
Peny6nura Cp6uja
rPAI TIAqAK
Ipa4cro nehe
Bpoj: 06-5112021-1fi
3 1. Ivrapr 2A2T. roArIHe
IIAIIAK

CKYIIIITIIHA TPAIA TIATIKA

Ha ocHoBy qiraHa 46. 3axosa o "uoraunoj caN{oyrpaBu (.,Cr.r:racuux PC"
6p,12912007,8312A14 - sp. 3ar<ou, 101/2016 -.{p 3aKoH u 4712018) u v:raua 84. Craryra
rpara r{a.{xa (,.C,r.:rncr rpa.(a t{a.{Ka" 6p.612019).

fpa4cxo eehe rpara 9auxa, Ha ceAHI{IIH o4pxauoj 31. Mapra 2021. roAHHe,

yrnplxlo je

nPEIJTOT
oAnvKE o AABAIby CAIJTACHOCTI,I3A 3AKJbvqEBE CIIOPA3yMA O

cApAIBr,I y oEJrACTtr CMAIbEBA PpI3I,IKA OA KATACTPOOA I,I IOCJIOBA
PA3BOJA III,IBI,IJIHE 3AIIITI,ITE IPAIOBA I4 OTITIIT}IHA Y CJIIIBY

3AIIAAHE MOPABE

rra rrpeAnaxe Crynmruukr la AoHece

oAJr)lKv
o AABABy CATJIACHOCTI,I3A 3AKJbyTIEBE CITOPA3yMA O CAPMIbI,I y
OEJTACTI4 CMAEEIbA PI,I3I,IKA OA KATACTPOOA lI ITOCJIOBA PA3BOJA

UTIBI4JIHE 3AIIITI,ITE TPMOBA I,I O[IIIITUHA Y CJII,IBY
3AIIAIHE MOPABE

y rexcry xoju je AocraBJreH o46opnuqaMa 3a ceAHpluy Cr<yurutzne.

I4:lsecrurau Ha celHuqu CxynrrrrlrHe je He6ojura Eexastih, r{aqerHux fpagcxe
yrrpaBe 3a onrure lr :aje4urzure nocJroBe.
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Peuy6nrara Cp6zja
fpa4 r{auax

fpa,ucr<a ylpaBa 3a orrrrrre lr saje4nauxe
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TPAICKO BEhE IPAAA qAqKA

Y npu.uory aKTa AocraBJbaMo Bau narlpr llpeprora Oanyre o AaBarby carJracHocrrr 3a
3axJbfrerbe Cuopa:yrrla o capaliruu y o6racru cMarberba pyr3LrKa oA KaracrpoSa u [ocJroBa
pasnoja IIIIBIJIHe 3alrrr]ITe rpaAoBa rr orrmrr.rHa y cn]rBy 3analue Mopane, Ha AaJby
HaAnexHocT.

qEJIHI,IK
BE 3A OIIIITE II

rpaAa rla.rrca

Eexcarurhffi



Ha ocnony qJIaHa 32. cras 1. ra.rxa 8., urana 88., 88a, 88e u 88A 3aroHa o loraluoj
caMoynpaBlz ("C1. rrIacHIrK PC", 6p. 12912007, S3l20l4 - Ap. 3aKoH, LOI/2016 - Ap. 3aKoH r,r

4712018), rIJIaHa 29. 3axosa o cMaIf,eILy ptt3vKa oA Karacrpo(pa ra ynpaBJrarby BaHpeAHprM
curyaqujarraa (,,Clyx6eHLI TJIacHLIK PC'., 6p. S7l18) a y Be3r,r w. 45. u 55. 3alcoHa o BoAaMa
(,,CnyN6enpr rrracHr.rK PC", 6p. 30/10, 95112, 101116, 95/lB u 95/18 - Ap. 3aKoH), unaua g0.
3axosa o IxyMaMa (,,C.nyN6erur rrracHzx PC", 6p. 3O/lO, 93/12, 89/15 u 95/18 - Ap. saxon),
qJIaHoM 9. 3axoua o o46panu oA rpaAa (,,CryN6enr4 rJracHr.rK PC", 6p. 54/15), qraHa 22.3axoua
o salllrt4ru oI roxapa (,,Clyx6eurr rrlacHr.rx PC", 6p. 11109,20/15,87118 u87/LB - Ap. saxouu),
qJIaHa 30. 3axona o go6poeorHoM BarporapcrBy (,,ClyN6eHr.r rJracHuK PC", 6p. 87118), qJraHa
16. u 19. 3arona o o6Hoez HaKoH eneMeHTapHe HeloroAe (,,ClyN6eHr4 tJracurar PC", 6p.
ll2lt5) rIrIaHa 54. caas 1. ra.ma 10., H rrrranoBa 135. u 138. Craryra rpaAa r{aqxa ("CnyN6enu
JII'Icr rpaAa .9a'rKa", 6p. 612019), CxyumruHa rpaAa r{a.ma Ha ceAHr4rlr4 o4pNauoj

202I. roAraHe, 4oHena je

oAJryKy
I [aje ce carnacHocr 3a 3aKJbyqeme Cuopasynaa o capaA]Lr4 y o6nac:ru cMarLerba pv3rrKa

oA Karacrpo(pa u rrocJloBa paseoja quBr.rJrHe 3arrrrr,rre rpaAoBa r4 orrrrrrr,rHa y cnilrry 3inaane
Mopane, y reKcry xoju je cacrarrlau Aeo oBe oAnyKe.

II Osrauhyje ce fpa4ouauenHzK rpaAa r{auxa, Aa y r.rMe fpa4a, rrortrvtue Cuopa:yna o
capal.rLt4 y o6lac'ru cMaILeIba pkt3krKa oA Karacrpo(pa u nocJroBa pasnoja rIr4BLrnHe 3arrrrr4Te ca
rpaAoBr{Ma u oflrrrrr.rHaMa y cnvBy 3anapre Mopane.

III Oaryxy o1jayuru y "Clyx6eHoM Jrr,rcry rpaAa yaqKa"

CKYTIIIITI4HA TPAAA qAIIKA
Epoj:
laryru:

IIPEACEAHIIK
Crcynunune rpa,qa gaqra



O6pa3no$cetbe

flpaeuu ocHoB 3a AoHorrleme Ognyr<e o yclocraBJbalby capaArLy y oOracru cMarberra
pktsilKa oA Karacrpo([a n rocJroBa pasnoja qvBuJrHe 3arrrrr4Te ca rpaAoBr.rua uv olrnrlrHaMa y
cJrr,rBy 3anaAue Mopare, caApxaH je y cne1ehprM 3aKoHLrMa r4 rroA3aKoHcKr,rM aKTrlMa, oAHocHo
oApeA6arraa rr{x aKara:

Hnan 32. cras 1. TaqKa 8. 3arona o rorcarHoj caMoyrrpaBu, npouucyje Ha.{nexHocr
Cxynrur:uHe orrrrrr,rHe (ognocHo rpa4a) Aa y cxnaAy ca 3aKoHoM ocHr4Ba cnyN6e yrrpfeHe
craryroM orrrrrrr.rHe (rpaaa) r,r Bprrrr4 HaA3op HaA rbr.rxoBurtr pa4ona.

9nan 88. c'ras 1. 3aroua o roranuoj caMoynpaBu Ae(buszure uoryhnocr ocrBaplrBarf,a
capa.{Ee h yqpy>KLryarua jegunr4ua JroKanHe caMoynpaBe, ca uoryhnocrr4Ma yApyxr4Barf,a
cpeAcraBa u o6pasonarra, usuely ocraJror u:aje4uuuKr,rx opraHa.

9rauorra 88a 3axona o noKaJtroj calaoyrpaBrr 4e$unrarue ce ca4pNaj Cuopasynaa o

capa4rru jeAr4Hr{qa JroKaJrHe caMoynpaBe, Kao ra o6anesy Aa ce y poKy oA 30laHa oA saKJbyqerba

cnopasynra ilcTlr AocTaBJba MraHr4cTapcTBy HaAJrexHoM 3a noKanHy caMoynpaBy, xoje uo4u
enu4euqujy o 3aKJEf{eHrlM clopa3yMr,rMa o capaArbr4. Tarole oBr.rM rrJraHoM ce upegeula u
uoryhuoc'r Aa ABe I,IJrI4 Bprure je4unnqa JroKaJrHe caMoyrrpaBe Mofy npeAnoxuTu Mr,rHucrapcrBy
HaAJIexHoM 3a noKaJrHy caMoyrrpaBy saje4nuuKo r43BprrraBarre o4peleHr4x floBepeHr,rx nocJroBa,
y oKnaAy ca 3aKoHoM rojurra ce ypefyje ApxaBHa ynpaBa ra ype46orra BnaAe xojorra ce ypelyjy
6:l.uxu ycnoBra H Haqr,rH saje4nuuxor r43BprrraBarLa floBepeHlrx rrocJroBa.

graHou 88s 3aroHa o JIoKanHoj cauoyupaBr.r, rpeABraleuo je ,aa y cnyuajy ocHr4Barba

saje4uuuxe cryN6e Ha ocHoBy 3axJbyqeHor cnopa3yMa o capaptrrpr je4nnuqa JroKaJrHe

caMoynpaBe, IbLrxoBLr pyKoBorktoqu rocraBJbajy o4Hocuo uuenyjy, pasperuanajy v o rruxonoj
oAroBopHocrl4 vt [pecraHKy AyxHocrr.r o4ryuyjy HaAJrexHra opraHr4 je1ranuqa JroKaJrHe

caMoynpaBe, y cKnaAy ca 3aKoHolr. Ha.4a-re oeaj qnaH flpeAeu\a ga 3anocJreHu ceoja npana,
o6aeese rI oAroBopHocrl4 ocrnapyjy y je4unuqr4 JroKaJrHe caMoynpaBe y rojoj je ce4r,tmte
saje4uuuxor opraHr43auproHot o6rura rojra ce ocHr.rBa.

r{raHorr.t 881 3arona o noKanuoj carraoylpaBlr, 4eQranucaupr cy ycJroBrr no,q rojunra
Cuopasyu o capaAlru npec'raje naBa>Kr4 Kao r4 Haqr.rH o6aseurasarLa HaAJrexHor Mr4Hr,rcrapcrBa
oAHocHo nocryflaK npecraHxa HaAnexHocru y cryuajeBr4Ma rca4a je cnopiryMy [pr4cryrrr4Jro
nuure je4uur4rla noKanHe caMoynpaBe.

Htruu 29. 3axona o cMarberLy pr43r.rKa o4 rcar:ac'rpo$a z yrpaBJbarry BaHpeAHr{M

curyayujawta 4e$nuurue o6asese jeAranuua JroKaJrHe caMoynpaBe, Kao H MorfrHocrr4
yclocTaBJbarra rraefyco6ue capaArse r4 yApyxHBarsa y rIr4JBy npyxarLa nouohu, pa3MeHe

IrcKycraBa u saje4nuvKor nnaHr,rpauba M rrpeAy3nMarra Mepa [r arTr4BHoc'tvt vr3 oKBupa cnojrax
HaAnexHoc'ua yrnpf envx 3aKoHoM

r{ranoeu 45. u 46. 3arona o BoAaMa 4e(punuruy 3arxrr.rry oA rrrrerHor gejcrna noge
oAHocHo yrrpaBJrarLe pr{3[rrlr4Ma oA trrrerHrax 4ejcmra ro4e. I4rrraefy oc'raror, oBlrM qJraHoBuMa

3aKoHa ce oapefyjy u jeguuuqe noKaJrHe caMoyrrpaBe sa o6es6efunarre 3arrrrvre oA rrrrerHor



4ejcrna no4e. Tarofe, ynpanralf,e pLr3r,rqrlMa oA rrrrerHor 4ejcrea roga o6yxBa.ra u3pa1y
lpenl{Ml4HapHe npolleHe pI43I4Ka oA nonnaBa, n3pary ra cnponoleme rrJraHoBa ynpaBJLarLa
pI{3[II{}IMa oA flonnaBa, olllrrrer 14 orreparr4BHr4x rrJraHora o46paue oA nonnaBa. Cnponoferre
peAoBHe I'I BaHpeAHe o46pane oA nonnaBa 14 3allrrr4ry o4 eposnje u 6yju\a. Tarole oniparrr"r,
nlan o46paHe oA IIo[JIaBa 3a BoAe 2. pega AoHocr4 HaAnexHrl op.u, je4anuqe noKanHe
caMoyrlpaBe, ys npu6aBJEeHo MI{IrIJberre januor BoAonpr,rBpe.qHor upe4y:eha. Osr4 qraHosr4
6tuxe oApebyjy u oljarursauajy cagpNaj z npoqeAype , Be3aHo 3au3pa!:y, AoHoruerbe vt rarbe
.4OCTaBJbaILe onrrITI4X It O[eparI4BHI4X IIJIaHOBa Og6pane o.{ nonnaBa.

qlanou 80. 3axoua o myMaMa npe4rzleno je ga ce n3 6yqer:a je4unuqe noKanHe
caMoyrpaBe Mory (pnnancupa:rpl aKTnBHocrH Ha yHarrpeleny onrxrexopr4urux lpyurquja lryua
o4 snauaja 3a noKanHy caMoynpaBy (xorr,rynanHe, c[oprcKo-peKpearr4BHe rr Apyre aKrr4BHocrr.r rr
o6jercu) y cKJIaAy ca rporpaMorra roja AoHocr.r HaAnexHr4 opiurl"grrrq" ,o;urHe caMoyrrpaBe.

YlaHou 9. 3aroHa o o46pauu oA rpaAa npe4nulene cy HaAJrexHocrr.r JroKaJrHe
caMoynpaBe y o6rac'rz ol6pane oA fpaAa sa no4pyuje JroKanHe caMoynpaBe.

glasou 22.3axoruao 3aIxrLITI4 oA noxapa, je4zuuqe JroKanHe caMoyrrpaBe cy o4pelene
y Aeny ,4oHorlerLa lllana 3aIIITLITe oA noxapa. Tarole oBHM qJraHona je 4ar npe.ne4 cagpxaja,
oAHocHo AenoBa fllaHa, Kao u o6anesy rpu6anrama carnacHocrra oA HaAnexHor
Muuucrapcr:na.

qnan 30. 3arona o 4o6ponoJbHoM BarporapcrBy npeABr4\a ra, y oKBr4py caojnx
Ha,4nexHocrl'I, cKyrllllruua je4un[qe noKanHe caMoylpaBe AoHocr.r ar<.r r<ojuu he- yrnp4nrz
cl4creM no4c'ruqaja r roBJlacrLtqa xoje je 4yNan Aa o6eg6erv 3a rrpuilarnure 4o6poBoJBHrrx
Barpo tacHr{x j e4 r,ur z qa.

r{raHosla 16. u 19.3axoua o o6noeu HaKoH eneMeHTapHe Herroro.qe 4e$uur,rury o6anese
je4uunrla JIoKaiIHe caMoynpaBe y rlocrynrlr4Ma npoqeHe lurere HaKoH eneMeHTapHe HeloroAe.
Tarofe o4pefeH je il flocrynaK I,I3pare u AocraBJsarf,a pe,,e*a , Kao u HaAnexHilx
peny6nuux[x opraHa u uucrutyrluja.

t{nan 135. Craryra rpaAa rlaqra upe4sl.rfa capa/{Ey u ylpyNusarbe rpaAa ca ApyrHM
oTIIIITHHaMa u rpaAoBlrMa y 3eMJBLt, a qri,aH 136. ae$unurue Cnopa3yM o capa1r;;kr rpaAa ca
,(pyrrlM je4Ianuqanta JIoKaJIHe caMoyrrpaBe. Cnopasyrvronr ce Vp.bVjVr ,*r" u ceAr.rrxre
saje4unurol opraHa, npegyseha, ycraHoBe r4nr4 Apyre opranzraqzj 

",- 
rp"ru, o6au pr Haqr,rH

o6aeBarLa [ocJIoBa, HaqvH $znancupama, ynpaB]barbe r4 HaA3op Ha.q paAoM, rrpr.rcryrrarf,e
cnopiByMy Apyrrx jeguuwp JIoKaJIHe caMoynpaBe, necryrraK ilcrynarba oAHocHo o4ycrajana
oA cflopa3yrraa je4Ianzqe noKanHe caMoy[paBe, flpaBa u o6asese 3alocJreHr4x, Kao rr Apyra
lHTarBa o4 suauaja 3a ocHI'IBaIbe, paA 14 [pecraHaK paAa, y cKnary ca 3aKoHoM. Cxynruizna
rpaAa oa-uylyje o 3aKJFyqI4BaIsy cnopa3yMa sehuHoNa rJracoBa oA yKynHor 6poja o46opuura u
ayxna je Aa la AocraBIr MHHLIcrapcrBy Ha.{nexHoM 3a noKanHy caMoyflpaBy y poKy oaJg aaru
oA AaHa 3aKJbyqeBa cnopa3yMa.

3aros o loramroj caMoynpaBr{, Kao u 3arcos o cMarberLy plrtuKa
y[paBJLarby BaHpeAHr.rM craryaqujarraa, 3arou o BoAaMa, 3arou o 3arrrrt4Ttl

oA Karacrpo$a ra

oA roxapa 14 Ap.



reOI4HI4Ixy BLIIxe HaAJIexHocrI4 JroKaJrHe caMoyrrpaBe, KaAa cy y [LrrarLy flpoqeclz Be3aHo 3a
AoAarHo HopMarvBHo ypelznalbe, oAHocHo rrpe cBera npeBeHTr,rBHe aKTr,rBHocrH, Ka.{a cy y
TII,ITaILy eneMHTapHe HerloroAe r{ Mepe ra aKTr,rBHocrH y cMarLerby pr{3}rKa oA r4crt4x. Hapanno
je4an BeJII4KH 4eo o6aeesa H HaAnexHocrlr, a cxoAHo r4 Apyrr4M 3aKoHr4Ma , rpe cBera 3arosa o
rouynannoj AenarHocrlr u 3arouy o nnaHr,rpa$y u vsrpa1Lbvt, oAHocn ce Ha rrocryname y
oKoJIHocrLIua rcoje cy hnu xoje upere Aa rrpepacry y BaHpeAne. OsAe ce flpe cBera MLrcJrr4 Ha
oHe xI4THe uHTepBeHllIajexoje ce oAHoce Ha orKJrarLaBe orracHocrr.r I]o xr.rBore r{ 3ApaBJbe hyl{u
I4 xt4Bortlrba oAHocHo uarepujamra noKperHa v HenoKperHa go6pa. Cee yuec.ranuje r<arac'rpo([e
roje cy ycnoBJreHe KJILIMaToKrIM npoMeHaMa, ailn u pustrpMa y oAHocy Ha nocroj ehy wtu
ueuoc'rojehy ran(fpacrpyKrypy, cne crapr,rjy nonyraqujyroja je noce6no r43paxeHa y ceocKtrM
cpeAI'IHaMa u.uu nenocroj ar\e vrvt HerlornyHocrcr4creMa rlr,rBr4JrHe 3a[rrrare r43JroxeHocr pr431rKy
oA HeKVx 6y4yhzx xa'racrpoQa quHe eehlaNr. MoNe ce pehra Aa BrrrxeAeqenujcxa He ynaralLa y
IzH$pacrpyKTypy raKo I4 y cucreM rluBr,rnHe 3arrrrilTe, oAHocHo y cMarberbe pr43lrKa oA
xaracrpo Sa Ao trpuHoce rrrreraMa orpoM Hrrx pa3M epa.

