл. 

гласник РС“ бр. 66/2020) и све друге мере које прописује Влада РС и 

Републички кризни штаб за сузбијање ширења корона вируса. 

3. Ове препоруке објавити на интернет страници града Чачка www.cacak.org.rs.  

 

*** 



За спровођење мера за спречавање и сузбијање заразне болести „Covid – 19“ 

Градски штаб за ванредне ситуације није образовао  нове стручно-оперативне тимове. 

Градоначелник града Чачка образовао је Радни тим за  праћење ширења Корона 

вируса  на територији града Чачка  који  је  за време трајања  ванредног стања 

свакодневно заседао. Извештај о раду овог тима објављиван је на сајту града Чачка. 

 

 

*** 

Градски штаб за ванредне ситуације упутио је допис Министарству одбране  за 

ангажовање Војске Србије за обезбеђивање објеката Опште болнице Чачак и Дома 

здравља Чачак. 

За време ванредног стања Војска је обезбеђивала Општу болницу Чачак, Дом за 

старе у Вранићима  и Дом за старе ,,Винијум“ у Качулицама.  

 

3.   АКТИВНОСТИ СУБЈЕКАТА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У СИСТЕМУ  

      ЗАШТИТЕ И    СПАСАВАЊА  

 

1. Активности стручног-оперативног тима за заштиту од пожара 

 

У току 2020. године стручно – оперативни тим за заштиту од пожара, при 

Градском штабу за ванредне ситуације на територији града Чачка (који чине 

Братислав Зечевић – руководилац тима, Милена Јовановић и Мирко 

Вучићевић – чланови тима) је у заједничкој акцији са Комуналном 

милицијом града Чачка вршио превентивне мере заштите од пожара. 

 Услед високих дневних температура и изостанка падавина повећан је 

ризик од настанка и ширења шумских пожара, те је у складу са тим стручни 

оперативни тим за заштиту од пожара заједно са комуналном милицијом 

апеловао на предузећа у области пољопривреде, пољопривредне произвођаче 

и грађане да за време пољопривредних и других радова којима могу изазвати 

пожар исте обављају уз максималну опрезност и предузимају све неопходне 

мере заштите како би се избегао настанак и ширење пожара. Обављени су 

разговори са грађанима, председницима месних заједница, шефовима месних 

канцеларија, правним лицима, градским органима, организацијама и 

службама, у циљу упозорења да се не пале усеви, смеће и биљни остаци на 

отвореном простору. 

       Писмена обавештења су, у периоду од 12.06.2020 до 19.06.2020.године,         

истакнута у 54 сеоске месне заједнице и 13 градских месних заједница.  

 Такође, грађани су упозорени да је законом о заштити од пожара, 

забрањено паљење ватре у шуми као и на удаљености мањој од 200 метара 

од шуме, и да је у овим случајевима предвиђена надокнада трошкова 

интервенције ватрогасно – спасилачких јединица и подношења захтева за 



покретање прекршајног поступка против лица које врши спаљивање, 

односно паљење. 

 Као важно, наглашено је да у случају избијања пожара грађани треба 

одмах да позову ватрогасну – спасилачку јединицу на телефон 193.  

 

 

2. Активности јединица цивилне заштите опште наменe за територију 

града Чачка 

 

У складу са одлукама Градског штаба за ванредне ситуације за територију 

града Чачка, јединице цивилне заштите опште намене су у 2020.години, 

ангажоване на спорвођењу следећих мера: 

Започете су превентивне мере на водама другог реда које су обустављање 

због проглашења ванредног стања, а касније и ванредне ситуације. До 

проглашења урађено је око 700 метара леве и десне обале потока Јунато. 

  Припадници јединица цивилне заштите опште намене града Чачка, 

започели су превентивне и оперативне мере заштите од ширења КОВИД 19 

вируса од 20.03.2020.године, а завршили 31.12.2020.године. У наведеном 

периоду урађено је следеће: 

1.  Дезинфекција објекта уз надзор Завода за јавно здравље Чачак (Дома 

здравља Чачак, Општа болница Чачак, Вртићи и др.); 

2.  Достава хране и лекова становништву током ванредног стања; 

3.  Подела пакета са хуманитарном помоћи које је Град Чачак са 

привредницима и Центром за социјални рад Чачка обезбедио; 

4.  Дезинфекција јавних површина; 

5.  Ноћни обиласци објеката предшколских установа; 

