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

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

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

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

 

Градски штаб за ванредне ситуације  на територији града Чачка на редовној 

седници одржаној 22.03.2022. године утврдио је,  

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

 

 

1. ОПШТИ ДЕО 

 

Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

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

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

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

ванредне ситуације. 

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

штабова за ванредне сутуације (,Сл.гласник РС“ бр. 98/2010), која се уколико није у 

супротности са Законом,  примењује до доношења подзаконског акта којим ће се 

уредити састав, начин и организација рада штабова за ванредне ситуације а који ће 

донети Влада на основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама, након чега ће Град ускладити Одлуку о образовању Градског 

штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка са Законом и подзаконским 

актима. 

Законом је  утврђено  да Штаб чине командант, заменик команданта, начелник и 

чланови штаба, да је командант Градског штаба за ванредне ситуације  градоначелник 

по положају, заменик команданта Градског штаба за ванредне ситуације је заменик 

градоначелника или члан градског већа и да је начелник Градског штаба за ванредне 

ситуације  начелник надлежне службе. 

 



Надлежности штаба су утврђене су у члану 43. и 44. Закона.  

Скупштина града Чачка донела је Одлуку о образовању Градског штаба за 

ванредне ситуације на територији града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 19/2010, 

2/2014. 16/2016. 22/2016, 8/2017 и 22/2017 ), којом Одлуком је утврђено да Штаб обавља 

следеће послове: 

 

- предлаже  доношење одлуке о проглашењу ванредне ситуације; 

- руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите 

и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 

- руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 

- разматра и даје мишљење на предлог процене угрожености и предлог плана заштите 

и спасавања у ванредним ситуацијама; 

- прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово 

побољшање; 

- наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава 

који се користе у ванредним ситуацијама; 

- стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и 

опасностима и предузетим мерама за смањење ризика од катастрофа; 

- разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, 

овлашћених, оспособљених правних лица; 

- сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе; 

- именује повереника цивилне заштите и заменика повереника цивилне заштите у 

насељеним местима; 

- разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите спасавања на 

територији Града као локалне самоуправе; 

- ангажује оспособљена правна лица и друге организације за потребе Града; 

- процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 

- доноси наредбе, закључке и препоруке; 

- доноси Пословник о свом  раду;  

- руководи и кординира спровођење мера и задатака обнове, реконструкције и 

рехабилитације, узимајући у обзир потребе одрживог развоја и смањења 

угрожености и ризика од будућих ванредних ситуација; 

- наређује приправност-спремност за ванредне ситуације; 

- израђује предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду; 

- подноси Скупштини града  на усвајање предлог годишњег плана рада и годишњи 

извештај о раду; 

- спроводи годишњи план рада;  

- координира акцијама и операцијама заштите и спасавања на подручју града;  

- обавља и друге послове у складу са законом. 

 

За извршавање мера и задатака заштите и спасавања Градски штаб за ванредне 

ситуације је образовао стручно - оперативне тимове и то: 

-Стручно - оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава  

-Стручно - оперативни тим за клизишта 

-Стручно - оперативни тим за заштиту од пожара  

-Стручно - оперативни тим за асанацију 



-Стручно - оперативни тим за збрињавање становништва 

-Стручно - оперативни тим за евакуацију 

-Стручно - оперативни тим за збрињавање животиња 

 

 

2. АКТИВНОСТИ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

   СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

Градски штаб за ванредне ситуације) одржао је четири редовне седнице и пет 

ванредних седница. 

  

 

Градски штаб за ванредне ситуације одржао је четири редовне седнице: 

 

1) 20. јануара 2021. године,  број: 06-7/2021-I 

 

2) 24. фебруара 2021. године, број: 06-30/2021-I 

 

3) 13. маја 2021. године, број: 06-77/2021-I 

 

4) 29. новембар 2021. године, број 06-201/2021-I 

 

На седницама је донето: 

 

1) Двадесет четири закључка, и то: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 
 

1. Пунктове за имунизацију становништва од заразне болести COVID-19  на 

територији града Чачка, формирати у: 

-   ПУНКТ АТЕНИЦА у спортској хали „Младост“ у Атеници, Браће 

Петронијевић од 20.01.2021.године; 

         - ПУНКТ СТАРИ ГРАД у згради „Дома културе“ у Чачку, Трг народног 

устанка   2 од 21.01.2021. године; 

         - ПУНКТ МРЧАЈЕВЦИ у згради „Дома културе“ у Мрчајевцима, Мрчајевци 

бб од 25.01.2021.године; 

        -  ПУНКТ КОЊЕВИЋИ у згради „Дома културе“ у Коњевићима од 

25.01.2021.године;  

        -  ПУНКТ АЛВАЏИНИЦА у просторијама МЗ КЉУЧ, Балканска 9 од 

25.01.2021. године; 

        - ПУНКТ ЉУБИЋ КЕЈ у просторијама МЗ ЉУБИЋ КЕЈ, Љубић кеј 15 од 

25.01.2021. године.  