Y crna4y ca HanpeA HaBeAeHLIM lpa4cro nehe rpa4a r{auxa, noAHoct4 Cxyuruuauutpa1a
ilpeAJlor Olyre o ycnocraBJbalby capaAlbe y o6racu.r cMarbema pr{3r{Ka oA Karacrpo$a u
rlocJroBa pasnoja qI4BhnHe 3aIrITI4Te ca rpaAoBr4Ma vrvt olrrrrvHaM a y cnvBy 3aua4ne Mopare, na
piBMarpalLe u yc&ajalbe, y qluby 3axJbf{e6e Cnopasyrraa o capaArrr.r y oltawu cMarberLa
pu3uKa oA Karacrpo([a u nocJloBa pasnoja qr.{Br4nHe 3arr]TVTe ca rpaAoBr.rMa r{ omrrrvta6a y
cnr,rBy 3anaAne Mopane.

Ha o6paga
3A OIIIITE

Be rpaAa rlaqma
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ПРЕДЛОГ 

На основу чл. 20. ст. 1. тач. 11, чл. 88, 88а, 88в. и 88д. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 29. 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени 

гласник РС", бр.  87/18), а у вези са чл. 45. и 55. Закона о водама ("Службени гласник РС", 

бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), чланом 80. Закона о шумама ("Службени гласник РС", бр. 

30/10, 93/12, 89/15 и 95/18-др.закон), чланом 9. Закона о одбрани од града ("Службени 

гласник РС", бр. 54/15), чланом 22. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 

111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др.закони), чланом 30. Закона о добровољном ватрогарству 

("Службени гласник РС", бр.  87/18), чл. 16. и 19. Закона о обнови након елементарне 

непогоде ("Службени гласник РС", бр.  112/15), члана 113б. Статута града Краљева 

(„Службени лист града Краљева“, бр. 7/18-пречишћен текст и 5/19), члана 87. Статута града 

Крушевца ("Службени лист града Крушевца", бр. 15/18), члана 122. Статута града Новог 

Пазара ("Службени лист града Новог Пазара", бр. 10/19), члана 167. Статута града Ужица 

("Службени лист града Ужица", бр. 4/19), члана 138. Статута града Чачка ("Службени лист 

града Чачка", бр. 6/19), члана 134. Статута општине Александровац (''Службени лист 

општине Александровац'', бр. 2/19), члана 113. Статута општине Ариље (''Службени гласник 

општине Ариље'', бр. 13/19), члана 114. Статута општине Врњачка Бања (''Службени лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 12/19), члана 121. Статута општине Горњи Милановац 

(''Службени гласник општине Горњи Милановац'', бр. 3/19), члана 120. Статута општине 

Ивањица (''Службени лист општине Ивањица'', бр. 1/19), члана 115. Статута општине Кнић 

(''Службени гласник општине Кнић'', бр. 1/19), члана 128. Статута општине Косјерић 

(''Службени лист општине Косјерић'', бр. 3/19), члана 122. Статута општине Лучани 

(''Службени гласник општине Лучани'', бр. 16/18), члана 102. Статута општине Пожега 

(''Службени лист општине Пожега'', бр. 1/19), члана 121. Статута општине Рашка (''Службени 

гласник општине Рашка'', бр. 197/18), члана 122. Статута општине Трстеник (''Службени лист 

општине Трстеник'', бр. 1/19), члана 132. Статута општине Тутин (''Службени лист општине 

Тутин'', бр. 1/19) и члана 119. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине 

Чајетина'', бр. 2/19), градови и општине слива Западне Мораве, и то градови: Краљево, 

Крушевац, Нови Пазар, Ужице и Чачак и општине: Александровац, Ариље, Врњачка Бања, 

Горњи Милановац, Ивањица, Кнић, Косјерић, Лучани, Пожега, Рашка, Трстеник, Тутин и 

Чајетина (у даљем тексту: потписници споразума), дана ___.___.20__. године, закључују 

С п о р а з у м 

o сарадњи у области смањења ризика од катастрофа и послова 

развоја цивилне заштите градова и општина у сливу Западне 

Мораве 
 

Циљеви, принципи и начела сарадње 

Члан 1. 

Полазећи од потребе остваривања ближе међусобне сарадње градова и општина у сливу 

Западне Мораве, а у складу са својима надлежностима у области смањења ризика од 

катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, потписници овог споразума закључили су 
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10. фебруара 2017. године у Краљеву Протокол о сарадњи градова и општина у сливу 

Западне Мораве. 

Протоколом о сарадњи градова и општина у сливу Западне Мораве потписници су се 

сагласили да проритет у сарадњи представља рад на припреми заједничких стратешких и 

планских докумената из области управљања ризицима од катастрофа и брзог опоравка након 

елементарних непогода, припрема предлога пројеката ради обезбеђења средстава за: 

заједничко превентивно деловање градова и општина у циљу смањења ризика; изградњу 

одговарајућег система ране најаве елементарних непогода и других несрећа у сливу Западне 

Мораве; стварање услова за одговарајући одговор градова и општина на ванредне ситуације; 

стварање услова за брз опоравак од елементарних непогода и других несрећа на основу 

начела ''изградити поново боље''. 

Руководећи се принципима добре управе, а у циљу стварања безбедног и сигурног друштва, 

као стуба одрживог развоја када су елементарне непогоде и друге несреће у питању, градови 

и општине у сливу Западне Мораве изражавају спремност активног промовисања правила, 

начела и препорука важећих законских и подзаконских прописа из области смањења ризика 

од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у Републици Србији (стратегије, закони, 

програми, планови, уредбе, правилници и др.) и међународних стандарда (Сендаи оквир, 

ПДНА методологија, Париски споразум и сл.). 

У складу са унапређеним законодавним оквиром током 2018. године (Закон о изменама и 

допунама Закона о локалној самоуправи, Закон о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама и др.) и резултатима Функционалне анализе градова и 

општина слива Западне Мораве за потребе израде споразума о сарадњи, која је израђена од 

стране Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије маја 

2019. године, препознајући потребу за дугорочним функционалним решењима, већег 

интензивирања и практичне конкретизације већ успостављене међуопштинске сарадње у 

области превенције и управљања ванредним ситуацијама на локалном нивоу, потписници 

споразума су се сагласили да међуопштинску сарадњу заснивају на принципима 

добровољности, солидарности, као и ефикасности и разноврсности облика сарадње.  

Потписници споразума су се сагласили да међуопштинску сарадњу остварују на начелима 

партнерства, консензуса, транспарентности, одговорности, заједничког планирања и 

усклађивања активности, заједничког интереса, међусобног информисања и аутономности 

свих страна.  

 

Предмет споразума 

Члан 2. 

Овим споразумом о сарадњи у области смањења ризика од катастрофа и послова развоја 

цивилне заштите градова и општина у сливу Западне Мораве (у даљем тексту: споразум), 

потписници споразума су се сагласили о принципима, обавезама и начину остваривања 

међусобне сарадње у области смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне 

заштите.  

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања послова, решени да заједнички раде на 

стварању отпорније заједнице и заједнички делују у циљу заједничког смањења ризика од 
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катастрофа, као и заједничког развоја цивилне заштите, потписници овог споразума су 

сагласни да активно сарађују, те да као конкретизацију такве практичне сарадње, 

удруживањем својих финансијских, просторних и кадровских могућности, у складу са 

законом и статутима градова и општина потписника споразума, образују Заједничку службу 

за послове у области смањења ризика од катастрофа и послове развоја цивилне заштите 

градова и општина у сливу Западне Мораве (у даљем тексту: Заједничка служба) за 

територије градова: Краљево, Крушевац, Нови Пазар, Ужице и Чачак и општина: 

Александровац, Ариље, Врњачка Бања, Горњи Милановац, Ивањица, Кнић, Косјерић, 

Лучани, Пожега, Рашка, Трстеник, Тутин и Чајетина. 

Овим споразумом уређују се нарочито: назив и седиште Заједничке службе, врста, обим и 

начин обављања послова, начин финансирања, управљање и надзор над радом Заједничке 

службе, приступање споразуму других јединица локалне самоуправе, поступак иступања 

односно одустајања од споразума јединице локалне самоуправе, права и обавезе запослених, 

као и друга питања од значаја за оснивање, рад и престанак рада Заједничке службе, у складу 

са законом. 

Сви појмови у овом споразуму употребљени у граматичком мушком роду подразумевају 

мушки и женски природни род. 

 

Назив, седиште и месна надлежност Заједничке службе 

Члан 3. 

Пун назив Заједничке службе гласи: ''Заједничка служба за послове у области смањења 

ризика од катастрофа и послове развоја цивилне заштите градова и општина у сливу Западне 

Мораве ''. 

Потписници споразума су сагласни да Заједничка служба има седиште у Крушевцу, улица 

Чупићева, број 13. 

Осим просторија у седишту, Заједничка служба користиће и просторије објекта Градске 

управе града Краљева на Рудну, који је намењен за обуке из тематских области цивилне 

заштите, деловање јединица локалне самоуправе у области безбедности и управљање 

ризиком, у складу са усвојеним годишњим Општим програмом обуке запослених у 

јединицама локалне самоуправе и годишњим Секторским програмом континуираног 

стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе. 

Заједничка служба може формирати и друге организационе делове,  користити и друге 

просторије и опрему потписника споразума, за рад запослених, што ће се у сваком 

појединачном случају посебно договарати. 

За промену назива или седишта Заједничке службе, неопходна је претходна писана 

сагласност свих потписника споразума. 

Месна надлежност за обављање послова Заједничке службе простире се на територијама 

свих потписника споразума. 

 

Врста, обим и начин обављања послова Заједничке службе  

Члан 4. 
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Заједничка служба, на територијама свих потписника споразума, сагласно надлежностима 

јединица локалне самоуправе, у складу са законом, учествује у обављању послова: израде 

планских и других аката и њиховог усклађивања (процене ризика од катастрофа, планови 

смањења ризика од катастрофа, планови заштите и спасавања, екстерни планови заштите од 

великих удеса, оперативни планови одбране од поплаве за водотокове II реда, одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите, програми и планови развоја и 

финансирања система смањења ризика од катастрофа, заједнички план активности и сарадње 

потписница у овој области, протоколи, споразуми и меморандуми о сарадњи и сл.); 

институционалног повезивања, у циљу размене искустава и примера добре праксе, као и 

сарадње на различитим пројектима (са органима државне управе и надлежним службама 

Владе, посебно министарствима надежним за послове локалне самоуправе и заштите 

животне средине и Канцеларијом за управљање јавним улагањима, научним институтима и 

организацијама у земљи и у иностранству, факултетима у земљи и у иностранству, јавним 

предузећима и установама на територији градова и општина у сливу Западне Мораве, 

организацијама цивилног друштва од значаја за систем смањења ризика, Сталном 

конференцијом градова и општина – Савезом градова и општина Србије, Програмом 

Уједињених нација за развој – УНДП, Организацијом за храну и пољопривреду - ФАО, 

Светском банком, Caritas и др.); набавке и одржавања материјално – техничких ресурса ради 

реализације мера и активности у циљу смањења ризика од катастрофа (противплавни 

системи, системи ране најаве и детекције, системи за обавештавање и узбуњивање, 

комуникација у времену непосредно пре и у току природних катастрофа, опрема за 

заједнички Ситуациони центар (члан 6. овог споразума), рачунарска опрема, симулатори, 

радио станице, софтвери, опрема за потребе Регионалног центра за обуке на Рудну, опрема 

за субјекте система смањења ризика и сл.); друге активности у циљу успостављања 

функционалности система и посебних делова система смањења ризика од катастрофа 

(укључивање свих релеватних инситутуција, организација и појединаца од значаја за 

функционисање система смањења ризика од катастрофа у градовима и општинама на нивоу 

слива Западне Мораве прописивањем посебних процедура и унапређењем постојећих аката у 

циљу укључивања шире јавности, медијски наступи, обуке, вежбе, тренинзи и јавна 

представљања, израда и штампање различитих публикација у циљу укључивања 

заинтересоване јавности, као и подизања свести о значају процеса смањења ризика од 

катастрофа и сл.). 

 

Табела 1. Учешће у изради и усклађивању планских и других аката Заједничке службе 

 

Назив акта 
Опис послова 

Очекивани ефекти 

Законски 

основ 

Посебни 

услови 

Процена 

ризика од 

катастрофа 

Учешће у изради и усклађивању процена 

ризика градова и општина у сливу Западне 

Мораве. 

Заједничка служба ће се, на позив градова 

Закон о 

смањењу 

ризика од 

катастрофа 

и 

Поседовање 

лиценце 
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и општина у сливу Западне Мораве, 

укључити у процес израде локалне 

процене ризика. Оваквим приступом 

стварају се квалитативни услови да се 

локалне процене ризика унапређују у 

складу са посебним знањима запослених у 

Заједничкој служби, као и признатим 

домаћим и међународним праксама. 

Процес „ослањања“, односно усклађивања 

процена ризика суседних градова и 

општина, учешћем Заједничке службе ће 

бити ефикаснији, а њихово деловање у 

систему смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама 

координирано.  

управљању 

ванредним 

ситуацијама 

План заштите 

и спасавања 

Учешће у изради и усклађивању планова 

заштите и спасавања градова и општина у 

сливу Западне Мораве. 

- Видети очекивани ефекат за процену 

ризика. 

Закон о 

смањењу 

ризика од 

катастрофа 

и 

управљању 

ванредним 

ситуацијама 

Поседовање 

лиценце 

План 

смањења 

ризика од 

катастрофа 

Учешће у изради и усклађивању планова 

смањења ризика од катастрофа градова и 

општина у сливу Западне Мораве. 

- Видети очекивани ефекат за процену 

ризика. 

Закон о 

смањењу 

ризика од 

катастрофа 

и 

управљању 

ванредним 

ситуацијама 

 

Оперативни 

план одбране 

од поплава за 

водотокове II 

реда 

Учешће у изради и усклађивању 

оперативних планова одбране од поплава 

за водотокове II реда градова и општина у 

сливу Западне Мораве.  

Закон о 

водама 

 

Одлука о 

организацији 

и 

функциониса

Учешће у изради и усклађивању локалних 

Одлука о организацији и функционасању 

цивилне заштите. 

Заједничка служба ће на позив градова и 

Закон о 

смањењу 

ризика од 

катастрофа 
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њу цивилне 

заштите 

општина у сливу Западне Мораве 

учествовати у изради и усклађивању са 

другим Одлукама о организацији и 

функционисању цивилне заштите градова 

и општина у сливу Западне Мораве. 

Оваквим приступом, у складу са законом, 

стварају се квалитативни услови за 

рационалније управљање ресурсима, 

посебно људским, односно, у складу са 

проценама ризика (како локалним тако и 

проценом ризика градова и општина у 

сливу Западне Мораве), створиће се 

услови за успостављање функционалног 

система цивилне заштите. 

и 

управљању 

ванредним 

ситуацијама 

План заштите 

од пожара 

Учешће у изради и усклађивању локалних 

и планова заштите од пожара градова и 

општина у сливу Западне Мораве. 

- Видети очекивани ефекат за процену 

ризика. 

Закон о 

заштити од 

пожара 

Поседовање 

лиценце 

Извештај о 

процени 

штете и 

потреба 

Учешће у изради и усклађивању извештаја 

о процени штета и потреба градова и 

општина у сливу Западне Мораве након 

елементарне непогоде. 

Заједничка служба ће се, на позив градова 

и општина у сливу Западне Мораве, 

укључити у процес израде локалних 

извештаја о процени штета и потреба. 

Такође, у циљу комуникације и 

координације у периодима одмах након 

елементарне непогоде, Заједничка служба 

може радити на изради брзих процена 

штета, као и прелиминарних извештаја о 

процени штета и потреба са подручја 

угрожених елементарним непогодама. 

Осим тога, на позив јединице локалне 

самоуправе, може учествовати у раду 

локалних комисија за процену штета и 

потреба (у случајевима великих 

катастрофа), односно вршити и друге 

послове на инструктажама лица у 

комисијама, саветодавне послове и 

Закон о 

обнови 

након 

елементарне 

непогоде 
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послове ревизија локалних процена штета 

по посебном овлашћењу надлежних 

републичких органа и организација. 

Заједнички 

план 

активности и 

сарадње 

градова и 

општина у 

сливу Западне 

Мораве у 

области 

смањења 

ризика од 

катастрофа и 

климтаским 

променама, 

односно 

адаптације на 

измењене 

климатске 

услове 

Учешће у изради и усклађивању 

заједничких планова активности и 

сарадње градова и општина у сливу 

Западне Мораве у области смањења 

ризика од катастрофа и климтаским 

променама, односно адаптације на 

измењене климатске услове (секторске 

политике). 

Заједничка служба ће се, на позив градова 

и општина у сливу Западне Мораве, 

укључити у процес израде, као и 

усклађивање заједничких планова 

активности и сарадње градова и општина у 

сливу Западне Мораве у области смањења 

ризика од катастрофа и климтаским 

променама, односно адаптације на 

измењене климатске услове. 

Закон о 

планском 

систему 

Републике 

Србије 

 

Елаборат за 

извођење 

вежбе 

цивилне 

заштите 

На позив појединог града или општине 

потписника споразума, Заједничка служба 

ће учествовати у процесу израде елабората 

за извођење вежби цивилне заштите, као и 

у другим активностима везаним за 

припремаме, извођење и евалуацију вежби 

цивилне заштите у тим градовима и 

општинама. 

Такође, а у складу са програмом и планом 

рада Заједничке службе, радиће се на 

изради елабората заједничких вежби 

цивилне заштите градова и општина у 

сливу Западне Мораве (здружене вежбе 

цивилне заштите). 

Оваквим присупом стварају се оптимални 

услови за рационалније управљање 

материјалним и људским ресурсима на 

локалном ниову, путем перидоичних 

провера досугнутог степена спремности 

Закон о 

смањењу 

ризика од 

катастрофа 

и 

управљању 

ванредним 

ситуацијама 
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система цивилне заштите, како на нивоу 

појединог града или општине потписника 

споразума, тако и на нивоу градова и 

општина у сливу Западне Мораве. 

Програм и 

план рада 

Заједничке 

службе 

У складу са законом, Заједничка служба је 

дужна да припреми предлог годишњег 

програма и плана рада Заједничке службе, 

како би се створили нормативни 

предуслови за њен рад.  

Предлог годишњег програма и плана рада 

Заједничке службе достављаће се 

Координационом тиму, формираном на 

основу споразума, који ће, уз мишљење, 

предлог прослеђивати скупштинама 

градова и општина у сливу Западне 

Мораве на разматрање и усвајање. 

Закон о 

локалној 

самоуправи 

 

Извештај о 

раду 

Заједничке 

службе 

У складу са законом, Заједничка служба је 

дужна да припреми предлог годишњег 

извештаја о раду Заједничке службе.  

Предлог годишњег извештаја о раду 

Заједничке службе достављаће се 

Координационом тиму, формираном на 

основу споразума, који ће, уз мишљење, 

предлог прослеђивати скупштинама 

градова и општина у сливу Западне 

Мораве на разматрање и усвајање. 

Закон о 

локалној 

самоуправи 

 

 

Приритетне области и динамика обављања послова Заједничке службе  

Члан 5. 