6.  Испомоћ у објектима Опште болнице и дечијег диспанзера; 

7.  Унос боца са кисеоником на ковид одељење и у привремену ковид 

болницу (Плава хала); 

8.  Помоћ у опремању и стављању у функцију привремене ковид болнице; 

9.  Транспорт лимених сандука; 

10.  Транспорт дезинфекционих средстава и друге опреме за потребе Опште 

болнице Чачак, цивилне заштите и других установа; 

11.  Достава хране пацијентима и особљу у привремену ковид болницу; 

12.  Дежурства у ситуационом центру града Чачка.                                                                         



3. Активности стручног-оперативног тима за клизишта 

 

 

- Током календарске 2020. године вршено је праћење стања клизишта са 

евидентирањем о променама и једна интервенција у виду чишћења постојеће 

коловозне конструкције ради довођења општинског пута ОП – 123-6 у стање 

проходности. 

- Евиденција  и  извештај  Комисије  за  процену  штете  на  општинским  и 

некатегорисаним  путевима  настале  услед  елементарних  непогода  (клизишта,  

ерозије  и  одрони)  

 



 
Редни 
број 

 
Назив Месне 

заједнице 

 
Опис локације  (стање штете и опис 

интервенције) 

 
Време појаве 

(година) 

Напомена 
(санирано или није 

третирано) 
 

1. МЗ  Риђаге -  Деоница са главног асфалтног пута ка 
Василијевићима на делу макадама дошло је до 
вертикалног слегања дела трасе у дужини од 
30 метара, дубине 1 метар где је деоница 
непроходна за саобраћај, где је потребно 
извршити широки ископ са уградњом ломљеног 
камена и израдом дренаже за одвод подземне 
воде 
 
-Деоница макадама са државног пута ка 
Николићима дошло је до ерозије дела косине 
усека у дужини од 10 метара, односно нанос 
земљане масе 80 м3, доница непроходна за 
саобраћај где треба извршити уклањање истог 
и осигурање косине усека потпорним зидом 
 

Укупно у МЗ Риђаге 2 (два) 

 
2006. година 

 
 
 
 

2006. година 

 
реализовано 

 
 
 
 

реализовано без 
АБ зида 

2. МЗ  Парменац -Деоница кроз Петровиће на делу асфалтног 
застора претрпела је хоризонтално  
смицање у односу на правац пружања 
нивелете трасе за 1 метар у дужини од 40 
метара, траса је проходна за лак саобраћај, 
потребно је извршити широки ископ са заменом 
материјала адекватан одвод површинске воде 
и асфалтирање (крпљење) деонице 
 
- Деоница некатегорисаног пута са асфалтним 
застором поред сеоског гробља постоји појава 
клизишта на два места где је угрожена 
безбедност учесника у саобраћају као и ојекат 
настрешнице од сеоске капеле. Потребно је 
извршити изградњу потпорног зида 
 
- Деоница пута ка Полугама и гробљу, појава 
клизишта у делу косине усека пута и пацеле 
власника Жељка Вукобратовића 
 
- Деоница мекатегорисаног пута у макадамском 
застору од гробља ка кући Бранислава 
Маринковића појава клизишта из приватне 
парцеле на пут 
 

Укупно у МЗ Парменац 3 (три) 

 
 

2006. година 
 
 
 

2015. година 
 
 
 

2018. година 
 
 

2018. година 

 
 

реализовано 
 
 
 

није 
интервенисано 

 
 
 

није 
интервенисано 

 
 

није 
интервенисано 

 
 

3. МЗ  
Придворица 

-Локални пут број 307 је на три места претрпео 
хоризонтално смицање са формирањем  
изразитих вертикалних кривина мањег радијуса 
у асфалтном застору, укупних дужина 140 
метара у целој ширини трасе, потребно је 
извршити широки ископ наведених деоница са 
заменом материјала, одводом површинске воде 
и асфалтирање (пресвлачење) деоница 
 
-Деоница некатегорисаног пута ка 
Маринковићима дужине 50 метара је 
непроходна за сваку врсту саобраћаја осим 
пешачког јер постојећа траса је затворена 

 
2006. година 

 
 
 
 
 

2006. година 
 
 
 
 
 

 
реализовано 

 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 
 



наносом земљаног материјала из оближње 
парцеле, налази се на делу природне водојаже 
(напомена да је ова траса у два наврата 
претходних година претрпела мањи обим 
наноса земљаног материјала, али без већих 
интервенција била је у стању проходности), у 
договору са власницима суседних парцела 
треба извршити померање трасе за око 30 
метара 
 
-Деоница наставка са макадамског дела 
Ковачевића пута (земљани) је затворена 
наносом земљаног материјала од ерозије 
обале усека (постојала је ерозија и претходних 
година) у дужини од 35 метара, потребно је 
извршити обилазак са изменом трасе уколико 
се изврши регулисање имовинско-правних 
односа са власницима суседних парцела јер 
ова траса се користи искључиво као атарски 
(земљани) пут 
           
-Деоница асфалтиране трасе кроз 
Василијевиће има одрон ка реци у дужини од 
40 метара 
ширине 1 метар застора и целе банкине где је 
потребан широки ископ са заменом материјала, 
адекватним прихватом и одвођењем 
површинске воде на целом профилу тарасе 
 
-Деоница ка Бојовићима се налази у 
макадамском застору где је половина ширине 
трасе 
претрпела вертикално слегање у дубини од  2 
метра дужине 25 метара, потребно је извршити 
широки ископ са израдом насипа од каменог 
материјала, одводом површинске и плитке 
подземне воде 
 

Укупно у МЗ Придворица 7 (седам) 

2006. година 
 
 
 
 

2006. година 
 
 
 

2006. година 

реализовано 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 

реализовано 
 
 

4. МЗ  Јездина -Деоница локалног пута број 322 на два места 
је дошло до вертикалног одрона целе  
ширине трасе на тим местина је пут 
непроходан у дужинама 60 + 50 метара и 
дубине од 5 метара, потребно је извршити 
ископ степенастог засека, одвод подземне и 
површинске воде са насипом од каменог 
материја 
 
-Деоница локалног пута 322 са асфалтним 
застором (на два места) код куће Адама 
Петровића и Пера Доловића у дужинама од 40 
+ 50 метара услед подизања нивоа подземне 
воде дошло је до деформације на траси са 
изразитим вертикалним кривинама малог 
радијуса и хоризонталним померањем око 0,5 
метара, где је потребно извршити широки ископ 
са заменом материјала и одводом површинске 
воде 
 
-Деоница некатегорисаног пута ка гробљу има 

 
2006. година 

 
 
 
 
 

2006. година 
 
 

2006. година 
 
 

2006. година 
 
 

2006. година 
 
 
 

2006. година 

 
реализовано 

 
 
 
 
 

реализовано 
 
 

реализовано, без 
АБ зида 

 
реализовано 

 
 

реализовано, без 
АБ зида 

 
 

реализовано 



одрон наноса материјала из оближње шуме у 
количини од  60 м3 где треба извршити 
уклањање наноса и осигурање косине насипа 
потпорним зидом 
 
-Деоница са Радосављевића пута (крак лево) 
која је у макадамском застору има одрон на 
траси у количини од 40 м3 које треба уклонити 
са израдом каменог осигурања косине 
 
-Деоница Стојића пута на два места има 
наноса из оближњих парцела у количини од     
100 м3, које треба уклонити са израдом 
осигурања косина дела усека потпорним 
зидовима 
 
-Деоница Савићи – Пајовићи постоје четири 
места са одронима и вертикалним слегањем 
пута са количином наноса материјала од  500 
м3, осигурањем обала, широком ископу и 
заменом материјала и правилним 
одводњавањем са косина и трасе пута 
 
-Деоница некатегорисаног пута ''ка Тошином 
До-лу'' на два места појава оштећења ножице 
пута и појава сужења коловоза асфалтног 
застора у дужини од 50 + 40 метара где је 
потребно извршити израду степенастог засека 
и насип од ломљеног камена како би се два 
критична места довела у стање проходности  
 
-Клизиште на некатегорисаном приступном путу 
ка кући Зорице Грујовић дошло је до 
хоризонталног и вертикалног померања тла на 
коловозу  
 
- Клизиште на парцели 1827/3, потес Петровића 
брдо власника Мирославе Радосављевић у 
површини од 20 ари 
 

Укупно у МЗ Јездина 16 (шеснаест) 

 
 
 

2016. година 
 
 
 

2018. година 
 
 

2018. година 

 
 
 

реализовано 2017. 
 