Приоритетне области и послови Заједничке службе утврђују се следећом динамиком:  

1) до краја прве године, рачунајући од дана потписивања споразума: рад на анализи, 

ажурирању и усклађивању аката; обуке цивилне заштите (у складу са усвојеним годишњим 

Општим програмом обуке запослених у јединицама локалне самоуправе и годишњим 

Секторским програмом континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама 

локалне самоуправе); активности у циљу ажурирања Централног регистра ризика;  

2) друге године, рачунајући од дана потписивања споразума: вежбе цивилне заштите; 

3) до краја треће године, рачунајући  од дана потписивања споразума: израда нацрта аката у 

области  цивилне заштите, односно смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама. 
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Годишњим програмима и плановима рада Заједничке службе, зависно од расположивих 

људских и материјално-техничких ресурса Заједничке службе и у складу са мишљењем 

Координационог тима, детаљно ће се изршити прецизирање  и динамика обављања послова 

Заједничке службе у областима из става 1. овог члана, а континуирано ће се обављати и 

послови на опремању система цивилне заштите, као и субјеката од значаја за систем 

смањења ризика од катастрофа и послове развоја цивилне заштите. 

Обуке цивилне заштите из тачке 1. овог члана изводиће се у за то опремљеном објекту 

Градске управе града Краљева на Рудну, а радиће се на томе да тај објекат у наредном 

периоду постане Регионални центар за обуке цивилне заштите, смањења ризика од 

катастрофа и послове развоја цивилне заштите, као и из области обнове након катастрофе. 

Ради реализације послова из тачке 3. овог члана, биће оспособљен неопходан број 

запослених у Заједничкој служби (лиценце, овлашћења и др.).  

У складу са обавезама које проистичу из важећег законског оквира, Заједничка служба ће 

припремити нацрте неопходних стратешких и планских докумената, а радиће и на 

усклађивању са осталим секторским политикама.  

 

Ситуациони центар 

Члан 6. 

У складу са доступним изворима финансирања и пројектним активностима које ће се 

реализовати у циљу изградње адекватног система управљања ризицима, градови и општине у 

сливу Западне Мораве предузимаће активности на формирању заједничког Ситуационог 

центра. 

Заједнички Ситуациони центар био би образован у оквиру Заједничке службе, као њена ужа 

организациона јединица. 

Основна функција заједничког Ситуационог центра била би координација, посебно у делу 

ране најаве, односно у времену непосредно пре ванредних догађаја, односно катастрофе, као 

и у времену ванредних догађаја, односно катастрофе. 

Потписници овог споразума радиће на томе да у наредном  периоду заједнички Ситуациони 

центар буде у служби грађана и у „редовним“ условима, 24 часа дневно, 365 дана годишње, 

како би грађани путем јединственог телефонског броја могли да пријављују комуналне 

проблеме, који би се на тај начин координирано ефикасније решавали, што је од великог 

значаја са аспекта превенције управљања ризицима. 

 

 

 

 

Положај Заједничке службе  

Члан 7. 

Заједничка служба има положај службе, у смислу одредаба Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 
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21/16, 113/17, 113/17-I-др.закон, 95/18 – др. закон и 86/19), образоване у смислу одредаба 

чланова од 88. до 88д. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр.  129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18). 

Одлуком о оснивању Заједничке службе за послове у области смањења ризика од катастрофа 

и послове развоја цивилне заштите градова и општина у сливу Западне Мораве (у даљем 

тексту: Одлука) уредиће се надлежност, организација и начин рада, као и друга питања од 

значаја за рад Заједничке службе. 

Одлуку из става 2. овог члана дужне су да донесу скупштине градова, односно скупштине 

општина потписника споразума, у истоветном тексту, на првој наредној седници након 

закључења овог споразума. 

Заједничка служба има обавезу да скупштинама градова, односно скупштинама општина 

потписника споразума доставља на сагласност годишњи програм рада. 

При изради годишњег програма рада, обавезно је узети у обзир приоритетне послове 

Заједничке службе и утврђену динамику из члана 5. овог споразума. 

Заједничком службом руководи директор Заједничке службе, који има заменика. 

Директор и заменик директора Заједничке службе за свој рад и рад Заједничке службе у 

целини одговарају скупштинама градова и општина и градским, односно општинским 

већима потписника споразума, у складу са овим споразумом и Одлуком. 

  

Избор директора и заменика директора Заједничке службе  

Члан 8. 

Директора и заменика директора Заједничке службе именују и разрешавају градска, односно 

општинска већа потписника споразума, након спроведеног јавног конкурса, на предлог 

међуопштинске конкурсне комисије за избор директора и заменика директора Заједничке 

службе (у даљем тексту: међуопштинска конкурсна комисија). 

Међуопштинска конкурсна комисија из става 1. овог члана има пет чланова.  

Чланови међуопштинске конкурсне комисије морају имати стечено високо образовање на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету. 

Решења о именовању свог члана међуопштинске конкурсне комисије дужна су да донесу 

градска, односно општинска већа потписника споразума који, сагласно одредбама овог 

споразума, имају највеће процентуално учешће у финансирању рада Заједничке службе, на 

првој наредној седници након закључења овог споразума. 

Градска управа града Крушевца обављаће административно-стручне и техничке послове за 

потребе међуопштинске конкурсне комисије. 

Председника међуопштинске конкурсне комисије из својих редова бирају чланови 

међуопштинске конкурсне комисије, већином гласова на првој седници међуопштинске 
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конкурсне комисије. 

Директор и заменик директора Заједничке службе именују се на период од пет година и могу 

поново бити именовани.   

За директора и заменика директора Заједничке службе могу бити именовани држављани 

Републике Србије који имају стечено високо образовање из научне, односно стручне области 

у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких или 

техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 

на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 

на факултету најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит 

и познавање рада на рачунару. 

Кандидати за директора и заменика директора Заједничке службе дужни су да уз пријаву на 

конкурс, као саставни део конкурсне документације доставе и предлог плана пословне 

стратегије и развоја Заједничке службе. 

По окончаном изборном поступку, конкурсна комисија саставља листу од по највише три 

кандидата за директора и заменика директора Заједничке службе који су са најбољим 

резултатом испунили мерила прописана за избор и доставља је ради одлучивања градским, 

односно општинским већима из става 4. овог члана. 

Ако међуопштинска конкурсна комисија утврди да ниједан кандидат није испунио мерила 

прописана за избор, не може скупштинама градова и општина потписника споразума 

предложити кандидата за избор. 

Ако градским, односно општинским већима не буде предложен кандидат за избор, или ако 

градска, односно општинска већа не изаберу предложеног кандидата, спроводи се нови јавни 

конкурс.   

Избор директора и заменика директора Заједничке службе извршиће се у року од 60 дана од 

именовања међуопштинске конкурсне комисије. 

 

Унутрашње уређење и систематизација Заједничке службе  

Члан 9. 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе града Крушевца, 

посебних органа, служби и организација, чији саставни део су и одредбе о систематизацији 

радних места у Заједничкој служби, обједињује начелник Градске управе града Крушевца и 

доставља га Градском већу града Крушевца на усвајање. 

Унутрашња организација и систематизација радних места у Заједничкој служби утврдиће се 

актом Градског већа града Крушевца, у складу са Одлуком, сагласно закону којим се уређује 

положај запослених у јединицама локалне самоуправе, у року од 60 дана од дана закључења 

овог споразума. 

 

Одлучивање о правима и обавезама запослених у Заједничкој служби  
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Члан 10. 

Потписници овог споразума су сагласни да о правима и обавезама из радног односа 

запослених у Заједничкој служби, њиховим платама и накнадама, стручном усавршавању, 

оцењивању, напредовању у служби, дисциплинској и материјалној одговорности и другим 

питањима од значаја за остваривање њихових права и обавеза из радног односа одлучује 

директор Заједничке службе, у складу са прописима који се примењују на запослене у ЈЛС. 

У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Заједничкој служби, примењују се 

одредбе закона и других прописа који важе за запослене у јединицама локалне самоуправе.  

Звања запослених у Заједничкој служби и услови за њихово стицање, коефицијенти за 

утврђивање плата, као и услови за распоређивање запослених, утврђују се посебним актима, 

у складу са прописима који се примењују на запослене у јединицама локалне самоуправе.  

 

Примена одредби закона који уређује општи управни поступак 

Члан 11. 

У поступку пред Заједничком службом у којем се решава о правима и обавезама грађана и 

правних лица (одлучивање о додели помоћи након елементарне и друге непогоде, послови 

везано за зоне непосредног ризика и сл.), примењују се одредбе закона који уређује општи 

управни поступак.  

Када Заједничка служба одлучује о правима и обавезама грађана у управном поступку, 

надлежни орган потписника споразума – градско, односно општинско веће потписника 

споразума, задржава своју надлежност у другостепеном поступку, у складу са законом. 

 

Услови за почетак рада Заједничке службе  

Члан 12. 

Градска управа града Крушевца обезбедиће просторне, материјалне и техничке услове за 

почетак рада Заједничке службе у року од 60 дана од дана закључења овог споразума. 

Градске, односно општинске управе градова и општина потписника овог споразума дужне су 

да у року од 60 дана од дана закључења овог споразума омогуће пријем поднесака преко 

своје писарнице, као и електронским путем, за Заједничку службу, у складу са законом.  

  

Обављање других послова за потребе Заједничке службе  

Члан 13. 

Потписници овог споразума су сагласни да ће Градска управа града Крушевца, за потребе 

Заједничке службе обављати финансијске и рачуноводствене послове, послове јавних 

набавки, послове управљања људским ресурсима, техничке послове, као и друге послове 

који се односе на обезбеђивање услова за функционисање органа и служби јединице локалне 

самоуправе. 

  

 

Начин финансирања рада Заједничке службе  

Члан 14. 

Потписници овог споразума су сагласни да се под финансијским средствима за рад 

Заједничке службе подразумевају средства за плате и накнаде плате, накнаде трошкова и 
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друга примања директора, заменика директора и запослених у Заједничкој служби, за 

набавку опреме, канцеларијског материјала, трошкове воде, струје, грејања, материјални 

трошкови (трошкови горива, регистрације возила, осигурања и сл.) и друго, да неопходна 

средства за финансирање обезбеђују у својим буџетима, сразмерно обиму послова који за 

њих обавља Заједничка служба, а да се финансирање рада Заједничке службе континуирано 

врши заједнички, применом критеријума процентуалног удела, према проценту броја 

становника у односу на укупан број становника свих градова и општина потписника 

споразума, на основу званичних података пописа становништва у Републици Србији из 2011. 

године и то: 

 

Табела 2. Процентуално и номинално учешеће потписника споразума у финансирању рада  Заједничке 

службе  

 

Градови и општине 

слива Западне Мораве 
Број становника 

 

% 

Номинални износи 

финансијских 

средстава 

 

Град Краљево 

 

125.488 

 

14,137% 

 

/ 

 

Град Крушевац 

 

128.752 

 

14,505% 

 

/ 

 

Град Нови Пазар 

 

100.410 

 

11,312% 

 

/ 

 

Град Ужице 

 

78.040 

 

8,792% 

 

/ 

 

Град Чачак 

 

115.337 

 

12,994% 

 

/ 

 

Општина Александровац 

 

26.522 

 

2,988% 

 

/ 

 

Општина Ариље 

 

18.792 

 

2,117% 

 

/ 

 

Општина Врњачка Бања 

 

27.527 

 

3,101% 

 

/ 
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Општина Горњи 

Милановац 

44.406 5,003% / 

 

Општина Ивањица 

 

31.963 

 

3,601% 

 

/ 

 

Општина Кнић 

 

14.237 

 

1,604% 

 

/ 

 

Општина Косјерић 

 

12.090 

 

1,362% 

 

/ 

 

Општина Лучани 

 

20.897 

 

2,354% 

 

/ 

 

Општина Пожега 

 

29.638 

 

3,339% 

 

/ 

 

Општина Рашка 

 

24.678 

 

2,780% 

 

/ 

 

Општина Трстеник 

 

42.966 

 

4,840% 

 

/ 

 

Општина Тутин 

 

31.155 

 

3,510% 

 

/ 

 

Општина Чајетина 

 

 

14.745 

 

1,661% 

 

/ 

 

Укупно: 

 

887.643 

 

100,00% 

 

 

/ 

 

Потписници овог споразума дужни су да у потпуности извршавају своје обавезе и одговорни 

су за њихово испуњење. 

Потписници овог Спорзум могу да учествују у финансирању рада Заједничке службе и кроз 

плате запослених уступљених на рад у Заједничкој служби. 
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Други извори финансирања Заједничке службе  

Члан 15. 

Средства за финансирање рада Заједничке службе, осим из буџета потписника споразума, 

могу се обезбеђивати и из других извора (из буџета Републике Србије, донација, банкарских 

кредита и из других извора, у складу са законом). 

 

Плаћање трошкова рада Заједничке службе  

Члан 16. 

Потписници овог споразума су сагласни да Град Крушевац, у коме је седиште Заједничке 

службе, обезбеђује укупно потребна средства за рад Заједничке службе, док ће потписници 

споразума у утврђеном проценту рефундирати финансијска средства на рачун Града 

Крушевца.  

Потписници споразума су сагласни да делове трошкова рада Заједничке службе из члана 14. 

овог споразума, чији ће номинални износи бити утврђивани анексом споразума, потписници 

споразума плаћају Граду Крушевцу, у 12 једнаких месечних рата, до десетог у месецу за 

претходни месец, на рачун буџета Града Крушевца, број рачуна: ________________, који се 

води код Управе за трезор, адреса _______________, на основу испостављене месечне 

фактуре од стране Града Крушевца, осим оног дела фактуре у погледу којег неки од 

потписника споразума изјави приговор, на начин и у року предвиђеним овим споразумом. 

Организациона јединица Градске управе града Крушевца надлежна за послове финансија, 

најкасније до петог у месецу за претходни месец испостављаће ради реализације фактуре 

потписницима споразума, о чему ће водити уредну финансијско-књиговодствену евиденцију, 

у складу са законом.  

Номинални износи финансијских удела трошкова рада 

Члан 17. 

Потписници овог споразума су сагласни да за сваку буџетску годину, у складу са буџетским 

календаром, закључују анекс уз овај споразум којим ће сваком од потписника бити одређени 

номинални износи финансијских удела трошкова рада Заједничке службе из члана 14. 

споразума.  

 

Годишњи извештај о раду Заједничке службе  

Члан 18. 

Заједничка служба подноси скупштинама градова и општина потписника споразума 

годишњи извештај о раду, једном годишње, најкасније до краја марта текуће за претходну 

годину.  

Извештај из става 1. овог члана садржи детаљне показатеље о достигнутом нивоу 

реализације годишњег програма рада Заједничке службе. Извештај може да садржи и 

иницијативе за измену или доношење појединих аката ради отклањања уочених недостатака 

и ефикаснијег рада Заједничке службе, а саставни део годишњег извештаја су и подаци о 

трошењу финансијских средстава за рад Заједничке службе. 
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Годишњи извештај о раду Заједничке службе скупштине градова и општина потписника 

споразума разматрају на својој првој наредној седници и исти се објављују у службеним 

гласилима и на веб страницама потписника споразума. 

 

Ванредни и додатни извештаји Заједничке службе  

Члан 19. 

Заједничка служба дужна је да на захтев надлежних органа потписника споразума, или по 

потреби, доставља ванредне и додатне извештаје, податке и информације о раду и 

извршавању појединих послова из своје надлежности. 

 

Члан 20. 

Заједничка служба користи покретне и непокретне ствари у складу са Законом. 

 

Координациони тим 

Члан 21. 

У циљу одрживости и унапређења међуопштинске сарадње образује се Координациони тим 

кога чине по један члан представник потписника споразума – градоначелник, односно 

председник општине или лице које он овласти. 

Координациони тим се састаје најмање једном у два месеца. Седницама Координационог 

тима председава лице које међу собом бирају чланови Координационог тима, већином 

гласова укупног броја чланова, на мандатни период од једне године. 

 

Задатак Координационог тима 

Члан 22. 

Задатак Координационог тима је да: 

1) прати релизацију споразума и рад Заједничке службе; 

2) анализира функционисање међуопштинске сарадње у области рада Заједничке службе и 

предлаже мере за њено унапређење; 

3) анализира кадровске потребе и предлаже мере за побољшање стања; 

4) анализира потребе за финансирањем и техничком опремљеношћу Заједничке службе и 

подноси иницијативе надлежним органима потписника споразума; 

5) разматра предлог годишњег програма рада и плана рада Заједничке службе и даје 

мишљење о томе скупштинама градова и општина потписника споразума; 

6) разматра предлог годишњег извештаја Заједничке службе и даје мишљење о томе 

скупштинама градова и општина потписника споразума; 

7) предлаже решења за унапређење организације рада Заједничке службе; 

8) покреће иницијативу за доношење нове или за измене и допуне важеће одлуке којом су 

уређена правила о раду Заједничке службе; 
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9) предузима и друге активности у циљу унапређења међуопштинске сарадње, у складу са 

законом. 

 

Извештај о раду Координационог тима 

Члан 23. 

Координациони тим је дужан да најмање једном годишње, а најкасније до краја октобра 

текуће године, сачини извештај о свом раду са предлогом мера и трошковима које би 

требало планирати у буџетима потписника споразума за наредну годину. 

Извештај из става 1. овог члана доставља се градском, односно општинском већу потписника 

споразума. 

 

Обављање административно-техничких послова за Координациони тим 

Члан 24. 

Потписници споразума су сагласни да ће Градска управа града Крушевца, обављати 

административно-техничке послове (припрема докумената, организација састанака, 

умножавање материјала и сл.) за потребе Координационог тима. 

 

Трајање споразума 

Члан 25. 

Овај споразум се закључује на неодређено време и ступа на снагу даном потписивања. 

 

Измене и допуне споразума и клаузула о приступању 

Члан 26. 

Измене и допуне овог споразума врше се сагласношћу свих страна потписника анексом у 

писаном форми. 

Ако постоје технички и други услови, као и ако се о томе сагласе сви постојећи потписници 

споразума, споразуму могу, под истим условима, приступити и друге јединице локалне 

самоуправе, о чему ће бити сачињен анекс уз овај споразум и којим ће бити дефинисани 

услови и обавезе које мора испунити нови потписник споразума. 

 

Клаузула обавезности 

Члан 27. 

За реализацију овог споразума, потписници су сагласни да обезбеде у својим буџетима 

одговарајућа финансијска средства. 

Сваки од потписника овог споразума дужан је да по захтеву Координационог тима обезбеди 

одговарајуће ресурсе (људске, финансијске и материјалне) за реализацију активности које 

нису обухваћене споразумом, а неопходне су за његово извршење код потписника 

споразума.  

 

 

 

Иступање из споразума и престанак важења споразума  

Члан 28. 
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Сваки потписник овог споразума може тражити иступање из споразума, подношењем 

писаног захтева другим потписницима, најкасније 6 месеци пре дана са којим споразум 

престаје да важи. Иступањем једног града, односно једне општине, споразум престаје да 

важи само у односу на тај град, односно ту општину, док се његово важење наставља у 

односу на остале потписнике споразума (све док их има најмање два). 

Потписник споразума који подноси захтев из става 1. овог члана о томе обавештава 

министарство надлежно за локалну самоуправу. 

Град, односно општина која иступа дужна је да надокнади све доспеле, а неизмирене обавезе 

у року од 30 дана пре дана иступања.  

Споразум може престати да важи када сви потписници постигну сагласност о одустанку од 

споразума, истеком рока од 6 месеци од дана постизања те сагласности. 