 
 

није 
интервенисано 

 
 

није 
интервенисано 

 
 
 

5. МЗ  Бањица -Деоница локалног пута број 316 на два места 
има вертикално слегање у дужинама по 40  
метара, где треба широки ископ са заменом 
материјала и правилним одвођењем 
површинске воде 
 
-Деоница на Нешковића путу има одрон 
земљаног наноса у количини од 30 м3 који 
треба уклонити и извршити осигурање косине 
каменим набачајем 
   
-Деоница Стојића пута на асфалтном застору 
има вртикално слегање дубине 1,50 метара  
у дужини од  40 метара, потребно је извршити 
широки ископ са заменом материјала 
правилном одводњом површинске воде и 
пресвлачење деонице 
 
-Деоница Радовановића пута на два места има 

2006. година 
 
 

2006. година 
 
 

2006. година 
 
 
 

2006. година 
 
 
 

2006. година 
 
 
 

2016. година 

реализовано 
 
 

реализовано 
 
 

реализовано 
 
 
 

реализовано 
 
 

доведено у стање 
проходности 

(макадам), 
потребан пројекат 

санације 
 



одрон земљаног материјала са косине усек у 
количини од  200 м3 које треба уклонити и 
извршити осигурање косине каменим набачајем 
 
-Деоница Рајића пута је непроходна у 
потпуности јер обим клизишта је око 2 хектара,  
потребно је извршити сондажно геомеханичко 
испитивање тла са израдом пројектне 
документације и приступити санацији 
 
-Деоница некатегорисаног пута уз Бањички 
поток  која се налази у савременом коловозном 
застору појава одрона и оштећења ножице пута 
у речном кориту на пет места потребно је 
извршити израду степенастог засека и насип од 
ломљеног камена 
   

Укупно у МЗ Бањица 12 (дванаест) 

реализовано 2017. 

6. МЗ  Јежевица -Деоница локалног пута број 333 на три места 
постоји деформација са вертикалним  
удубљењем у дужинама око 130 метара где 
треба извршити широки ископ са израдом 
насипа од каменог материја и правилном 
одводњом површинске воде 
 

Укупно у МЗ Јежевица 3 (три) 

 
2006. година 

 
реализовано 

7. МЗ  Рајац -Деоница Тутуновића пута је асфалтирана 
деоница која је претрпела хоризонтално и 
вертикално померање дела трасе у дужини од  
60 метара где треба извршити широки ископ са 
израдом насипа од каменог материјала, 
смањењем нагиба косине 
 
-Деоница изнад Тутуновића пута (код 
Тутуновић Сретена и Колаковић Славке) на два 
места постоји одрон земљаног материјала који 
треба уклонити и извршити подасипање трасе 
 
-Деоница општинског пута ОП 123-15 постоји 
одрон на путу у делу засека где је дошло до 
оштећења ножице насипа, потребно је 
извршити израду степенастог засека и насип од 
ломљеног камена 
 
-Деоница пута ка гробљу, засеок 
Станисављевићи дошло је до оштечења пута 
са асфалтним застором у дужини од 35 метара, 
потребно је извшити широки откоп, 
одводњавање површинске и дела подземне 
воде и извшити насип   
 

Укупно у МЗ Рајац 5 (пет) 

 
2006. година 

 
 

2006. година 
 
 

2016. година 
 
 
 

2012. година 

 
реализовано 

 
 

реализовано 
 
 

реализација у 
2018. 

 
 
 

интервенисано од 
стране мештана 

2016.   

8. МЗ  Брезовице -Деоница од Биљега ка Брезовицама на три 
места постоје вертикалне деформације дубине 
до 0,50 метара на траси дужина 130 метара где 
треба извршити израду калана за одвод 
површинске воде и насипање каменим 
материјалом 
 
-Деонице пута ка Мајсторовићима постоје два 

 
2006. година 

 
 

2006. година 
 
 

2006. година 

 
реализовано 

 
 

реализовано 
 
 

реализовано 



одрона које треба уклонити и извршити 
осигурање косине усека каменим набачајем 
 
-Деоница ка Бојовићима има вертикално и 
хоризонтално померање трасе пута где треба 
извршити израду канала за одвод површинске 
воде и ископ материјала са заменом 
 
-Деоница пута са асфалтним застором има две 
деформације у дужинама по 60 метара 
(испред Бојовића куће) где постоји могућност 
да буду угрожена два домаћинства  
 
-Деоница са раскрснице ка гробљу према 
Петници (Сарићи) појавило се хоризонтално и 
вертикално померање трасе пута у дужини од 
20 метара, дубине од 1метар 