У случају иступања и престанка важења споразума, потписници се обавезују да у року од 6 

месеци од подношења захтева, односно постизања сагласности, договорно уреде питања 

измирења доспелих и преузетих обавеза, начина окончања започетих послова и поступака, 

начина преузимања послова, решавање питања статуса запослених и друга питања која се 

тим поводом намећу.  

Одлуку о иступању из споразума и о одустанку од споразума може донети само скупштина 

града, односно општине потписника споразума. 

 

Раскид споразума 

Члан 29. 

У случају да један од потписника овог споразума не извршава своје обавезе, градоначелник 

града Крушевца може оставити накнадни, примерен рок за извршење обавезе о чему је 

дужан, без одлагања, обавестити остале градоначелнике, односно председнике општина 

потписника споразума. 

Ако и по истеку рока из става 1. овог члана, потписник споразума и даље не извршава своје 

преузете обавезе, потписници споразума су сагласни да се споразум може раскинути са тим 

потписником сагласном изјавом воља преосталих потписника, у року од 30 дана од дана 

уручења писаног обавештења о намераваном раскиду. 

У случајевима раскида споразума, заједничка опрема остаје у власништву осталих 

потписника споразума. 

 

Примена других прописа 

Члан 30. 

На све што није регулисано овим споразумом примењују се одговарајуће одредбе закона 

којим се уређује локална самоуправа, облигациони односи, општи управни поступак, 

положај запослених у јединицама локалне самоуправе и други прописи. 

 

Језик и писмо 

Члан 31. 
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На територији градова и општина потписника споразума, у службеној употреби су српски 

језик и ћириличко писмо. 

АЛТЕРНАТИВА: За случај да је потписник споразума град, односно општина чијим је 

статутом прописана службена употреба језика и писма националне мањине, овај члан треба 

да гласи: На територији града, односно општине ____________ у службеној употреби је 

српски језик и ћириличко писмо и .... (навести језик и писмо националне мањине).  

 

Решавање спорова 

Члан 32. 

Све евентуалне спорове који настану у погледу тумачења или примене овог споразума 

решаваће договорно градоначелници, односно председници општина потписника споразума, 

на споразуман начин, у духу сарадње и узајамног поштовања.  

 

Стварна и месна надлежност суда 

Члан 33. 

У случају спора по овом споразуму, уговара се стварна и месна надлежност Основног суда у 

Крушевцу. 

 

Саставни делови споразума 

Члан 34. 

Саставни део овог споразума су одлуке скупштина градова и општина о усвајању споразума.  

Потписници овог споразума констатују да су одлукама из става 1. овог члана дата 

овлашћења градоначелницима наведених градова и председницима наведених општина за 

потписивање овог споразума. 

Саставни део овог споразума је и Функционална анализа градова и општина слива Западне 

Мораве за потребе израде споразума о сарадњи, која је израђена од стране Сталне 

конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије, маја 2019. године. 

 

Моменат закључења споразума 

Члан 35. 

Овај споразум се сматра закљученим када га све скупштине градова и општина потписника 

споразума својим одлукама у истоветном тексту усвоје, а њихови овлашћени представници – 

градоначелници и председници општина га потпишу. 

 

Број примерака споразума 

Члан 36. 

Овај споразум је сачињен у довољном броју истоветних примерака, по један за сваког 

потписника споразума, као и један примерак за  министарство надлежно за локалну 

самоуправу. 

 

Објављивање споразума  

Члан 37. 
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Овај споразум се објављује у службеном гласилу сваког од потписника споразума. 

 

Достављање споразума  

Члан 38. 

Ради вођења евиденције о закљученим споразумима о сарадњи, потписници споразума су 

сагласни да је Град Крушевац, у коме је седиште Заједничке службе, у обавези да 

министарству надлежном за локалну самоуправу достави овај споразум о сарадњи, као и 

обавештење о приступању, иступању, раскиду или престанку овог споразума, у року од 30 

дана од дана његовог закључења, односно од доношења одлуке о приступању, иступању, 

раскиду или престанку овог споразума. 

 

П  О  Т  П  И  С  Н  И  Ц  И   С П О Р А З У М А: 

 

 

1. ГРАД КРУШЕВАЦ                                                       број и датум ______________ 

 Градоначелник                                   (мп) 

 

              _______________________ 

 

2. ГРАД КРАЉЕВО                                                      број и датум ______________ 

 Градоначелник                                   (мп) 

 

              _______________________ 

 

3. ГРАД НОВИ ПАЗАР                                                  број и датум ______________ 

 Градоначелник                                   (мп) 

 

              _______________________ 

 

4. ГРАД УЖИЦЕ                                                             број и датум ______________ 

 Градоначелник                                   (мп) 

 

              _______________________ 

 

5. ГРАД ЧАЧАК                                                             број и датум ______________ 

 Градоначелник                                   (мп) 

 

              _______________________ 

 

6. ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ                               број и датум ______________ 

 Председник општине                        (мп) 

 

              _______________________ 
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7. ОПШТИНА АРИЉЕ                                                  број и датум ______________ 

 Председник општине                        (мп) 

 

              _______________________ 

 

8. ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА                                број и датум ______________ 

 Председник општине                        (мп) 

 

              _______________________ 

 

9. ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ                         број и датум ______________ 

 Председник општине                        (мп) 

 

              _______________________ 

 

10. ОПШТИНА ИВАЊИЦА                                             број и датум ______________ 

 Председник општине                        (мп) 

 

              _______________________ 

 

11. ОПШТИНА КНИЋ                                                     број и датум ______________ 

 Председник општине                        (мп) 

 

              _______________________ 

 

12. ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ                                           број и датум ______________ 

 Председник општине                        (мп) 

 

              _______________________ 

 

13. ОПШТИНА ЛУЧАНИ                                                 број и датум ______________ 

 Председник општине                        (мп) 

 

              _______________________ 

 

14. ОПШТИНА ПОЖЕГА                                                број и датум ______________ 

 Председник општине                        (мп) 

 

              _______________________ 

 

15. ОПШТИНА РАШКА                                                  број и датум ______________ 

 Председник општине                        (мп) 
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              _______________________ 

 

16. ОПШТИНА ТРСТЕНИК                                             број и датум ______________ 

 Председник општине                        (мп) 

 

              _______________________ 

 

17. ОПШТИНА ТУТИН                                                    број и датум ______________ 

 Председник општине                        (мп) 

 

              _______________________ 

 

18. ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА                                            број и датум ______________ 

 Председник општине                        (мп) 

 

              _______________________ 

 



 

 

 

 

 

Програм 

Подршка локалним самоуправама у Србији на путу придруживања ЕУ: унапређење 

квалитета услуга, дијалога заинтересованих страна и ефикасности локалне 

администрације  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ 

ГРАДОВА И ОПШТИНА СЛИВА ЗАПАДНЕ 

МОРАВЕ 
      

Резиме  

Овај документ је израђен за потребе бољег разумевања потребе усвајања 

Споразума о сарадњи градова и општина слива Западне Мораве. Надамо се да 

ће, а у односу на претходно исказану жењљу и потребу, градови и општине 

слива Западне Мораве, институционализовати започету сарадњу и тиме 

поставити камен темељац, када је реч о новом приступу процесима смањења 

ризика од катастрофа и развоју цивилне заштите. Овакав вид удруживања и 

функционисања треба да омогући безбедније друштво у односу на катастрофе 

и измењене климатске услове, које ће осигурати одрживи развој, а све у корист 

становника на територији 18 градова и општина слива Западне Мораве: 

Краљево, Чачак, Крушевац, Нови Пазар, Ужице, Ариље, Пожега, Чајетина, 

Лучани, Ивањица, Косјерић, Горњи Милановац, Кнић, Тутин, Рашка, Врњачка 

Бања, Трстеник и  Александровац. 
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Списак скраћеница 

КУЈУ – Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије   

МДУЛС – Министарство државне управе и локалне самоуправе Владе Републике Србије 

МЗЖС – Министарство заштите животне средине Владе Републике Србије 

СВС МУП-а – Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Владе 

Републике Србије 

СКГО – Стална конференција градова и општина 

УНДП – Програм Уједињених Нација за развој 

ФАО – Организација за храну и пољпоривреду Уједињених Нација 

 

Правни основ за доношење споразума  

Правни/законски основ за усвајање Споразума о сарадњи градова и општина слива Западне 

Мораве у области смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите, садржан је 

у следећим законским и подзаконским актама, односно одредбама тих аката: 

Члан 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи, прописује надлежност Скупштине 

општине (односно града) да у складу са законом, оснива службе утврђене статутом општине 

(града) и врши надзор над њиховим радом. 

Члан 88. став 1. Закона о локалној самоуправи, дефинише могућност остваривања сарадње и 

удруживања једница локалне самоуправе, са могућностима удруживања средстава и образовања, 

између осталог и заједничких органа. 

Чланом 88 а. Закона о локалној самоуправи, дефинише се садржај Споарзума о сарадњи јединица 

локалне самоуправе, као и обавезу да се у року од 30 дана од закључења споразума, исти 

доставља министарству надлежном за локалну самоуправу, које води евиденцију о закљученим 

споразумима о сарадњи. Такође, овим чланом се предвиђа и могућност да две или више јединица 

локалне самоуправе могу предложити министартви надлежном за локалну самоуправу 

заједничко извршавање одређених поверених послова, у складу са законом којим се уређује 

државна управа и уредбом Владе којом се уређују ближи услови и начин заједничког извршавања 

поверених послова. 

Чланом 88 в. Закона о локалној самоуправи, предвиђено је да у случају оснивања заједничке 

службе на основу закљученог споразума о сарадњи јединица локалне самоуправе, њихове 

руководиоце постављају, односно именују, разрешавају и о њиховој одговорности и престанку 

дужности одлучују надлежни органи јединица локалне самоуправе, оснивачи, у складу са 

законом. Надаље, овај члан предвиђа да запослени своја права, обавезе и одговорности остварују 

у јединици локалне самоуправе  у којој је седиште заједничког организационог облика који се 

оснива.  

Чланом 88 д. Закона о локалној самоуправи, дефинисани су услови под којима Споразум о 

сарадњи престаје да важи, као и начин обавештавања надлежног министарства, односно поступак 

престанка важности у случејавима када је споразуму приступило више јединица локалне 

самоуправе. 
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Члан 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

дефинише обавезе јединица локалне самоуправе, као и могућности успостављања међусобне 

сарадње и удруживања у циљу пружања помоћи, размене искустава и заједничког планирања и 

предузимања мера и активности из оквира својих надлежности утврђених законом. 

Чланови 45. и 55. Закона о водама дефинишу заштиту од штетног дејства воде, односно 

управљања ризицма од штетних дејстава воде. Између осталог, овим члановима закона се 

одређују и јединице локалне самоуправе за обезбеђивања заштите од штетног дејства воде. 

Такође, управљање ризицима од штетног дејства вода обухвата:израду прелиминарне процене 

ризика од поплава, израду и спровођење планова управљања ризицима од поплава, општег и 

оперативних планова одбране од поплава, спровођење редовне и ванредне одбране од поплава и 

заштиту од ерозије и бујица. Такође, оперативни план одбране од поплава за воде 2.реда доноси 

надлежан орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног 

предузећа. На даље, ови чланови ближе одређују и објашњавају садржај и процедуре, везано за 

изрдау, доношење и даље достављање општих и оперативних планова одбране од поплава. 

Чланом 80. Закона о шумама предвиђено је да се из буџета јединице локалне самоуправе могу 

финансирати активности на унапређењу општекорисних функција шума од значаја за локалну 

самоуправу (комуналне, спортско-рекреативне и друге активности и објекти), у складу са 

програмом који доноси надлежни орган локалне самоуправе. 

Чланом 9. Закона о одбрани од града предвиђене су надлежности локалне самоуправе у области 

одбране од града за подручје локалне самоуправе. 

Чланом 22. Закона о заштити од пожара, јединице локалне самоуправе су одређене у делу 

доношења Плана заштите од пожара. Такође, овим чланом је дат преглед садржаја, односно 

делова Плана, као и обавезу прибаљања сагласности од надлежног Министарства. 

Чланом 30. Закона о добровољном ватрогаству предвиђа, да у оквиру својих надлежности, 

скупштина једнице локалне самоуправе доноси акт којим ће утврдити систем подстицаја и 

повластица које је дужна да обезбеди за припаднике добровољних ватрогасних јединица. 

Чланови 16. и 19. Закона о обнови након елементарне непогоде дефинише обавезе једница 

локалне самоуправе у поступцима процене штете након елемнтарне непогоде. Такође, одређен 

је и поступак израде и достављања решења, као и надлежних републичких органа и институција. 

Чланом 113б. Статута града Краљева, чланом 87. Статута града Крушевца, чланом 122. Статута 

града Новог Пазара, чланом 167. Статута града Ужица, чланом 138. Статута града Чачка, чланом 

134. Статута општине Александровац, чланом 113. Статута општине Ариље, чланом 114. Статута 

општине Врњачка Бања, чланом 121. Статута општине Горњи Милановац, чланом 120. Статута 

општине Ивањица, чланом 115. Статута општине Кнић, чланом 128. Статута општине Косјерић, 

чланом 122. Статута општине Лучани, чланом 102. Статута општине Пожега, чланом 121. 

Статута општине Рашка, чланом 122. Статута општине Трстеник, чланом 132. Статута општине 

Тутин, чланом 119. Статута општине Чајетина, дефинишу могућности градова и општина у циљу 

сарадње и удруживања, као и удруживања средстава и образовања заједничких органа, предузећа 

и установа и других организација и установа, у складу са законом. 

 

Разлози за доношење споразума 



Страна 3 од 9 
 

Анализа садашњег стања 

Закон о локалној самоуправи, као и Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама, Законом о водама, Закон о заштити од пожара и др. дефинишу више 

надлежности локалне самоуправе, када су у питању процеси везано за додатно нормативно 

уређење, односно пре свега превентивне активности, када су у питању елементарне непогоде и 

мере и активности у циљу смањења ризика од истих. Наравно, један велики део обавеза и 

надлежности, а сходно и другим законима, пре свега закону о комуналној делатности и Закону о 

планирању и изградњи, односни се на поступање у околностима које су или које прете да 

прерасту у ванредне. Овде се пре свега мисли на оне хитне интервенције, које су усмерене на 

отклањање опасности по животе и здравље људи и животиња, односно материјлна покретна и 

непокретна добра.  Све учесталије катастрофе, које су условљене климатским променама, али и 

ризицима у односу на  постојећу или недостајећу инфраструктуру, све старију популацију, која 

је посебно изражена у сеоским срединама и непостајање или непотпуност система цивилне 

заштите, изложеност и ризик од неких будућих катастрофа чини већим. Може се рећи, да 

вишедеценијска улагања, како у инфраструктуру, тако и сам систем цивилне заштите, односно 

смањења ризика од катстрофа, последњих година доприносе штетама огромних размера. 

За потребе припреме тескта Споразума о сарадњи градова и општина слива Западне Мораве, 

СКГО је ангажовао тим експерата који су израдили функционалну анлизу, а чији изводи су дати 

у наставку. Функционална анлиза је ''кренула'' од анализе садашњег стања, кроз приказ 

различитих оквира (нормативни, институционални, материјално-технички и функционални), 

преко дефинисања потреба у односу на, пре свега, законским обавезама и надлежностима 

локалних самоуправа у Републици Србији, до израде конкретних препорука у циљу предузимања 

даљих активности на смањењу ризика од катастрофа, моделом удруживања градова и општина 

слива Западне Мораве. 

Након катастрофалних мајских поплава из 2014. године1, а на иницијативу надлежног Одељења 

у оквиру Градске управе града Краљева (тадашњи назив: Одељење за послове одбране и ванредне 

ситуације и инжењерско-геолошке и сеизмичке послове), покренута је међопштинска сарадња 

градова и општина слива Западне Мораве (17 градова и општина). Циљ међуопштинске сарадње 

је заједнички рад на стварању отпорније заједнице и заједничко деловање у циљу смањења 

ризика, као и одговора и брзог опоравка после елементарних непогода и других несрећа.Ова 

сарадња је ''крунисана'' 17. фебруара 2017. године,  у Краљеву,  потписивањем Протокола о 

сарадњи градова и општина слива Западне Мораве2. Овом виду сарадње, подршку су пружили: 

МДУЛС, МЗЖС, СВС МУП-а, СКГО, УНДП, Светска Банка, као и све друге релевентане 

институције у држави и иностаранству (институти, заводи...). 

Током 2018. године, а у односу и на изнете захтеве у циљу унапређења међуопштинске сарадње 

која је до тада била дефинисана само једном реченицом у постојећем закону, Народна Скупштина 

РС је усвојила измене и допуне Закона о локалној самоуправи6. Усвојеним изменама омогућена 

је конкретнија сарадња, која захтева и дефинсање посебних елемената усвајањем, односно 

потписивањем посебног Споразума о сарадњи7. 

Током периода 2010–2019. године подручје слива Западне Мораве (18  градова и 

општина) задесило је више елементарних непогода које су имале велике последице по људе и 

животиње и које су нанеле велике штете пољопривреди, инфраструктури, материјалним и 

културним добрима и животној средини. 
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Ово су најчешће елементарне непогоде и оне које представљају сталну претњу, у смислу 

утицаја на људе, економију и животну средину: 

 земљотреси – земљотрес јачине 5,4 степена по Рихтеру забележен је 2010. године на 

подручју Краљева; два лица изгубила су живот, а преко 180 лица било је повређено; 

подручје слива Западне Мораве је на карти повратног периода од 975 година (извор 

РСЗ) макросеизмичког интензитета на површини локалног тла на скали између VIII 

и IX, а поједини делови и интензитета преко IX; 

 поплаве – ово подручје су у периоду 2014–2019. године у више наврата задесиле 

поплаве које су нанеле велике штете, пре свега на инфраструктурним објектима; 

2014. године је проглашена ванредна ситуација на читавој територији Републике 

Србије; услед геоморфологије терена честа је и појава бујичних поплава, које је тешко 

предвидети, а штете су углавном констатоване на инфраструктурним објектима 

(локални путеви и мостови);  

 клизишта – услови терена у брдско-планинским крајевима, ерозивни процеси и 

недостатак активности на смањењу ризика као резултат имају сталну претњу од 

појаве клизишта; највеће штете су забележене на инфраструктурним објектима, а 

2014, 2015. и 2019. године штете су претрпели и стамбени објекти1; 

 снежни наноси – ове појаве су се на подручју слива Западне Мораве у више наврата 

дешавале током зиме у периоду 2010–2019. године, а за последицу су имале пре свега 

немогућност саобраћајне комуникације са удаљеним деловима на територији градова 

и општина (брдско-планински); када се узме у обзир да у најудаљенијим деловима 

територије градова и општина углавном живе старачка домаћинства (сеоска 

домаћинства), снежни наноси представљају велики и неприхватљив ризик по људе и 

животиње;  

 град – подручје Балкана, а тиме и ово подручје, изложено је сталном и високом 

ризику од појаве града; у претходном периоду су забележене значајније штете на 

пољопривредним културама (градови Чачак, Краљево и Крушевац, као и општине 

Ивањица, Лучани, Ариље, Косјерић и Горњи Милановац); додатни проблем 

представља и то што, услед недовољних финансијских средстава и услед недостатака 

у систему противградне заштите, систем није у потпуности функционалан и често се 

дешава да набавку противградних ракета, као и рад противградних стрелаца, 

финансирају градови и општине иако је то надлежност Републике Србије, односно 

РХМЗ (видети Закон о одбрани од града, члан 16); противградна сезона траје од 15. 