Укупно у МЗ Брезовице 9 (девет) 

 
 

2006. година 
 
 

2012. година 

 
 

потребан пројекат 
санације 

 
реализовано 

9. МЗ  Премећа -Деоница пута за Бошковиће је на једном месту 
претрпела вертикално померање трасе дужине 
30 метара у дубини од 1 метра где је проходна 
деоница само за лак саобраћај, потребно је 
извршити широки ископ са заманом материјала 
израда канала за одвод површинске воде са 
асфалтирањем деонице 
 
-Деоница пута за Милошевиће у дужини од  150 
метара са асфалтним застором претрпела је 
услед велике количине падавина, померањем 
корита потока Премећуша и његовим 
зацевљењем изазвана је ова појава 
 
-Деоница приступног пута за Мандиће има 
вертикално уклањање трасе у дубини од 1 
метра где треба урадити канале за одвод 
површинске воде са широким ископом и 
заменом материајла 
 
-Деоница пута изнад Милошевића кућа, ка 
Ћоровачи дошло је до хоризонталног и 
вертикалног пометарња трасе пута у дужини од 
40 метара, дубине 1 метар 

Укупно за МЗ Премећа 4 (четири) 

 
2006. година 

 
 
 
 

2006. година 
 
 
 

2006. година 
 
 

2010. година 

 
реализовано 

 
потребан пројекат 
санације (редовно 

се одржава 
додатком 

абразивног 
материјала како 

би сдеоница била 
у функцији) 

 
реализовано 

 
 

реализовано 

10. МЗ  Бресница -Деоница локалног пута број 329 (пут за 
Чекеревце) је клизиште старијег датума које се  
ативирало површине око 1 хектар на траси 
дужине 50 метара, потребно је извршити 
геолошко испитивање са израдом пројектне 
документације санације 
 

Укупно у МЗ Бресница 1 (један) 

 
2006. година 

није реализовано, 
потребан пројекат 

санације 

11. МЗ  Остра -Деоница некатегорисаног пута који повезује 
Остру са Мојсињем је клизиште старијег  
датума дужине око 40 метара и ширине 
одцепљеног дела око 1,5 матара где треба 
извршиту израду каменог набачаја како би 
деоница трасе на овом месту добила пун 
профил 
 
- Деоница пута ка Добрињу, преко реке 

 
2006. година 

 
 

2009. година 

 
реализовано 

 
 

реализовано и 
уједно проширен 

мост 



Островка дошло је до померања дела пута и 
поткопавањем обалних стубова моста 
 

Укупно у МЗ Остра 2 (два)  

12. МЗ  Прељина -Деоница трасе асфалтираног пута кроз 
Божовића косу има одрон у дужини од  40 
метара  
и ширине 2 метра, али је траса проходна за лак 
саобраћај, потребно је извршити ископ 
материјала из одрона, израду насипа 
(степенасти засек) од каменог материјала и 
канале за одвод површинске воде 

 
Укупно у МЗ Прељина 1 (један) 

 
 

2006. година 

реализовано 
(активирано 2009., 

извршена 
интервенција, 

поново 
активирано 2014., 
потребан пројекат 

санације) 

13. МЗ  
Прислоница 

-Деоница асфалтираног пута ка Васовића коси 
има одрон (ерозију) на деоницу у количини  
од  350 м3 где треба извршити уклањање 
насипа и израду потпорног зида 
 
-Деоница ка кући Драгана Максимовића има 
одрон на трасу у количини од око 500 м3  
земљаног материјала које треба уклонити и 
извршити формирање косине насипа са 
израдом канала за одвод површинске воде 
 
-Деоница пута уз економски део комплекса 
Манастира Вујан дошло је до одрона каменог 
материјала, а самим тим и до урушавања 
кровне конструкције стаје, па је потребно 
поставити гамбионски зид ради спречавања 
даљег осипања 
 

Укупно у МЗ Прислоница 3 (три) 

2006. година 
 
 
 

2006. година 
 
 
 

2013. година 

реализовано, без 
АБ зида 

 
 

реализовано 
 
 
 

реализовано 
(март 2013.) 

14. МЗ  Милићевци -Деоница општинског пута ОП 123-3 постоји 
цепање банкине и дела коловозног застора 
услед оштећења ножице насипа 
 

Укупно у МЗ Милићевци 1 (један) 

 
2016. година 

реализовано, али 
активирано 2017, 
следи санација у 

2018. години  

15. МЗ  Трбушани -Деоница атарског пута подно Дабића брда има 
прекид деонице (у правцу угрожених  
објеката) где треба извршити ново просецање 
трасе као и прочишћавање речног корита 
Чемернице у дужини од 60 метара 
  

Укупно у МЗ Трбушани 1 (један) 

 
2006. година 

 
није реализовано, 
потребан пројекат 

16. МЗ  Рошци -Деоница локалног пута број 324 испред 
Видовског тунела (са Љубичића имања) има 
одрон у количини од 1.500 м3 наноса из косине 
усека које треба уклонити као и количина 
каменог материјала која се услед ерозије 
одронила на трасу пута у количини око 250 м3 
 
-Деоница бившег Регионалног пута 276, Цагање 
– Шиљковица постоје шест клизишта која се 
налазе у делу засека датирају из ранијег 
времена 
 

Укупно у МЗ Рошци 7 (седам) 

 
2006. година 

 
 

2006. године 
евидентирано 

 

 
реализовано 

 
 

потребни пројекти 
санације за 5 (пет)  

17. МЗ  Горња 
Горевница 

-Клизиште на путу ка противградној станици, 
земљани део пута, ерозија обале из парцеле 

2010. година реализовано 



 
Укупно у МЗ Г. Горевница 1 (један) 

18. МЗ Миоковци -Клизиште на општинском путу ОП 123-2 у 
засеоку Чикајићи постоји клизиште које је 
угрозило пут, извршена санација исте године и 
то широки ископ до клизне равни (5метара), 
насип од ломљеног камена са одводњавањем 
 
-Клизиште на Драгосавином путу земљани део 
пута, отцепљено у дужини од 20 метара, 
ширине 1,50 метара, потребно је урадити 
степенасти засек, насип од каменог материјала 
и ископ канала   
 

Укупно у МЗ Миоковци 2 (два) 

 
2003. година 

 
 

2010. година 

 
реализовано 

 
 

није реализовано 

19. МЗ Јанчићи -Одрон земљишта на путу од Јанчића брода ка 
Гробљу, дужине 20 метара, ширине 5 метара, 
потребно је извршити уклањање земље 
 

Укупно у МЗ Јанчићи 1 (један)  

 
2010. година 

 
реализовано 

20. МЗ  Кулиновци -Клизиште на Матовића путу на асфалтираној 
деоници пута у дужини од 60 метара, ширине 5 
метара доведено до стања проходности у 
макадамском застору на четири места 
 

Укупно у МЗ Кулиновци 4 (четири)  

 
2006. година 

 
потребан пројекат 

санације 4 
(четири) 

21. МЗ  Жаочани -Клизиште на деоници пута ка школи, Цркви и 
Малој  Бањској у делу засека са доње стране 
дошло је до цепања дела пута у дужини од 10 
метара до половине ширине асфалтног застора 
(2 метра) на месту уграђеног цевастог пропуста 

Укупно у МЗ Жаочани 1 (један) 

 
2013. година 

 
реализовано 

22. МЗ  Горња 
Трепча 

-Клизиште на општинском путу број 309, ка 
Луњевици дошло је до цепања дела пута 
дужине 30 метара, ширине 2 метра, извршен 
насип каманог материјала како би се део пута 
довео до проходности 
 
-Клизиште на општинском путу број 308 
(Станчићи – Г. Трепча), клизиште старијег 
датума 
 

Укупно у МЗ Г. Трепча 2 (два) 

2009. година 
 
 

2006. година 

потребан пројекат 
санације 

 
потребан пројекат 

санације 

23. 
 

МЗ  Атеница -Клизиште на некатегорисаном путу у засеоку 
Манговићи, појава клизања терена, дела шуме 
и уједно оштећење пута  дужине 100 метара у 
виду хоризонталног и вертикалног померања 
 
                                                                                                                             
Укупно у МЗ Атеница 1 (један) 

 
2016. година 

 
није реализовано 

24. 
 

МЗ  Лозница -Клизиште на Лозничком путу (појава пузања 
тла) са видним елементима клизишта где 
постоји реална опасност да се тло може 
одронити на коловоз и угрозити стамбени 
објекат на КП 6608/6 
 
                                                                                                                            
Укупно у МЗ Лозница 1 (један) 

 
2017. година 

 

 
реализовано у 

2018.  