априла до 15. октобра; 

 суше – у претходном периоду није забележено проглашење ванредне ситуације услед 

појаве суше, али највећи губици, по речима стручњака, пре свега пољопривредне 

струке, настају управо са појавом суше; иако ванредна ситуација није била 

проглашена, две године (2012. и 2017. година) забележене су као сушне, а штету су 

првенствено претрпеле пољопривредне културе; у летњем периоду често долази до 

недостатка воде за пиће, што је директна последица суше; може се рећи да, услед 

                                                                 
1Видиhttp://civilnazastitakraljevo.rs/PDF/Izve%C5%A1taj-mart-aprili-2015-za-sajt.pdf 
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климатских промена, суша представља можда и највећи ризик по људе, животиње, 

економију и животну средину2; 

 шумски пожари – неки од највећих пожара на територији Републике Србије у 

претходном периоду су забележени на територији слива Западне Мораве; ризик од 

појаве шумских пожара, посебно у летњом периоду, висок је и представља велику 

опасност по културну и историјску баштину и животну средину; размере пожаришта 

су од неколико хектара до неколико стотина хектара шуме. 

 

Проблеми који ће се усвајањем споразума решити и циљеви који се постижу 

Потписивањем Споразума о сарадњи, створиће се неопходни нормативни услови за 

институционализацију оставраене међуопштинске сарадње, а на основу потписаног Протокола о 

сарадњи градова и општина слива Западне Мораве. Очекује се да у наредном периоду, подручје 

слива Западне Мораве, односно територије 18 градова и општина, одликује усклађеност 

локалних аката који се односе на процесе смањења ризика од катастрофа и развоја цицивлне 

заштите, а све у складу са прописима и надлежностима локалних самоуправа у Републици 

Србији. На овај начин се очекује решавање проблема и када је у питању јединствен систем 

смањења и управљања ризицима од катстрофа, као и система ране најаве. Успотављањем 

заједничке Службе, као и њених посебни делова (ситуациони центри), стварају се услови за 

интегрално управљање процесима смањења ризика, пре свега, у односу на боље разумевање, 

представљање и управаљње ризицима од катастрофа. Такође, у односу и на постојеће фондове, 

што домаће, тако и међународне, стварају се услови за „лакши“ приступ истим, у смислу 

заједничког и јединственог наступа локалних самоуправа које ће потписница Споразум о 

сарадњи.  

Посебан проблем који ће се решити оваквим приступом, представљаће развој цивилне заштите, 

односно обучавање и опремање повереника и заменика повереника цивилне заштите и једнициа 

цивилне заштите опште намене, као и подрша добровољним ватрогасним друштвима, у складу 

са Законом о добровољним ватрогасним друштвима3. 

Разумевање ефеката климатских промена, тј.измењених климатских услова, као и потреба за 

прилагођавање на исте, фомрирањем заједничке Службе, биће укључено у израду локалних и 

међуопштинских стртешких докуемната и планова, али и имплементирано, како кроз 

функционисање заједничке Службе, тако и кроз рад других институција у сливу Западне Мораве, 

а које су од интереса за процесе смањења ризика од катастрофа. 

У тексту који следи, а кроз призму различитих оквира (нормативни, институционални, 

материјално-технички и функционални оквир), приказани су проблеми који ће се решети, али и 

циљеви који се постижу: 

 општи циљ – ефикасна сарадња градова и општина слива Западне Мораве у области 

смањења ризика од катастрофа и развоју цивилне заштите која ће допринети повећању 

сигурности и безбедности становништва и привреде на територији слива Западне Мораве 

(територија 18 градова и општина), као и одрживом развоју локалних самопурава. 

                                                                 
2Видиhttps://www.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2017/04/Zagrevanje-

useva_final.pdf 
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 Циљ : изграђен нормативни оквир – нормативна ускађеност и уређеност локалних 

аката, а у складу са законским предвиђеним надлежностима у области самњења ризика 

од катастрофа и развоја цивилне заштите, као и у процесима обнове након катастрофе 

(мултисекторски приступ); 

 Циљ : изграђене и повезане институције – институционална изграђеност (формирање 

нове заједничке Службе) и повезаност са свим релевантним институцијама и 

организацијама од значаја, како у држави, тако и на међународном нивоу (хоризонтална 

и вертикална повезаност); 

 Циљ : материјално-техничко опремање – планирање, набавка и опремање неопходним 

материјално-техничким средствима, ради стварања услова за нормално функционисање 

система смањења ризика од катастрофа и цивилне заштите, са посебним акцентом на 

систем ране најаве (Ситуациони центар). Посебно се истиче потреба изградње и набваке, 

као и успостављања посебних канала и система комуникације, како у периоду непосредно 

пре катастрофе, тако и током и након катастрофе. 

 Циљ: функционалност система смањења ризика од катастрофа – успостављање 

функционалног система смањења ризика од катастрофа, пре свега кроз развој цивилне 

заштите и система ране најаве, али и организације и спровођења различитих кампања у 

циљу ширења и подизања свести о значају и потребама учешћа свих у процесима 

смањења ризика од катастрофа. Посебно је изражена потреба укључивања становништва 

и привреде у систем цивилне заштите, али и запослених у прешколским и школским 

установама, као и свим другим институцијама од значаја. Кроз развој цивилне заштите 

ће се укључити сви који су неопходни да буду део система смањења ризика од 

катастрофа, чиме ће се омогућити и постојање, али и функционисање јединиственог 

система. Организацијом вежби, тренинга, обука, предавања, радионица, стварају се 

услови да се на довољно квалитетан начин изгради и постави ефикасна систем који ће 

адекватно пратити и по птреби реаговати у случају катастрофа.  

ПОСЛОВИ КОЈЕ ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБА ОБАВЉА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА 

У СЛИВУ ЗАПАДНЕ МОРАВЕ 

 

1. Усаглашавање нормативног оквира у области смањења ризика од катастрофа и 

управљање у ванредним ситуацијама: 

 

● Анализа постојећих аката, међусобно усклађивање и ажурирање истих (током 

прве године функционисања Заједничке службе); 

● Одржавање потребних обука, семинара и радионица у циљу стручног 

усавршавања запослених за потребе израде планских аката; 

● Учешће у изради планских аката (Процена ризика од катастрофа; План 

заштите и спасавања; План смањења ризика од катастрофа; Одлука о 

организацији и функционисању цивилне заштите; Одлука о образовању 

Штаба за ванредне ситуације ЈЛС; План заштите од пожара; Оперативни 

план одбране од поплава за водотокове II реда на територији ЈЛС и др.), уз 

обавезно учешће лица са одговарајућим, законом предвиђеним лиценцама 

чиме се избегава обавеза ангажовања привредних субјеката у циљу израде 

истих као и ангажовања додатних финансијских средстава за те потребе. 

(током треће године функционисања Заједничке службе). 
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2. Успостављање јединственог и функционалног система цивилне заштите на територији 

градова и општина слива Западне Мораве: 

 

● Организација обука припадника цивилне заштите (у прве три године 

функционисања Заједничке службе 1.500 полазника, сваке године по 500):  

o Обезбеђивање одговарајућих предавача и средстава неопходних за 

обуке;  

o Организација испита за стицање одговарајућег звања припадника 

цивилне заштите,  

o Израда и подела уверења полазницима који су положили испит. 

● Организација вежби цивилне заштите: 

o Израда елабората вежбе, 

o Обезбеђивање неопходних дозвола (обустава саобраћаја и сл.) 

o Координација активности са субјектима система смањења ризика од 

катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама који учествују у 

вежбама. 

● Опремање припадника цивилне заштите неопходним материјално техничким 

средствима 

 

3. Успостављање заједничког Ситуационог центра на територији надлежности Заједничке 

службе, у функцији координације, посебно у делу ране најаве, односно у времену 

непосредно пре ванредних догађаја, односно катастрофе, као и у времену ванредних 

догађаја, односно катастрофе: 

 

● Опремање Ситуационог центра неопходним материјално техничким 

средствима; 

● Имплементација система везе и управљачког софтвера у ЈЛС у градовима и 

општинама у Сливу Западне Мораве; 

4. Процена штете након катастрофа: 

 

● Обуке за израду извештаја о процени штете; 

● Инструктажа чланова стручних комисија које на терену процењују штету 

● Учешће у изради Извештаја о процени штете и потреба након евентуалних 

катастрофа, публикација и презентација истих надлежним државним 

органима у циљу обезбеживања средстава за санацију. 

 

5. Институционално повезивање  у циљу размене искустава и примера добре праксе, као и 

сарадње на различитим пројектима: 

 

● органи државне управе и надлежним службама Владе, посебно 

министарствима надежним за послове локалне самоуправе и заштите животне 

средине и Канцеларијом за управљање јавним улагањима, научним 

институтима и организацијама у земљи и у иностранству, факултетима у 

земљи и у иностранству, јавним предузећима и установама на територији 

градова и општина у сливу Западне Мораве, организацијама цивилног 

друштва од значаја за систем смањења ризика, Сталном конференцијом 

градова и општина – Савезом градова и општина Србије,  Програмом 

Уједињених нација за развој – УНДП, Организацијом за храну и 

пољопривреду - ФАО, Светском банком, Caritas и др. 
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Разматране могућности да се проблем реши без усвајања споразума 

У периоду након мајских катастрофалних поплава из 2014.године, које су захватиле 1/3 

територије Републике Србије, а интезивно након потписивања Протокола о сарадњи градова и 

општина слива западне мораве у фебруару 2017. години, одржано је на десетине скупова, а уз 

подршку КУЈУ, МДУЛС, МЗЖС, СВС МУП-а, СКГО, УНДП, ФАО, Светске Банке и др. На 

организованим скуповима, експерти из земље и међународних организација од значаја за процесе 

смањења ризика од катстрофа, су истицали значај локалних самоуправа, односно заједница на 

локалу, а све у циљу ефиксаних процеса прилагођавања на измењене климатске услове. 

Закључци су да у односу на сличне примере у свету, као и покушаје да се ефикасно суоче са 

ризицима од катстрофа, али и у светлу чињеница о насталим измењеним климтаским условима, 

односно све чешћим и интезивнијим временским неприликама, локалне самоуправе су 

„немоћне“ да самостално обављају све оне законима предвиђеним, али и послове, односно 

обавезе које из њих проистичу,  које пред њих ставља и намеће сама природа, односно стање на 

терену. У периоду 2017-2019.години, од стране свих релеватних институција на подручју градова 

и општина слива западне Мораве, а уз помоћ и других домаћих и међународних институција, 

сагледавани су сви аспекти, у циљу дефинисања и постављања модела ефикасних локалних 

самоуправа у процесима смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, 

како у погледу квалитета самих услуга, тако и погледу рационалне потрошње материјалних 

ресурса. Међуопштинска сарадња и институционализација исте, је препозната као кључ у 

решавању новонасталих проблема и изазова, а пре свега узимајући у обзир следеће елементе: 

1- постојање, тј. непостојање одговорајућих људских ресурса; 

2- постојање, тј. непостојање одговорајућих материјалних ресурса; 

3- недовољно јасно израђена, неусклађеност или непостајање нормативних о других аката 

на локалном нивоу која стварају услове за ефикасно управљање ресурсима; 

4- недовољна изграђеност или непостојање система цивилне заштите (повереници и 

заменици повереника цивилне заштите, јединице цивилне заштите опште намене и др.). 

Као резлутат ових активности у периоду 2017-2018. година, уследило је и усвајање Закона о 

изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, у делу међуопштинске сарадње, као и 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуцијама. 

Зашто је доношење споразума најбољи начин за решавање проблема 

Сарадња дефинсана одредбама Споразума, представља најоптималнији основ и приступ 

процесима смањења ризика од катастрофа. Овакав вид сарадње ће омогућити квалтетано 

и рационално разумевање, приказивање и третман ризика од катастрофа, али и изградњу 

недостајуће карике у систему смањења ризика од катастрофа: цивилне заштите. Цивилна 

заштита је окарактерисана као недостајућа карика у ланцу, од које у највећој мери зависи 

квалтетна реакција становништва и институција, у циљу предузимања превентивних 

мера и активности, као и реаговања у случају катастрофа. Овако постављен и 

организован систем смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама, омогућиће ефикасно и интегрално управљање стратегијама, плановима и 

ресурсима на подручју сваке локалне самоуправе и целог простора слива Западне 

Мораве, а све у циљу подизања сигурности и безбедности становништва и привреде, 

односно одрживог развоја. 

 

 



Страна 9 од 9 
 

Ова публикација је припремљена у оквиру Програма - Подршка локалним самоуправама у 

Србији на путу придруживања ЕУ: унапређење квалитета услуга, дијалога заинтересованих 

страна и ефикасности локалне администрације. Овај четворогодишњи програм који финансира 

Влада Шведскереализује Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина 

Србије (СКГО) у партнерству са Шведском асоцијацијом локалним власти и региона (САЛАР). 

Скраћени назив програма је: „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ- Друга 

фаза“. Циљ Програма је подршка и даља припрема градова и општина у Србији за приступање 

ЕУ кроз унапређење квалитета услуга, јачање дијалога између кључних актера и ефикасније 

локалне администрације, у складу са принципима добре управе и родне равноправности.  
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ОПШТЕ: Слив Западне Мораве1 

Карактеристике слива Западне Мораве 

Геоморфолошки услови у сливу 

Слив Западне Мораве обухвата значајан део западне и југозападне Србије и простире се на површини од 

15.805 км2. У сливу се, у морфолошком смислу, издвајају планине, висоравни и потолине. Највиша тачка 

слива је на планини Хајле  и износи 2400 мнм, док је најнижа на ушћу Западне у Јужну Мораву и износи 127 

мнм, што значи да распон надморских висина слива износи око 1800 м.  

Планине и висоравни 

Највеће планинске целине у сливу су Копаоник (2017 мнм) и Мокра Гора (2155 мнм). На левој страни тока 

Западне Мораве пружају се, почевши од изворишта, Повлен (1346 мнм), Маљен (1103 мнм), Рудник 

(1132 мнм), Гледићке планине (922 мнм). На десној страни пружају се Велики Јастребац (1492 мнм), 

Козница (1210 мнм), Неродимка планина (1721 мнм), Жљеб (2382 мнм), Хајла (2400 мнм) и Голија 

(1833 мнм). У централном делу слива налазе се Жељин (1785 мнм), Радочело (1643 мнм), Столови 

(1375 мнм), Јелица (819 мнм) и Котленик (748 мнм). 

Високе планинске формације заузимају западне, северне и централне делове слива, док се ниже формације 

налазе на југу. Обронци планина немају стрм пад ка речној мрежи. Изузетак су изворишни делови токова 

или деонице где се они усецају у чврсте стене − кречњаке и магматите. 

Потолине и котлине 

Велику морфолошку целину представљају потолине. Највећа је Косово поље (тектонска потолина оивичена 

раседима), затим следе Мало Косово, Драгачево, Расина, Гружа и Жупа.  

Река Западна Морава протиче кроз композитну долину коју чине четири котлине (Пожешка, Чачанска, 

Врњачка и Крушевачка), једна већа клисура (Овчарско-кабларска) и две сутеске (Трстеничка сутеска, 

између Краљевачке и Крушевачке котлине, и Мрзеничка сутеска, непосредно пре ушћа Западне у Јужну 

Мораву).  

У сливу се налазе и Ибарска клисура и клисура Ђетиње (од изворишта до Ужица).  

Део слива око доњих токова Западне Мораве, Груже и Расине има одлике равничарско-брежуљкастих 

терена. 

Геолошке карактеристике слива 

У погледу литолошког састава и у генетском смислу, подручје слива Западне Мораве је веома разноврсно, 

јер су заступљене метаморфне, магматске и седименте стене. Регионална заступљеност појединих врста 

стена врло је неравномерна. Кристаласти шкриљци вишег степена кристалинитета (углавном гнајсеви) 

заступљени су у сливу Лаба, Расине и на десној страни тока Западне Мораве, низводно од ушћа Ибра. 

Насупрот њима, широка зона кристаластих шкриљаца нижег степена кристалинитета пружа се читавом 

западном страном слива Западне Мораве. Њу просецају сливови Моравице, Ђетиње, Скрапежа, Ибра и 

                                                           
1 Подаци преузети из Генералног пројекта уређења Западне Мораве, Институт за водопривреду „Јарослав 
Черни“ А.Д. – Београд, Завод за уређење водних токова – Београд, октобар 2008. 



 
 

њихових притока. Ова зона пружа се, приближно, правцем север−југ. Наизменично, као у сливовима 

Ђетиње и Моравице, ову зону смењују кречњачко-доломитске масе или конгломерати са пешчарима и 

глинцима. 

Од метаморфних стена, које заузимају знатан део слива, заступљени су углавном кристаласти шкриљци, 

кроз које местимично пробијају магматске стене и туфови. Најважнији и најраспрострањенији представници 

метаморфних стена су кристаласти шкриљци вишег и нижег степена кристалинитета. Првој групи шкриљаца 

припадају гнајсеви, микашисти, амфиболити и амфиболски шкриљци, док у другу групу спадају филити, 

аргилошисти, серицитски и хлоритски шкриљци.  

 

Слика 1: Топографија слива Западне Мораве 



 
 

Гнајсеви су по минералном саставу слични гранитима и имају високе вредности чврстоће и отпорности на 

деструктивно дејство воде. Изграђују терен на саставу Западне и Јужне Мораве, код Сталаћа.  

Микашисти су мање отпорни на ерозију од гнајсева. Заступљени су у источном делу слива (северне и 

северозападне падине Великог Јастрепца, јужне падине Копаоника и територија  Малог Косова, све до 

Приштине), а нешто мање у централном делу (на Гочу), као и северним падинама Копаоника.  

Кристаласти шкриљци нижег степена кристалинитета (филити, аргилошисти, хлоритски и серицитски 

шкриљци) имају променљиве и неуједначене физичко-механичке особине и малу отпорност према утицају 

спољашњих фактора. У сливу Западне Мораве налазе се највише у изворишном делу Ибра, са леве и десне 

стране реке Ситнице, у сливу Моравице и Скрапежа. 

Од магматских стена, у сливу су заступљене дубинске стене (гранити, гранодиорити, диорити, 

серпентинисани перидотити и серпентинити) те површинске стене (андезити, дацити) и њихови туфови.  

Гранити, гранодиорити и диорити су најчвршће стене у сливу. Заступљене су на северним падинама 

Копаоника, на подручју између притока Ибра, Студенице и Лопатнице (Чемерно), и у Јанковој клисури, у 

југоисточном делу слива Западне Мораве. Андезити и дацити су чврсте, постојане и стабилне стене, које се 

пружају у више изолованих партија у сливу Ибра и његових притока те у сливу Чемернице и Груже. 

Ултрабазичне магматске стене (углавном дунити и перидотити) у знатној мери су серпентинисани и 

изграђују велики део слива Западне Мораве. Појављују се као велике, независне и геолошки старије масе: 

Златибор, Маљен, Ибарски масив (Столови, Жељин), источне падине Копаоника, Рогозна.  

Седиментне стене (стене настале таложењем) заузимају знатан део слива Западне Мораве. Захваљујући 

интензивним тектонским процесима, дошло је до издизања дна некадашњих језерских басена (Косовског, 

обода Панонске низије), у којима се масив Копаоника уздиже као острво изграђено од магматских и 

метаморфних стена. Воде некадашњих језера и мора су после издизања отекле долинама Ибра, Велике 

Мораве и Дунава. Језерска дна постала су висоравни и планине, а затим је овај процес допуњен 

метаморфозом стенских маса, као и накнадним процесима ерозије.  