25. 
 

МЗ  Виљуша -Клизиште код Трафостанице на раскрсници 
пута ка гробљу и деоноце ка Мандића мосту 

2014. година 
 

интервенисано у 
више наврата 



 

 

Рекапитулација   оштећења : 

 

 

- Укупан број оштећења на општинским и некатегорисаним путевима (клизишта, 

ерозије и одрони)...............................  96 оштећења, 

- Извршена санација односно интервенисано ради довођења деоница у стање 

проходности .........................................  61 оштећења, 

- Интервенција током  2017. календарске године 

...................................................................................................................   7 оштећења, 

- Интервенције током 2018. календарске године 

....................................................................................................................   1 оштећење, 

- Није третирано у претходном периоду или се МЗ и мештани организовали 

.....................................................................   8 оштећења, 

- Потребна израда пројектне документације санације 

...........................................................................................................  18 оштећења, 

- Покренуто клизиште у 2019. години 

.......................................................................................................................................   1 

оштећење, 

појава одрона земљишта на пут 
 
-Клизиште у засеоку Боровићи у виду 
померања земљишта из оближње парцеле на 
некатегорсани макадамски пут 
  
                                                                                                                              
Укупно у МЗ Виљуша 2 (два) 

 
2014. година 

(уклањање) 
 

реализовано 

26. 
 

МЗ  Трнава -Клизиште на некатегорисаном путу ка 
Манастиру Благовештење у виду оштећења 
ножице пута у  кориту Трнавске реке у дужини 
од 25 метара, потребна изградња потпорног 
зида  
 
                                                                                                                               
Укупно у МЗ Трнава 1 (један) 

 
2015. година 

 
није реализовано 

27. МЗ  Парк 
(Чачак) 

-Оштећење парапетног зида иза стамбеног 
објекта на КП број 6354 у КО Чачак. Узрок 
оштећења зида је плитко фундирање, лош 
квалитет уграђеног материјала са ниском 
марком бетона и доток слободне површинске 
воде са околних КП обзиром да је терен у паду. 
                                                                                                                                   
Укупно у МЗ Парк 1 (један)   

 
2018. година 

 
није реализовано 
(приватан посед) 

28. 
 

МЗ Врнчани - Оштећење на асфалтном некатегорисаном 
путу ка засеоку Антонијевићи у виду слабљења 
ножице насипа пута (одцепљена бамкина и 
ивица коловоза у дужини од 20метара) 
 
-  Клизиште на општинском путу ОП-123-6 
Овчар Бања – Шаник који се налази у засеку, 
где је извршено чишћење наноса са коловоза                                                                                                                            
                                                                                                                               
Укупно у МЗ Врнчани 2 (два) 

 
2019. година 

 
2020. година 

није реализовано 
(нерешени 
имовинско-

правни односи) 
интервенисано у 
виду уклаљања 

наноса са 
коловоза 



- Покренуто клизиште у 2020. години 
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оштећење. 

 

4. Активности стручног-оперативног тима за заштиту и одбрану од поплава 

 

Током 2020. године, активности у области смањења ризика од поплава, вршене су у 

сарадњи са ЈП „Градац“ Чачак, којима су поверени послови одржавања водотока II 

реда, као и управљање атмосферском канализацијом. Вршено је праћење стања 

водотокова другог и нижег реда, евидентирање о променама, а реализоване су и 

следеће активности: 

  

- Чишћење колектора кишне канализације и сливника у улицама Стевана 

Првовенчаног, Светозара Бабовића, Радних бригада, Ратка Парезановића, улице 

око плаве хале у Атеници, Мрчајевци дуж магистрале кишна канализација, 

Немањина, Колубарска, Светог Саве, Нушићева, улица 700, Булевар Вука 

Караџића, улица поред царинског терминала у Коњевићима и улице око ШОСО 

„1. новембар“, Радована Јовановића, Данице Марковић, Цигларска, од поште до 

надвожњака, поред Максија и све до пијаце, Милоша Обилића, Балканска; 

 

- У склопу радова на реконструкцији Улице Александра Савића, извршена је 

изградња атмосферског колектора дуж читаве саобраћајнице. У ранијем 

периоду, на истој локацији је изграђен и отворени канал поред ове улице; 

 

- Израда пропуста преко Јежевичке реке у Јежевици (непосредно уз Манастирско 

имање), израда заштитног зида општинског пута уз десну обалу Јежевичке реке 

у Јежевици, израда пропуста кутијастог пресека на каналу за одвод површинске 

воде у Балузи Љубићкој; 