Присуство кречњака и доломита запажа се на ушћу Моравице и Ђетиње, као и у клисури Западне Мораве 

између Овчара и Каблара. Друге седиментне стене, састављене од конгломерата, пешчара, лапораца, 

глинаца изграђују Косовски, Чачански и Крушевачки басен и због своје трошне грађе главни су извор 

суспендованог наноса. 

Феш и дијабаз-рожнаци пружају се у виду већих, међусобно изолованих зона на читавом подручју слива 

Западне Мораве, односно заступљени су у сливу Ибра, Моравице, Бјелице, Расине и Груже. Њихова појава 

у сливовима даје као последицу велику количину суспендованог и ситнозрног наноса.  

Језерски неогени и флувијални плеистоцено-холоцени седименти су претежно језерски и флувијални нанос, 

изграђен од пескова, шљункова и њихових алувијалних и језерских комплекса. Комплекс алувијалних 

седимената изграђује равничарске делове терена дуж речних долина Западне Мораве и Ибра, где 

преовлађују различито сложени и неравномерно гранулисани шљунковито-песковити седименти. 

Местимично у њима има нагомилавања глиновитих материјала, ређе муљева. У дубљим деловима обично 

преовлађују шљункови и шљунковити пескови, у површинским крупнозрни до прашинасти пескови. 

Алувијалне шљунковито-песковите наслаге се одликују потпуном растреситошћу пескова и шљункова и 

великим варирањем физичких особина у зависности од гранулометријског састава, облика, величине и 

сложености зрна.  



 
 

Млађе неогене седименте представљају песковито-шљунковити седименти, који изграђују велике делове 

терена у језерским басенима око Краљева, Чачка и Крушевца. То су пескови и шљункови са мањим 

процентом песковитих глина, добро сложене и добро гранулисане стене и стенски комплекси средњозрних 

и крупнозрних пескова и шљункова. На њима је осипање често, а тамо где у комплексу има тањих прослојака 

уочавају се клизишта. 

Квартарни стенски комплекси пескова, глина и шљункова изграђују значајне површине терена дуж тока 

Западне Мораве. Смењивање глина, пескова и шљункова је учестало и неправилно. Физичко-механичке 

особине се разликују на појединим локалитетима. Комплексе изграђују претежно невезани и полувезани 

седименти, ређе слабије везани пешчари и конгломерати. За терене оваквог састава типична је повећана 

еродибилност, честа клизишта и одрони. 

Хидрографска мрежа слива Западне Мораве 

Хидрографска мрежа сливног подручја Западне Мораве је врло развијена и обухвата неколико стотина 

водотока, различитих величина. 

Река Западна Морава настаје спајањем Моравице и Ђетиње у Пожешкој котлини, код села Лепосавића, на 

298 мнм. Директних притока Западне Мораве има преко сто. Шематски приказ значајнијих директних 

притока Западне Мораве дат је на Слици 2. 

Постоји неколико притока Западне Мораве са површином слива Асл  500 км2. То су: Ибар (7925 км2), 

Моравица (1513 км2), Ђетиња (1210 км2), Расина (990 км2), Чемерница (629 км2) и Гружа (617 км2). 

Слив реке Ибра представља посебну хидрографску и геоморфолошку целину у оквиру сливног подручја 

Западне Мораве, у чијој укупној површини учествује са 54%. Ибар има неколико значајнијих директних 

притока, од којих су највеће Ситница (2590 км2), Рашка (1036 км2) и Студеница (541 км2).  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Слика 2: Шема хидрографске мреже слива Западне Мораве 



 
 

 

 

Слика 3: Хидрографска мрежа Западне Мораве



 
 

 

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

Након катасторафалних мајских поплава из 2014. године1, а на иницијативу надлежног Одељења у оквиру 

Градске управе града краљева (тадашњи назив: Одељење за послове одбране и ванредне ситуације и 

инжењерско-геолошке и сеизмичке послове), покренута је међопштинска сарадња градова и општина слива 

Западне Мораве (17 градова и општина). Циљ међуопштинске сарадње је заједнички рад на стварању 

отпорније заједнице и заједничко деловање у циљу смањења ризика, као и одговора и брзог опоравка после 

елементарних непогода и других несрећа. Ова сарадња је ''крунисана'' 17. фебруара 2017. године,  у Краљеву,  

потписивањем Протокола о сарадњи градова и општина слива Западне Мораве2. Овом виду сарадње, 

подршку су пружили: МДУЛС, МЗЖС, СВС МУП-а, СКГО, УНДП, Светска Бнака, као и све друге релевентане 

институције у држави и иностаранству (институти, заводи...). 

У периоду од 2017. године до времена израде ове Аланизе, одржано је укупно 12 састанака Стручног тима 

координатора градова и општина слива Западне Мораве3. Такође, одржано је више радионице, на различите 

теме, уз подршку различитих домаћих и међународних институција, као и студијских посета земљама ЕУ. 

Посебно је значајно учешће Стручног тима координатора, у пројекту СЕЕУРБАН, у организацији УНДП, а 

финансиран од стране ЕУ4. 

Од 2018. године, а под покровитељством Владе Шведске, агенције СИДА, као и партнера у Републици 

Србији – СКГО, спроводи се пројекат са локалним сампоуправама у републици Србији, а који за циљ има 

унапређење квалитета услуга, дијалога заинтересованих страна и ефикасности локалне администрације. За 

ову анализу, посебну важност има компонента која је усмерена ка процесима смањења ризика од катстрофа 

и управљања ванредним ситуацијама5.  

Током 2018.године, а у односу и на изнете захтеве у циљу унапређења међуопштинске сарадње које је до 

тада била дефинисана само једном реченицом у постојећем закону, Народна Скупштина РС је усвојила 

измене и допуне Закона о локалној самоуправи6. Усвојеним изменама омогућена је конкретнија сарадња, која 

захтева и дефинсање посебних елемената усвајањем, односно потписивањем посебног Споразума о 

сарадњи7. 

Циљ ове Анализе је дефинисање предмета, обима и функционалности будуће сарадње, која ће бити изнета 

у Споразуму, а на основу постојећих капацитета ЈЛС у сливу Западне Мораве, посматраних кроз: норамтивни, 

материјално-технички, инситутуционални и функционални оквир. 

У изради овог документа биле су укључене све ЈЛС слива Западне Мораве, као и друге институтицје и 

организације од значаја. Посебно се истиче допринос координатора градова и општина слива Западне 

Мораве. 

 



 
 

2. ЕЛЕМЕНТИ АНАЛИЗЕ 

Као што је предочено у уводним размтрањима, постојећи ресурси ЈЛС слива западне Мораве, посматрани 

су кроз различите оквире: 

 

Циљ ове посебне Анализе, је да се прикажу постојећи капацитети ЈЛС, како би се извршило 

правилно Програмирање, односно димензионисање будуће сарадње, која ће надоместити постојеће 

недостатке, формирањем и ангажманом посебне Службе за послове смањења ризика од катастрофа и 

цивилне заштите. 

Посебна Служба на нивоу 18 градова и општина слива Западне Мораве8, ће се по први пут у нашој 

држави, фомрирати као надлежна организациона јединица, а која ће као делокруг послова имати обављање 

послова из области смањења ризика од катастрофа и цивилне заштите. 

 

3 ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

3.1 ДЕМОГРАФИЈА 

 

Републички завод за статистику

Датум ажурирања: 23.11.2018.

Градови и општине слива Западне 

Мораве
Укупно Мушко Женско Интернет портал ЈЛС

Износ буџета за 

2019. годину

Износ буџета по 

становнику

Проценат буџета 

по становнику

Издвајање за 

управљање и 

смањење ризика од 

катастрофа

Удео у буџету

Ариље 18,109 9,002 9,107 www.arilje.org.rs 556,584,657 30,735 0.00552% 300,000 0.05390% 0.5390

Косјерић 10,996 5,490 5,506 http://www.kosjeric.rs 393,169,500 35,756 0.00909% 0 0.00000% 0.0000

Пожега 27,872 13,747 14,125 http://www.pozega.org.rs 924,416,000 33,166 0.00359% 384,860 0.04163% 0.4163

Ужице 74,371 36,063 38,308 www.uzice.rs 2,932,000,000 39,424 0.00134% 958,698 0.03270% 0.3270

Чајетина 14,509 7,165 7,344 http://www.cajetina.org.rs 1,887,000,000 130,057 0.00689% 0 0.00000% 0.0000

Горњи Милановац 41,872 20,596 21,276 http://www.gornjimilanovac.rs 1,726,491,000 41,233 0.00239% 1,217,913 0.07054% 0.7054

Ивањица 30,161 15,227 14,934 www.ivanjica.gov.rs 1,037,364,000 34,394 0.00332% 437,672 0.04219% 0.4219

Лучани 18,918 9,503 9,415 http://www.lucani.rs 890,463,076 47,070 0.00529% 6,566,006 0.73737% 7.3737

Чачак 111,075 53,917 57,158 www.cacak.org.rs 4,545,000,000 40,918 0.00090% 4,740,000 0.10429% 1.0429

Александровац 24,564 12,338 12,226 http://www.aleksandrovac.rs 982,998,602 40,018 0.00407% 906,992 0.09227% 0.9227

Крушевац 122,437 59,862 62,575 www.krusevac.rs 3,534,552,588 28,868 0.00082% 15,307,328 0.43308% 4.3308

Трстеник 39,510 19,422 20,088 www.trstenik.rs 1,375,882,260 34,824 0.00253% 0 0.00000% 0.0000

Врњачка Бања 26,322 12,694 13,628 www.vrnjackabanja.gov.rs 1,376,743,000 52,304 0.00380% 527,044 0.03828% 0.3828

Краљево 119,585 58,737 60,848 www.kraljevo.rs 3,863,643,735 32,309 0.00084% 9,907,729 0.25643% 2.5643

Нови Пазар 105,490 52,517 52,973 www.novipazar.rs 2,561,280,000 24,280 0.00095% 3,759,525 0.14678% 1.4678

Рашка 22,981 11,536 11,445 www.raska.gov.rs 1,563,268,291 68,024 0.00435% 0 0.00000% 0.0000

Тутин 31,576 16,295 15,281 http://www.tutin.rs 1,591,031,345 50,387 0.00317% 0.00000% 0.0000

Кнић 13,080 6,624 6,456 www.knic.rs 487,440,712 37,266 0.00765% 796,943 0.16350% 1.6350

853,428 420,735 432,693 32,229,328,766 45,810,710 0.14214%

3,523,901 2.21296%

0.17023%
Удео у буџету



 
 

Однос становништва по површини - густина насељености: 

 

Приказ демографске слике у држави, окружењу, свету... 

 

3.2 ИНФРАСТРУКТУРА 

Иако богата мрежа локалних и државних путева, карактерише територију слива Западне 

Мораве, мора се истаћи, да је у претходном периоду, посебно када је реч о приватизацијама 

некадашњих гиганата „југословенске“ привреде, стање инфраструктуре, као и значај, на 

наведеној територији, доста девластирано. Посебно се ово примећује у железничком 

саобраћају, али евидентно је и у другим саобраћајним гранама.  

Овакво стање, вишедеценијског „неразвијања“ инфраструктуре, у многоме се мења 

последњих неколико година. Пројекти везано за развој аутопутева, као и ваздушног саобраћаја 

(овде је од посебног значаја цивилно-војни аеродром Морава у Лађевцима код Краљева), 

доприносе наглом развоју привреде, али и значају овдашње оинфраструктуре, не само на мапи 

Републике Србије, већ и региона југоисточне Европе. 

И поред далеко дуже мреже локалних путева, у овом делу ће се истаћи државни, односно 

међународни путни правци: 

 

3.3 КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ  

 

3.4 ПРИВРЕДА 



 
 

 

 

 

 

 

Градови и општине слива 

Западне Мораве

Износ буџета 

по становнику

Ариље 30,735.25

Косјерић 35,755.68

Пожега 33,166.48

Ужице 39,423.97

Чајетина 130,057.21

Горњи Милановац 41,232.59

Ивањица 34,394.22

Лучани 47,069.62

Чачак 40,918.30

Александровац 40,017.86

Крушевац 28,868.34

Трстеник 34,823.65

Врњачка Бања 52,303.89

Краљево 32,308.77

Нови Пазар 24,279.84

Рашка 68,024.38

Тутин 50,387.36

Кнић 37,266.11



 
 

3.5 ПРИРОДНЕ КАТАСТРОФЕ 

Преглед елементарних непогода у периоду 2010–2017. 

Током периода 2010–2017. године подручје слива Западне Мораве (17  градова и општина) 

задесило је више елементарних непогода које су имале велике последице по људе и животиње и које су 

нанеле велике штете пољопривреди, инфраструктури, материјалним и културним добрима и животној 

средини. 

Ово су најчешће елементарне непогоде и оне које представљају сталну претњу, у смислу утицаја 

на људе, економију и животну средину: 

 земљотреси – земљотрес јачине 5,4 степена по Рихтеру забележен је 2010. године на подручју 

Краљева; два лица изгубила су живот, а преко 180 лица било је повређено; подручје слива 

Западне Мораве је на карти повратног периода од 975 година (извор РСЗ) макросеизмичког 

интензитета на површини локалног тла на скали између VIII и IX, а поједини делови и 

интензитета преко IX; 

 поплаве – ово подручје су у периоду 2014–2017. године у више наврата задесиле поплаве које 

су нанеле велике штете, пре свега на инфраструктурним објектима; 2014. године је проглашена 

ванредна ситуација на читавој територији Републике Србије; услед геоморфологије терена 

честа је и појава бујичних поплава, које је тешко предвидети, а штете су углавном констатоване 

на инфраструктурним објектима (локални путеви и мостови);  

 клизишта – услови терена у брдско-планинским крајевима, ерозивни процеси и недостатак 

активности на смањењу ризика као резултат имају сталну претњу од појаве клизишта; највеће 

штете су забележене на инфраструктурним објектима, а 2014. и 2015. године штете су 

претрпели и стамбени објекти2; 

 снежни наноси – ове појаве су се на подручју слива Западне Мораве у више наврата 

дешавале током зиме у периоду 2010–2017. године, а за последицу су имале пре свега 

немогућност саобраћајне комуникације са удаљеним деловима на територији градова и 

општина (брдско-планински); када се узме у обзир да у најудаљенијим деловима територије 

градова и општина углавном живе старачка домаћинства (сеоска домаћинства), снежни наноси 

представљају велики и неприхватљив ризик по људе и животиње;  

 град – подручје Балкана, а тиме и ово подручје, изложено је сталном и високом ризику од 

појаве града; у претходном периоду су забележене значајније штете на пољопривредним 

културама (градови Чачак, Краљево и Крушевац, као и општине Ивањица, Лучани, Ариље, 

Косјерић и Горњи Милановац); додатни проблем представља и то што, услед недовољних 

финансијских средстава и услед недостатака у систему противградне заштите, систем није у 

потпуности функционалан и често се дешава да набавку противградних ракета, као и рад 

противградних стрелаца, финансирају градови и општине иако је то надлежност Републике 

Србије, односно РХМЗ (видети Закон о одбрани од града, члан 16); противградна сезона траје 

од 15. априла до 15. октобра; 

 суше – у претходном периоду није забележено проглашење ванредне ситуације услед појаве 

суше, али највећи губици, по речима стручњака, пре свега пољопривредне струке, настају 

управо са појавом суше; иако ванредна ситуација није била проглашена, две године (2012. и 

                                                           
2 Види http://civilnazastitakraljevo.rs/PDF/Izve%C5%A1taj-mart-aprili-2015-za-sajt.pdf 



 
 

2017. година) забележене су као сушне, а штету су првенствено претрпеле пољопривредне 

културе; у летњем периоду често долази до недостатка воде за пиће, што је директна 

последица суше; може се рећи да, услед климатских промена, суша представља можда и 

највећи ризик по људе, животиње, економију и животну средину3; 

 шумски пожари – неки од највећих пожара на територији Републике Србије у претходном 

периоду су забележени на територији слива Западне Мораве; ризик од појаве шумских пожара, 

посебно у летњом периоду, висок је и представља велику опасност по културну и историјску 

баштину и животну средину; размере пожаришта су од неколико хектара до неколико стотина 

хектара шуме. 

Закон о обнови након елементарне и друге непогоде прецизира ко и у којим случајевима 

проглашава стање елементарне непогоде, као и мере и активности у циљу обнове након непогоде. 

Карте заједничких ризика 

У складу са методолошким захтевима за израду процене угрожености од елементарних непогода4, 

као крајњи резултат процене предвиђа се карта ризика. Карте ризика представљају основ за даље 

планирање, као и својеврстан систем мониторинга и управљања у ванредним ситуацијама (у случају да су 

карте интерактивне и израђене у програмима као је ГИС и сл.). 

Карте ризика за подручје слива Западне Мораве су до сада рађене у оквиру пројекта BEWARE, који је 

финансирала Владе Јапана (катастар клизишта), у сарадњи са UNDP, Рударско-геолошким факултетом 

Универзитета у Београду и Геолошким заводом Србије. Такође, РСЗ је израдио карте сеизмичког хазарда, 

а ЈП Србијаводе раде на картама плавних подручја. 

 

 

4 НОРМАТИВНИ ОКВИР 

Сагледавање капацитета ЈЛС слива Западне Мораве, кроз нормативни оквир, даје приказ обавеза у односу 

на постојећу законску регулативу, као и степен изграђености овог оквира на локалном нивоу, односно 

преглед постојећих и недостајућих аката.  

Табела 1: чланови закона који дефинишу обавезе јединица локалне самоуправе у обалсти смањења ризика 

од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама 

 

                                                           
3 Види https://www.klimatskepromene.rs/wp-content/uploads/2017/04/Zagrevanje-

useva_final.pdf 
4 Види http://civilnazastitakraljevo.rs/PDF/metodologija_18_2017.pdf 



 
 

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама 

Члан 29. 

 Израда и доношење: Процене ризика од катастрофа; Плана заштите и спасавања; Плана за смањење ризика 
од катастрофа; Екстерног Плана заштите од великог удеса за СЕВЕСО комплекс вишег реда 

 Доношење акта о организацији и функционисању цивилне заштите 

 Образовање: штаба за ванредне ситуације, јединица цивилне заштите 

 Одређивање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање 

 Планирање и обезбеђивање буџетских средстава намењених за смањење ризика од катастрофа и управљање 
ванредним ситуацијама 

 Израда Студије покривености система за јавно узбуњивање – Акустичка студија 

 Усвајање: годишњег плана рада штаба за ВС; годишњег Извештаја о раду штаба за ВС 

 Успостављање сарадње и удруживања са другим градовима и општинама у циљу пружања помоћи, размене 
искустава и заједничког планирања и предузимања мера и активности  

Члан 44. 

 Штаб за ванредне ситуације: 
Именује повереника и заменика повереника цивилне заштите 
Ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у јединицама локалне 
самоуправе 
Предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе 

 

Закон о заштити од пожара 

Члан 22. 

 ЈЛС доноси План заштите од пожара који садржи нарочито: 
1. приказ постојећег стања заштите од пожара; 
2. процену угрожености од пожара; 
3. организацију заштите од пожара; 
4. предлог техничких и организационих мера за отклањање недостатака и унапређење стања заштите од 

пожара; 
5. прорачун потребних финансијских средстава; 
6. прописане прорачунске и графичке прилоге. 