 

- Ископ и прочишћавање путних канала дуж општинских и некатегорисаних 

путева са уградњом цевастих АБ пропуста промера од 400-800 mm у дужини од 

L=480 m и уређење канала у дужини од L=28.750 m у Мрчајевцима, Доњој 

Горевници, Остри, Горњој Трепчи, Трбушанима, Јежевици, Вујетинцима и 

Горњој Горевници. Поред овога, у великом броју месних заједница, сличне 

активности су реализоване у сарадњи са саветима МЗ, за шта је Град Чачак 

обезбедио финансијска средства; 

 

- Урађена је пројектна документација и прибављена грађевинска дозвола за 

изградњу атмосферског колектора у Улици 66 у МЗ Атеница. Урађен је Идејни 

пројекат за изградњу црпне станице на Љубић кеју; 

 

- Дана 23.6.2020. године претила је опасност од поплаве, пре свега на 

водотоковима I реда. Чемерница се излила код млина у Прељини, и евакуисано 

је двоје људи. Једно лице је евакуисано у Парменцу. Западна Морава се излила 

код СЦ „Младост“, али је успешном акцијом и постављањем џакова са песком 

на две локације одбрана спроведена успешно. У Станчићима је Западна Морава 

поплавила њиве, а у МЗ Балуга Љубићка и Коњевићи је постављањем џакова са 

песком на критичним локацијама, одбрана спроведена успешно. Поред хале КК 

„Борац“ постављени су панели ради заштите објекта. На укрштању канала за 

наводњавање и потока Моравац, превентивне мере спроведене уз велико 
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aHralr{oBarle MerrrraHa Jhy6rrlr xeja" Y MpuajenquN,{a Ha Nrocry nper,ra C;raraux je
omrehen nerlr c'ry6 Ha N{ocry. Ko4 uocra Ha Marr{crpa,rnoM o6u,ragnorr nyry Aorrno
je ,co ourrehersa racoBo.q,He H Bo.qoBoIHe Mpexe. flocrasJEeHo je 6.000 uaKoBa ca

lecKoN{ Ha ,rorcauuju CU ..M:la{ocr" y M3 Korbeeuhu 14 Ba,ryra Jby6uhxa.
flocras,,:beHa je nylrna 3a H3Braqerbe BoAe y Korbeerihi.rr,,la. Cee aKTHBHocrr.r cy
pea-rrr{3oBaHe y3 aHraxoBarre rparcKux jannrx upe4y:eha, JBll ,,Cp6rajano4e",
npuflaAHr{na je4uuuqa qrrBHJrHe 3arrrr}rre, Kor.{yHaJlHe nruurluje, 3arrocreHrrx y CII
..lV{:rar1ocr", Kao u tseJrr{Kor 6poja rpalaHa - BonoH'repa.

- .IBII ,.Cp6njanoge" cy y oKBr.rpy ceojNx HaAirexHocru pea,irr{3oBane c,re.{ehe
AKTIIBHOCTI4:

, Canaqraja r4 HaABurnerbe Hacr{ila r.r cauaqr.rja Kopr4ra pexe 9euepHurle y
Eany:u Jby6rahr<oj y AylKr4Ht4 oa 300 Merapa,

. Pery,raquja peKe Helrepunue y BpaHlrhaua KoA cenapaqnje
MaruoxpoMa y'rylxi.rai.r oA 800 uerapa.

. Canaquja yurha J'[o:nr.{xe peKe y 3anarlny Mopaey,
r 3aumata o6a-ue 3aua.4ue Mopaee y 3oHr.i npexa3a racoBo.4aKo.{ Mocra

na o6u;ra:HoN{ r}Tyy Ayxr{Hr{ ol 150 Merapa (ua uecry xaeapuje
racosoaa).

. Pegoeuo olpxaBarLe Hacr{ila

. 3ano.rerr{ paAoBH Ha peKoHcrpyxquja xflApo-Menuopar{noHor cucreMa

. ;H##;t^*1#;eKar per-ynaquje pexe xyraje a JrafeeauKe peKe
y 3oHr.r aepoApoMa,,Mopaea''.

Koiuair4anr
fpagcxor ura6a 3a BaHpeAHe crzryaqnje

Ha Tepr4ToptlJtr |pa\a