 

Закон о шумама 

Члан 80. 
 Из буџета јединице локалне самоуправе могу се финансирати активности на унапређењу општекорисних 

функција шума од значаја за локалну самоуправу (комуналне, спортскорекреативне и друге активности и 
објекти), у складу са програмом који доноси надлежни орган локалне самоуправе 

Члан 88. 
 Извештај о трошењу средстава из става 2. овог члана јединица локалне самоуправе доставља Министарству 

до 31. марта текуће године за претходну годину. 

 

 

Закон о добровољном ватрогаству 

Члан 30. 
 Скупштина јединице локалне самоуправе ће донети акт којим ће утврдити систем подстицаја и повластица које 

је дужна да обезбеди за припаднике добровољних ватрогасних јединица. 

Члан 32. 

 Министарство, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе на чијој територији постоји регистровано 
добровољно ватрогасно друштво, објављује годишњи план расписивања јавних конкурса. 

 Поступак за доделу средстава из става 2. овог члана спроводи се у складу са прописима којима се уређује 
додела средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од 
јавног интереса које реализују удружења. 

 

Закон о обнови након елементарне непогоде 

Члан 15. 
 Поступак за пружање помоћи покреће се пријавом штете. Поступак којим се утврђује право на помоћ се води у 

складу са одредбама закона којим се уређује општи управни поступак, уколико овим законом није другачије 
одређено. 

Члан 16. 
 Јединица локалне самоуправе без одлагања образује потребан број комисија које врше процену штете настале 

након елементарне и друге непогоде на стварима грађана у складу са актом којим се уређује јединствена 
методологија за процену штете од елементарних и других непогода, а који доноси Влада. 

Члан 19. 
 Првостепено решење о праву на помоћ, по спроведеном поступку, применом критеријума и мерила из 

државног програма обнове, доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, као поверени посао, и 
доставља га подносиоцу захтева. 

Члан 25. 
 О свим записницима, поднесцима и предметима за доделу помоћи јединица локалне самоуправе води посебну 

евиденцију у складу са прописима којима се уређује канцеларијско пословање 

 

 



 
 

Закон о одбрани од града 

Члан 9. 
 У складу са законом и методологијом, коју прописује министарство надлежно за пољопривреду, врше 

прелиминарну процену оштећења од града на пољопривредним културама у року од седам дана од дана 
када је штета настала, а коначну процену доносе у року од 45 дана од дана када је штета настала, 

 

 

Закон о водама 

Члан 45. 
 Управљање ризицима од штетног дејства вода обухвата: израду прелиминарне процене ризика од поплава, 

израду и спровођење планова управљања ризицима од поплава, општег и оперативних планова одбране од 
поплава, спровођење редовне и ванредне одбране од поплава * и заштиту од ерозије и бујица 

Члан 55. 

 Оперативни план за воде II реда доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено 
мишљење јавног водопривредног предузећа. 

 Оперативни план из става 5. овог члана нарочито садржи: податке потребне за оперативно* спровођење 
одбране од поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе 
субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања 

Члан 61. 
 Јединица локалне самоуправе је дужна да, за потребе новелирања плана управљања водама, евидентира све 

појаве и радове који могу да утичу на промену стања ерозије и бујица и да податке о томе доставља јавном 
водопривредном предузећу једном годишње 

Члан 77. 
 Захтев за одређивање зона санитарне заштите подноси орган јединице локалне самоуправе на чијој се 

територији налази извориште за које су елаборатом предвиђене зоне санитарне заштите. 

Члан 98.  Акт о испуштању отпадних вода у јавну канализацију доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе 

Члан 117. 
 производни и други објекат, за који се захвата и доводи вода из површинских или подземних вода и чије се 

отпадне воде испуштају у површинске воде, или јавну канализацију, за које грађевинску дозволу издаје 
надлежни орган јединице локалне самоуправе 

Члан 118. 

 Водне услове из члана 117. тач. 36) до 38) овог закона издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе. 
Члан 117 
36) јавни водовод у сеоском насељу 
38) плутајуће објекте; 

 У поступку издавања водних услова, у оквиру поступка спровођења обједињене процедуре у складу са законом 
којим се уређује планирање и изградња, у оквиру рока за достављање услова за пројектовање предвиђеног 
законом којим се уређује планирање и изградња, за објекте и радове из става 4. овог члана, надлежни орган 
јединице локалне самоуправе по службеној дужности прибавља мишљење јавног водопривредног предузећа. 

Члан 138. 

 Правно и физичко лице које није учествовало у изградњи сеоског водовода може се прикључити на сеоски 
водовод ако:  

     1) водовод, с обзиром на количину воде, може да задовољи потребе свих корисника;  
     2) се његово снабдевање водом не може на економичан и технички рационалан начин решити другачије.  
      Лицу из става 1. овог члана одобрење за прикључак издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

 

 

 



 
 

 

5 ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 

1. Запослени на пословима ванредних ситуација, заштите од ел. непогода и цивилне 

заштите по локалним самоуправама 

Функционална анализа сачињена је на основу Упитника за потребе израде анализе функционалног 

оквира градова и општина слива Западне Мораве. Упитник су попуњавали представници 18 локалних 

самоуправа, од којих 5 има статус градова (Краљево, Крушевац, Нови Пазар, Ужице и Чачак) и 13 општина 

(Александровац, Ариље, Врњачка Бања, Горњи Милановац, Ивањица, Кнић, Косјерић, Лучани, Пожега, 

Рашка, Трстеник, Тутин и Чајетина). Анализом поменутог упитника долази се до закључка да се послови 

ванредних ситуација, заштите од елементарних непогода и цивилне заштите на нивоу градова баве 

одељења (2/5), одсеци у оквиру одељења за одбрану и ванредне ситуације (1/5), службе за одбрану, 

ванредне ситуације, одржавање и техничке послове (1/5) и извршилац (саветник) задужен за послове 

заштите од елементарних непогода и других несрећа (1/5) – видети Табелу 1а. 

Табела 1а - Организациони ниво извршилаца послова ванредних ситуација у Градским управама на нивоу 

слива Западне Мораве 

Редни 
број 

Градска 
управа 

Назив организационе јединице задужене за послове смањења ризика и 
управљања ванредним ситуацијама 

Број 
извршилаца 

1. Краљево Одељење за послове цивилне заштите 8 

2. Крушевац Одељење за послове ванредних ситуација и одбране 14 

3. Нови Пазар Одсек за ванредне ситуације у оквиру Одељења за ванредне ситуације и одбрану 2 

4. Ужице Саветник за послове заштите од елементарних непогода у оквиру Градске управе 
за инспекцијске послове и комуналну полицију 

1 

5. Чачак Служба за послове одбране, ванредних ситуација, одржавање и техничке послове 2 

 

 

Када је реч о општинским управама на подручју слива Западне Мораве, на пословима који се тичу 
ванредних ситуација, заштите од елементарних непогода и цивилне заштите, у свим Општинским управама 
ангажован је по 1 извршилац који уз поменуте послове обавља и послове везане за одбрану (8/13), где су  
послови ванредних ситуација и одбране оријентационо расподељени 50% према 50%. У (2/13) Општинских 
управа послове ванредних ситуација обавља комунални инспектор са оријентационо 25% радног времена 
посвећеног овом послу, док у (3/13) Општинских управа ове послове обавља лице коме су они придодати 
уз више различитих задужења и није могуће утврдити у ком проценту радног времена је посвећен пословима 
ванредних ситуација - Видети Табелу 1б. 
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Табела 1б -Организациони ниво извршилаца послова ванредних ситуација у Општинским управама на 
нивоу слива Западне Мораве 

Редни 
број 

Општинска 
управа 

Назив послова на које је распоређен извршилац Оријентациони 
проценат радног 
времена у ком је 

извршилац ангажован  

1. Александровац Послови одбране и послови ванредних ситуација 70% 

2. Ариље Послови одбране и послови ванредних ситуација 50% 

3. Врњачка Бања Послови одбране и послови ванредних ситуација 50% 

4. Горњи Милановац Послови одбране и послови ванредних ситуација 50% 

5. Ивањица Послови одбране и послови ванредних ситуација 50% 

6. Кнић Послови комуналног инспектора, одбране и ванредних ситуација 20% 

7. Косијерић Послови комуналног инспектора, одбране и ванредних ситуација 20% 

8. Лучани Послови одбране и послови ванредних ситуација 50% 

9. Пожега Координатор за послове МЗ, водопривреду, одбрану и ванредне 
ситуације 

Није могуће одредити 

10. Рашка Заменик председника општине Није могуће одредити 

11. Трстеник Послови просторног планирања , ГИС, одбране и ванредних 
ситуација 

Није могуће одредити 

12. Тутин Послови одбране и послови ванредних ситуација 50% 

13.  Чајетина Послови ванредних ситуација 100% 

 

 

Закључак: 
 
На нивоу градова приметни су различити приступи и различити облици организације служби  и 

извршилаца задужених за послове ванредних ситуација, заштите од елементарних непогода и цивилне 
заштите, од формираних одељења, преко одсека, до само једног или два извршиоца распорених на 
поменуте послове. Узроке оваквих различитости треба тражити како у ванредним догађајима и  ситуацијама 
које су  у ближој прошлости погађали територију локалне самоуправе (земљотреси, поплаве, бујице) и 
узроковали формирање сложенијих организационих јединица, тако и у спорој реализацији законских 
решења и препорука и недовољне свести по питању превентивне и правовремене реакције на ванредне 
догађаје и ситуације, у аспекту смањења материјалне штете, финансијских издатака и смањења ризика по 
живот и здравље људи. У свим општинским и делу градских управа, због начина организовања и 
функционисања, постоји проблем немогућности правовременог прибављања и одговора на информацију 
везано за ванредну ситуацију и правовремене реакције, због више упоредних пословима на којима је 
извршилац ангажован, при чему су сви поменути послови оптерећени роковима. Извршиоци се у пуној мери 
посвећују ванредним ситуацијама, цивилној заштити и елементарним непогодама само непосредно пред 
настанак и у току догађаја, након чијег завршетка су принуђени да се баве другим повереним пословима са 
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којима су у заостатку. Због овог се врло тешко добијају свеобухватни и исцрпни извештаји о догађају а 
постоје и тешкоће у ажурирању планске документације. Учесталост ванредних догађаја и ситуација у току 
краћег временског периода (што је био случај у претходном периоду), додатно усложњава и отежава 
ситуацију. 

 
 
2. Повереници цивилне заштите 
 
У свим јединицама локалне самоуправе на територији које покрива слив Западне Мораве, у складу 

са важећом законском регулативом, усвојени су подзаконски акти локалних скупштина, у којима се планира 
именовање повереника и заменика повереника цивилне заштите. Исти су именовани у 16/18 локалних 
самоуправа (очекује се именовање  у Косјерићу и Новом Пазару). Повереници и заменици повереника 
најчешће се одабирају из редова председника, заменика и чланова Савета Месних заједница, што је 
позитивно са становишта равномерне покривености територије. Проблем представља чињеница да су 
Савети Месних заједница смењиви и бирају се на сваке четири године, што изискује поновне обуке 
повереника. Што се саме обуке тиче, само у 6/18 локалних самоуправа слива Западне Мораве извршена је 
обука повереника и заменика повереника, док је полагање стручног испита извршено само у 2/18 локалне 
самоуправе - Видети табелу 2. 
Табела 2 - Повереници и заменици повереника Цивилне заштите по локалним самуправама 
                 слива Западне Мораве 

Редни 
број 

Назив локалне 
самоуправе 

Планирани број 
повереника и 

заменика 

Број именованих 
повереника и 

заменика 

Број повереника 
и заменика који 

су прошли обуку 

Број повереника 
и заменика који 

су положили 
стручни испит 

1. Александровац 62+64 62+64 / / 

2. Ариље 22+22 22+22 / / 

3. Врњачка Бања 19+19 18+18 28 / 

4. Горњи Милановац 62+62 60+59 80 / 

5. Ивањица 25+25 25+25 / / 

6. Кнић 38+38 31+31 / / 

7. Косјерић 19+19 / / / 

8 Краљево 105+105 80+75 80+75 80+75 

9. Крушевац 54+78 54+78 54 / 

10. Лучани 38+38 38+38 38+38 / 

11. Нови Пазар 26+26 / / / 

12. Пожега 52+52 52+52 / / 

13. Рашка 60+60 60+60 / / 

14. Трстеник 27+26 27+26 / / 

15. Тутин 15+15 15+15 / / 

16. Ужице 32+32 32+32 / / 

17. Чајетина 21+0 21+0 / / 

18. Чачак 14+28 14+28 14+28 14+28 

Укупно: 1400 1234  187 

 



 
 

 

 
Закључак: 
Локалне самоуправе на територији коју покрива слив Западне Мораве, испуниле су законску 

обавезу у делу који се односи на одређивање повереника и заменика повереника. Што се тиче обуке и 
стручног оспособљавања повереника, тај процес је у већини локалних самоуправа на ниском нивоу или још 
није ни започео. Разлоге за овакво стање можемо тражити како у специфичностима самих локалних 
самоуправа ( недостатак средстава и капацитета, други приоритети...), тако и у непостојању организовања 
на нивоу заједничког деловања локалних самоуправа (нпр. на нивоу слива Западне Мораве), што би 
резултирало заједничким спровођењем програма обуке, тактичким вежбама и припремама, чиме би се уз 
релативно мање трошкове значајно повећао ниво спремности. 

 
 
3. Јединице цивилне заштите опште намене формиране од стране локалних  самоуправа 
 
На основу важеће законске регулативе, јединице локалне самоуправе су у обавези формирања 

јединица цивилне заштите опште намене, што је и учињено у 15/18 локалних самоуправа на територији 
слива Западне Мораве.  У 6/18 јединица јединице су формиране (бар делимично). Најновијим законским 
решењима локалним самоуправама је остављена могућност различитих начина попуњавања јединица 
људством, па се локалне самоуправе одлучују на попуну јединица војним обвезницима на основу војне 
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обавезе или се јединице попуњавају добровољцима. Њихов број требало би да буде одређен на основу 
израђене Процене ризика од катастрофа и Планова заштите и спасавања по важећим прописима, али 
пошто већина локалних самоуправа још увек није израдила поменуте планове и процене по новом закону,  
одредили су број јединица цивилне заштите опште намене, по старим плановима. Неке локалне самоуправе 
одлучују се за мањи број добро опремљених и обучених људи, а друге се опредељују за већи број људи. С 
обзиром да је процес формирања још увек у зачетку, још увек се не може доћи до поузданог закључка који 
приступ је бољи. Препорука је да се искористи комбинација ова два фактора: квалитет и бројност. 
Табела 3 - Јединице цивилне заштите опште намене по локалним самоуправама  

    слива Западне Мораве 
Редни 
број 

Назив локалне самоуправе Планирани број 
припадника јединице 

Број распоређених 
лица у јединицу 

Да ли је број 
припадника у складу 
са Проценом ризика 

по новој 
методологији 

1. Александровац 31 / Да 

2. Ариље 20 / Да 

3. Врњачка Бања 95 30 Да 

4. Горњи Милановац 164 / Да 

5. Ивањица 100 / Не 

6. Кнић 90 / Не 

7. Косјерић / / Не 

8. Краљево 240 72 Да 

9. Крушевац 217 44 Да 

10. Лучани 120 / Да 

11. Нови Пазар 905 905 Не 

12. Пожега 1260 / Да 

13. Рашка / / Не 

14. Трстеник 51 / Не 

15. Тутин 560 / Не 

16. Ужице 100 10 Не 

17. Чајетина / / Не 

18. Чачак 574 158 Да 

Укупно: 4527 1220 

 

 
Закључак:  
 
 Формирање јединица цивилне заштите опште намене на нивоу јединица локалне 

самоуправе на подручју слива Западне Мораве, упркос новим законским решењима која су понудила доста 
олакшица, још увек не иде жељеном динамиком. Не постоји јединствен модул одређивања броја, 
регрутовања, обуке и опремања припадника јединице на основу ког би поступале све локалне самоуправе 
( Планови заштите и спасавања урађени по новој методологији у неким деловима би побољшали ситуацију). 
Ово се може објаснити с једне стране недостатком средстава и искуства у пракси ( с обзиром да су јединице 
цивилне заштите опште намене ретко где реаговале у ванредној ситуацији изузев у мајским поплавама 
2014.), а с друге стране намеће се као решење ближа сарадња локалних самоуправа. За пример добре 
праксе треба преузети искуства локалних самоуправа које су имале више искустава у ванредним догађајима 
и ситуацијама у ближој прошлости. 

 
 
 
4. Одређивање овлашћених и оспособљених правних лица и сарадња са добровољним 

организацијама 
 
4.1 Добровољна ватрогасна друштва 
 



 
 

 Актуелним законским решењима омогућено је да у склопу јединица цивилне заштите 
опште намене на нивоу локалних самоуправа буду и добровољна ватрогасна друштва. Локална самоуправа 
би учествовала у опремању и финансирању активности  добровољних ватрогасних друштава, која би, за 
узврат, била на располагању за деловање у ванредним ситуацијама и осталим ситуацијама где је потребно 
ангажовање јединица цивилне заштите опште намене. 12/18 локалних самоуправа на територији слива 
Западне Мораве има формирана добровољна ватрогасна друштва на својој територији, различите 
бројности и опремљености - Видети Табелу 4. С обзиром на већ описане течкоће у формирању јединица 
цивилне заштите опште намене, добровољна ватрогасна друштва су најадекватније, најорганизованије и 
најобученије јединице које се релативно брзо могу ставити у пуну приправност и деловати у различитим 
ванредним ситуацијама и догађајима. 
Табела 4 - Бројност и опремљеност добровољних ватрогасних друштава по јединицама локалне        

самоуправе слива Западне Мораве 
Редни 
број 

Назив локалне 
самоуправе 

Број припадника 
добровољног 
ватрогасног 

друштва 

Број путничких 
возила 

Број ватрогасних 
возила- 

аутоцистерни 

Остала опрема 

1. Александровац / / / / 

2. Ариље 20 1 / Униформе и 
основна опрема 

3. Врњачка Бања 10 / 1 Униформе и 
основна опрема 

4. Горњи Милановац / / / / 

5. Ивањица 56 / / 5 брентача, 6 
напртњача, 

моторна тестера, 
униформе 

6. Кнић / / / / 

7. Косјерић / / / Униформе и 
основна опрема 

8. Краљево 172 / 6 Чамац, доста 
специјалне 

опреме, 
униформе, црева 

и сл. 

9. Крушевац Није прецизирано    

10. Лучани 40 / / Јединица још у 
формирању, 
доста деце 

чланова 

11. Нови Пазар Није прецизирано    

12. Пожега 38 1 1 Униформе и 
комплетна опрема 
за 12 припадника 

13. Рашка 20 / 1 Потапајућа пумпа, 
униформе и 

основна опрема 

14. Трстеник 2 / / Без опреме 

15. Тутин / / / / 

16. Ужице 300 2 2 Доста опреме, 
потапајућа пумпа, 

апарати за 
дисање, 

комплетна опрема 
за 50 припадника 

17. Чајетина 10 1 1 Пумпа, 
униформе... 

18. Чачак / / / / 

 
 
 
4.2. Остала овлашћена и оспособљена правна лица 



 
 

 
 На територији слива Западне Мораве 14/18 локалних самоуправа одредило је овлашћена 

и оспособљена правна лица за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. То су најчешће локални 
огранци Црвеног крста Србије (10/18), локална јавна комунална предузећа (13/18), локална јавна или 
приватна грађевинска предузећа (8/18), домови здравља (12/18), центри за социјални рад (10/18), 
ветеринарске станице (6/18), предузећа за путеве (8/18), предузећа која се баве јавним превозом (8/18) као 
и локална удружења ( ловачко, риболовачко, планинарско, спортско и сл.) (3/18) - Видети Табелу 5. 

 
Закључак: 
 
Локалне самоуправе на територији слива Западне Мораве одређивале су овлашћена и 

оспособљена правна лица на различите начине и у различитом обиму.  
Сарадња са Црвеним крстом Србије и одређивање подручних огранака ове организације међу 

овлашћена и оспособљена правна лица за заштиту и спасавање од изузетне је важности због 
опремљености и обучености чланова, као и могућности правовременог реаговања. Овакав начин 
организовања требало би да послужи јединицама локалне самоуправе као пример за заједничко 
организовање у циљу смањења ризика од ванредних ситуација и ефективнијег деловања у истим.  
 Локални домови здравља и центри за социјални рад су такође значајни са аспекта заштите и 
спасавања и смањења ризика , јер су обучени за деловање у кризним ситуацијама имају искуство и имају 
активно или пасивно дежурство. 
 Што се тиче локалних јавних предузећа, грађевинских и предузећа за путеве, као и предузећа за 
јавни превоз, они углавном имају на задовољавајућем нивоу опрему и средства ( углавном се планирају за 
асанацију, евакуацију, хитне санационе радове), али њихови запослени нису прошли никакву обуку за 
поступање у ванредним ситуацијама нити имају искуства везано за специфичности услова поступања у 
ванредним ситуацијама. То може представљати велики проблем чије је решење организовање заједничких 
обука и вежби на нивоу слива Западне Мораве и организовање радионица на којима би радници који имају 
искуства са радом у ванредним ситуацијама својим колегама непосредно преносили искуства и упозоравали 
на потенцијалне опасности. 
 Локална удружења на добровољној бази укључена у систем смањења ризика од катастрофа и 
управљања ванредним ситуацијама, односно њихово деловање у ванредној ситуацији зависи, како од обуке 
и опремљености, у чему треба да допринесе и локална самоуправа, тако и од међусобног односа локалне 
самоуправе и удружења. Локална самоуправа треба да препозна удружење као чиниоца који може бити од 
користи у многим аспектима, између осталог и у ванредним ситуацијама, па самим тим поменутим 
друштвима треба да пружи адекватну врсту помоћи и олакшица у складу са могућностима ( уступање 
просторија, помоћ при набавки опреме, популаризација кроз медије и сл.). 
 
 
 
Закључак анализе институционалног оквира 
 
 
 Анализирајући добијене податке на основу Упитника за потребу анализе институционалног оквира 
градова и општина слива Западне Мораве, као и на основу стечених искустава у разговору и заједничком 
раду са представницима локалних самоуправа у оквиру слива, долази се до закључка да је развој, обим и 
опремљеност организационих јединица, институција и субјеката који се баве ванредним ситуацијама, 
смањењем ризика од катастрофа и цивилном заштитом, на различитом нивоу. Разлози оваквог стања су 
различити. Значајни су разлози финансијске природе (мање локалне самоуправе и оне са мањим буџетом 
нису у могућности да адекватно опреме и обуче људство нити да издвоје довољан број запослених који би 
се у потребној мери бавили ванредним ситуацијама и цивилном заштитом), затим треба узети у обзир 
особености и угроженост сваке локалне самоуправе са аспекта угрожености од ванредних ситуација 
(локалне самоуправе у горњим токовима река и на већим надморским висинама, угрожене су од бујица и 
обилних снежних падавина, док локалне самоуправе у средњим и доњим токовима река имају већу 
угроженост од поплава, од типа земљишта зависи појава клизишта итд.). Следећи битан чинилац су број и 
врста ванредних ситуација и већих ванредних догађаја који су у ближој будућности погодили подручје 



 
 

одређене локалне самоуправе ( земљотреси и поплаве у Краљеву, поплаве на подручју Пожеге, Лучана, 
Чачка , снежне падавине и ниске темперетуре у Ивањици, Чајетини, Ужицу, шумски пожари у Ужицу итд.) 
 Заједничко за све локалне самоуправе, поред недовољно финансијских издвајања је недовољна 
обученост субјеката задужених за ванредне ситуације као и недовољна увежбаност већине у конкретним 
ситуацијама или реалним симулацијама конкретних ситуација. У многим, посебно мањим локалним 
самоуправама проблем представља недовољан број ангажованих људи. 
 Ови проблеми могу се у великој мери умањити или отклонити удруживањем локалних самоуправа 
на нивоу слива, у виду организовања заједничке службе. Поменута служба координирала би заједничким 
деловањем, правовремено прикупљала и преносила неопходне информације у циљу правовременог 
деловања чинилаца, учествовала у ажурирању планске документације, организовала потребне обуке и 
оспособљавања ( за шта је Анализа показала да је један од највећих недостатака везано за чиниоце  и 
субјекте заштите и спасавања), координирала набавку, складиштење на правом месту и правовремено 
допремање неопходне опреме, материјала и средстава за деловање у ванредним ситуацијама. Заједничким 
деловањем на нивоу Службе у значајној мери би се смањио ризик и унапредило деловање у ванредним 
ситуацијама и несрећама, а конкретизовало би се и унапредило превентивно деловање.  

 
 

6 МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ ОКВИР 

 

7 ФУНКЦИОНАЛНИ ОКВИР 

 

8 ПРЕПОРУКЕ И ЗАКЉУЧЦИ 

 

 
ризик 

Препоруке за унапређење постојећег стања: 
- Нормативни оквир 
- Материјално – технички оквир 
- Институционални оквир 
- Функционални оквир 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Израда и унапређење постојећих процена ризика од катастрофа, Планова заштите и спасавања, Планова смањења 
ризика од катастрофа, Оперативних планова одбране од поплава за водоткове другог реда; 
Израда Општег (Оперативног) плана одбране од поплава за водотокове другог реда на територији слива Западне 
Мораве; 
Израда Процене ризика од катастрофа за територију слива Западне Мораве; 
Унапређење постојеће планске документације у складу са прорукама за прилагођавање на измењене климатске услове 

Набвака и одржавање противплавних система; 
Опремање јединица ЦЗ; 
Набавка и одржавање опреме за спасавање из поплава (чамци, пумпе, камиони,,,); 
Набавка и одржавање система везе – комуникације; 
Набавка и одржавање опреме за потребе функционисања ситуационог центра; 
Набавка и одржавање опреме за потребе Регионалног центра за обуке на Рудну; 
Набавка и одржавање опреме за потребе система ране најаве (хидрометеоролошке станици, системи за детекцију и 
упозорење, као и ране најаве код шумских пожара, радио анетене и сл.) 

Успостављање система ране најаве на нивоу слива Западне Мораве (интернет портал, апликације за мобилне телефоне 
и сл.); 
Успостављање Ситуационог центра на нивоу слива (у односу на Ситуациону Анализу за потребе формирања 
Ситуационог центра, може бити и више Ситуационих центара лоцирани на различитим локацијама у односу на исказане 
потребе и захтеве); 
Успостављање Регионалног центра за обуке на Рудну ( у односу на потребе, као и могућности, може се формирати и 
више центара за обуке); 
Успостављање институционалне сарадње у држави и инсотранству са свим оргнаизацијама и институцијама од значаја; 



 
 

Успостављање Центра за праћење нивоа знања и вештина  и континуирану едукацију локалних службеника и других 
запослених у јавном сектору, из области смањења ризика од катастрофа и управљању ванрдним ситуацијама); 

Успостављање континуираног система обука, као и осталих стручних оспособљавања, провера знања и вештина и сл; 
Успостављање сисетма вежби, тренинга и јавних представљања; 
Успостављање комуникације и укључивање у процесе смањења ризика од катастрофа, невладине организације од 
значаја (планинари, извиђачи, спелеолози,...); 
Укључивање аспекта прилагођавња на измењене климатске услове у процесе смањења ризика од катасторфа, као и 
повезивање са различитим секторским политикама на локалном, регионалном, националном и међународном нивоу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Израда и унапређење постојећих процена ризика од катастрофа, Планова заштите и спасавања, Планова смањења 
ризика од катастрофа, Планова заштите од пожара; 
Израда Процене ризика од катастрофа за територију слива Западне Мораве; 
Израда Плана заштите од пожара за територију слива Западне Мораве 
Унапређење постојеће планске документације у складу са прорукама за прилагођавање на измењене климатске услове 

Набавка противпожарне опреме; 
Набавка сензора за детекцију и рану најаву шумских пожара, пожара на отвореним и затвореним просторима; 
Набвка и одржавање софтвера за мониторинг система управљања заштите од шумских поажара; 
Набавка и одржавање ГИС опреме/возила; 
Набавка и одржавање система везе – комуникације; 
Набавка и одржавање противпожарних возила (мања теренска возила) 

Успостављање система ране најаве на нивоу слива Западне Мораве (интернет портал, апликације за мобилне телефоне 
и сл.); 
Успостављање Ситуационог центра на нивоу слива (у односу на Ситуациону Анализу за потребе формирања 
Ситуационог центра, може бити и више Ситуационих центара лоцирани на различитим локацијама у односу на исказане 
потребе и захтеве); 
Успостављање Регионалног центра за обуке на Рудну ( у односу на потребе, као и могућности, може се формирати и 
више центара за обуке); 
Успостављање институционалне сарадње у држави и инсотранству са свим оргнаизацијама и институцијама од значаја; 
Успостављање Центра за праћење нивоа знања и вештина  и континуирану едукацију локалних службеника и других 
запослених у јавном сектору, из области смањења ризика од катастрофа и управљању ванрдним ситуацијама); 
Успостављање мреже добровољних ватрогасних друштава на територији слива Западне Мораве; 

Успостављање континуираног система обука, као и осталих стручних оспособљавања, провера знања и вештина и сл; 
Успостављање сисетма вежби, тренинга и јавних представљања; 
Успостављање комуникације и укључивање у процесе смањења ризика од катастрофа, невладине организације од 
значаја (планинари, извиђачи, спелеолози,...); 
Укључивање аспекта прилагођавња на измењене климатске услове у процесе смањења ризика од катасторфа, као и 
повезивање са различитим секторским политикама на локалном, регионалном, националном и међународном нивоу; 
Едукативне радионице у предшколским и школским Установама на територији слива Западне Мораве 

 

 
 

Израда и унапређење постојећих процена ризика од катастрофа, Планова заштите и спасавања, Планова смањења 
ризика од катастрофа 

 

„регистар ризика“ – активности на успостављању јединственог регистра ризика у сарадњи са надлежним републичким и 
локалним институцијама 

 

 

 

Израда и унапређење постојећих процена ризика од катастрофа, Планова заштите и спасавања, Планова смањења 
ризика од катастрофа 
Унапређење постојеће планске документације у складу са прорукама за прилагођавање на измењене климатске услове 
Израда катстра клизишта, као посебног приказа у циљу унапређења и заштите постојеће инфраструктуре на територији 
слива Западне Мораве 

 

 

 

 

 
 
 

Израда и унапређење постојећих процена ризика од катастрофа, Планова заштите и спасавања, Планова смањења 
ризика од катастрофа 

 

 

 

 

 

Израда и унапређење постојећих процена ризика од катастрофа, Планова заштите и спасавања, Планова смањења 
ризика од катастрофа 

 

 

 

 Израда и унапређење постојећих процена ризика од катастрофа, Планова заштите и спасавања, Планова смањења 
ризика од катастрофа 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

Израда и унапређење постојећих процена ризика од катастрофа, Планова заштите и спасавања, Планова смањења 
ризика од катастрофа 

 

 

 

 

У односу на изнете закључке и препоруке, може се извршити квалитетно дефинисање послова, као и обим 

и структура будуће Службе: 

 Израда планских аката, као и усклађивање постојећих: 

- Процене ризика од катстрофа; 

- Планови заштите и спасавања; 

- Планови смањења ризика од катстрофа; 

- Оперативни планови одрбане од поплаве за водотокове другог реда; 

- Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите; 

- Програми и планови развоја и финансирања система смањења ризика од катастрофа; 

- Стратегија развоја система смањења  ризика од катастрофа; 

- Ускађивање локалних и регионалних секторских стратегија и планова, са аспекта смањења 

ризика од катастрофа; 

- Процедуре комуникација и поступања у систему ране најаве; 

- Протоколи, Споразуми и Меморандуми о сарадњи. 

 Институционално повезивање, у циљу размене искустава и примера добре праксе, као и срадње 

на различитим пројектима, са: 

- Ресорним и другим министартвима, као и поебним организацијама у оквиру Владе Републике 

Србије; 

- Научним институтима и оргниазцијама у земљи и иностранству; 

- Факултетима у земљи и иностранству; 

- Јавним предузећима и установама на територји градова и општина слива Западне Мораве; 

- Невладиним организацијам од значаја за систем смањења ризика; 

- Посебна сарадња са: КУЈУ, МДУЛС, МЗЖС, СКГО, УНДО, ФАО, Светском Банком и Каритас 

 Активности на набавци и одржавању материјално – техничких реурса за потребе: 

- Мера и активности у циљу смањења ризика од катастрофа (противплавни системи, системи 

ране најаве и детекције, системи за обавештавање и узбуњивање и сл.); 

- Комуникација у времену непосредно пре и у току природних катастрофа; 

- Рада Ситуационог центра, као и Регионалног центра за обуке (рачунарска опрема, симулатори, 

радио станице, софтвери...); 

 Активности у циљу успостављања функционалности система и посебних делова система смањења 

ризика од катастрофа: 

- Укључивање свих релеватних инситутуција, организација и појединаца од значаја за 

функционисање система смањења ризика од катасторфа у свакој ЈЛС појединачно, као и на 

ниову слива Западне Мораве (потписивање посебних процедура, унапређење посотјећих аката 

у циљу укључивања шире јавности; 

- Медијски наступи; 

- Вежбе, тренинзи и јавна предтсваљања; 

- Израда и штампање различитих публикација у циљу укључивања заинтересоване јавности, као 

и подизања свести о значају процеса смањења ризика од катастрофа; 



 
 

 

9 КОРИШЋЕНИ ИЗВОРИ 

 Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) 

 Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама Службени гласник 

Републике Србије 87/2018 

 

10 ПРИЛОГ - АНКЕТНИ УПИТНИК 

 



                                                                                       
Програм 

Подршка локалним самоуправама у Србији на путу придруживања ЕУ: унапређење квалитета 
услуга, дијалога заинтересованих страна и ефикасности локалне администрације 

Страна 1 од 6 
 

 

УПИТНИК  

за потребе израде АНАЛИЗЕ ФУНКЦИОНАЛНОГ ОКВИРА ГРАДОВА И ОПШТИНА СЛИВА 

ЗАПАДНЕ МОРАВЕ 

у оквиру пројекта израде НАЦРТА СПОРАЗУМА О МЕЂУОПШТИНСКОЈ САРАДЊИ ГРАДОВА И 

ОПШТИНА У ЦИЉУ ЗАЈЕДНИЧКИХ АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊУ 

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

I ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 

1) Град или општина у којој сте запослени 

 
 

 

2) Име и презиме лица које испуњава Упитник 

 
 

 

3) Функција или радно место на којем сте распоређени 

 
 

 

4) Да ли Општинска/Градска управа има посебно формирано Одељење или Службу за 

послове смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама (у даљем 

тескту Упитника Одељење/Служба)? 

 
 

 

 

Уколико је на претходно питање одговор ДА наставити са одговорима на питања од 5-8, 

а уколико је одговор НЕ наставити са одговорима од питања од 9-10 

 

5) Колико запослених је распоређено у оквиру Одељења /Службе и која је организациона 

структура (да ли постоје Одсеци и који су, односно са колико запослених по Одсецима)? 

 
 

 

6) Да ли су сви запослени распоређени у оквиру Одељења/Службе са 100% на пословима 

који су предвиђени у оквиру систематизације и уколико нису навести остале послове 

које обаваљају и у којом проценту? 

 
 

 

 



                                                                                       
Програм 

Подршка локалним самоуправама у Србији на путу придруживања ЕУ: унапређење квалитета 
услуга, дијалога заинтересованих страна и ефикасности локалне администрације 

Страна 2 од 6 
 

 

7) Да ли су просторије Одељења/Службе у оквиру просторија Градске управе, односно да 

ли се налазе на истој адреси (иста зграда) или су просторије издвојене? Навести адресу 

на којој се налазе просторије Одељења/Службе. 

 
 

 

8) Навести којим материјално-техничким ресурсима располаже Одељење/Служба (колико 

рачунара, возила, опрема система везе и др.). 

 
 

 

9) Ко је доносилац Решења (молимо да исто приложите у Прилогу) којим сте рапоређени 

на ове послове (градоначелник, председник општине, начелник управе)? 

 
 

 

10) Да ли сте 100% Решењем распоређени на пословима смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама и уколико нисте наведите колико сте процената ? 

 
 

 

II МАТЕРИЈАЛНИ ОКВИР 

11) Колики су трошкови издвајања на годишњем нивоу за следеће потребе: 

- Зараде – дати бруто приказ по сваком радном месту у оквиру Одељења/Службе: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Комуналије (струја, вода, грејање, телефони, најам простора, одржавање зграде и 

др.) - разложити по ставкама: 
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- Канцеларијски материјал (папир, тонери за штампач и фотокопир апарат, хемијске 

оловке, остали материјал) – видети планом Одељења/Службе колико је планирано 

за: 

 
 
 
 
 
 
 

 

- Опреме и технике (рачунари, штампачи, фотокопирапарат, возило, гориво итд.) – 

видети нормативе или годишње сервисе или план набавке или план 

Одељења/Службе: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Остали трошкови (навести тачно који су и да ли се налазе у оквиру трошкова или 

плана набавки Градске/Општинске управе): 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I I I НОРМАТИВНИ ОКВИР 

12) Да ли су израђена и усвојена следеће акта и од стране кога су израђена и усвојена: 

- Процена ризика 
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- Планови заштите и спасавања 

 
 
 

 

- План смањења ризика од катастрофа 

 
 
 

 

- Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите 

 
 
 

 

 

- Оперативни план одбране од поплава за водотокове другог реда 

 
 
 

 

IV ФУНКЦИОНАЛНИ ОКВИР 

13) Стање цивилне заштите: 

- Број планираних повереника и заменика повереника 

 
 

 

- Број именованих повереника и заменика повереника 

 
 

 

- Број повереника и заменика повереника који су прошли обуку у складу са 

Програмом 

 
 

 

- Број повереника и заменика повереника који су полагали испит у складу са 

Програмом 

 
 

 

-  
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- Број лица предвиђених да буду распоређени у једнице цивилне заштите опште 

намене 

 
 

 

- Број лица распоређених у јединице цивилне заштите опште намене 

 
 

 

14) Да ли су повереници и заменици повереника, као и јединице цивилне заштите опште 

намене планиране у складу са Проценом ризиком?  

 
 

 

15) Да ли имате формирана Добровољна ватрогасна друштва и навести која су, колики је 

бројни састав, да ли имају возила, остала опрема... 

- ДВД______________________________ 

 
 
 

 

- ДВД_______________________________________________ 

 
 
 

 

- ДВД_______________________________________________ 

 
 
 

 

- ДВД_______________________________________________ 
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16) Да ли имате одређена лица од значаја за систем смањења ризика од катастрофа и 

управљање ванредним ситуацијама и која су (молимо навести за које активности су 

предвиђена)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ХВАЛА 