 



2. Особа одговорна за организацију пунктова, опште и медицинске послове је: 

Александар Пајовић директор Дома здравља у Чачку. Поменуто лице ће 

формирати контакт центре од особља из поменутих пунктова и успоставити рад 

у складу са датим инструкцијама. 

3. Опремање пунктова се врши у координацији  са другим субјектима.   

Организацију рада на ''пунктовима'' се успоставља у једној преподневној смени 

а по потреби рад се може организовати и у другој – поподневној смени.  

4. Обавезује се Градска управа да обезбеди стабилну интернет и телефонску везу 

за пружање информатичке подршке са потребним бројем рачунара, као и 

грејање на наведеним пунктовима.  

5. Обавезује се ЈКП „Комуналац“ Чачак да чисти и одржава приступне 

саобраћајнице и јавне површине око горе наведених пунктова у којима се 

спроводи имунизација становништва.  

6. Обавезује се особље горе наведених пунктова да на пунктовима, свакодневно 

организује прикупљање и одлагање медицинског отпада у складу са 

прописима. 

7. Полицијска станица ће од почетка имунизације па до завршетка исте појачати 

контролу саобраћаја у зони пунктова као и контролу јавног реда и мира. 

8. Градски штаб за ванредне ситуације ће редовно пратити, информисати и 

обавештавати становништво и јавност о свим битним чињеницама од значаја за 

заштиту и спасавање. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 Усваја се Извештај СЦ „Младост“ Чачак о стању и спремности брана на 

територији града Чачка за 2020. годину, број 206 од 17.02.2021. године, у тексту који је 

достављен Градском штабу за ванредне ситуације на територији града Чачка. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 Усваја се Извештај ЈКП „Водовод“ Чачак о стању бране „Парменац“ на 

територији града Чачка за 2020. годину, број 778 од 10.02.2021. године, у тексту који је 

достављен Градском штабу за ванредне ситуације на територији града Чачка. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 Усваја се Извештај о спровођењу Оперативног плана одбране од поплава за воде 

II реда на територији града Чачка за 2020. годину, број 310/21-1-03 од 18.02.2021. 

године, у тексту који је достављен Градском штабу за ванредне ситуације на територији  

града Чачка. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Да се у циљу спречавања ширења заразне болести COVID -19 изврши: 

 

 Дезинфекција објеката 

 Помоћ у испоруци боца са кисеоником и др. 



 

2. За извршавање послова из тачке 1. овог закључка ангажовати до 10 припадника 

јединице цивилне заштите опште намене чија именаа ће Градска управа за опште и 

заједничке послове – Служба за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно техничке 

послове доставити Градској управи за финансије. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Да се у циљу превентивних мера одбране од поплава, изврши сеча и уклањање 

растиња у ширини од 3 метра са леве и десне обале река и канала, као и оперативних 

мера одбране од поплава, изврши пуњење и постављање врећа са песком на критичним 

локацијама и постављање мобилних брана и др., на следећим водама  II реда и 

каналима: 

 Островска река 

 Бресничка река 

 Канал Јунато 

 

2. За извршавање послова из тачке 1. овог закључка ангажовати до 10 припадника 

јединице цивилне заштите опште намене чија имена ће Градска управа за опште и 

заједничке послове – Служба за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно техничке 

послове доставити Градској управи за финансије. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 Усваја се Извештај о активностима стручно – оперативног тима за заштиту и 

спашавање од поплава на територији града Чачка за 2020. годину од 08.02.2021. године, 

у тексту који је достављен Градском штабу за ванредне ситуације на територији града 

Чачка.  

ЗАКЉУЧАК 

 

 Усваја се Извештај о активностима стручно – оперативног тима за клизишта на 

територији града Чачка за 2020. годину од 08.02.2021. године, у тексту који је 

достављен Градском штабу за ванредне ситуације на територији града Чачка. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Да се поводом Светског дана цивилне заштите – 1. март, за учешће у акцијама 

заштите и спашавања као и унапређењу цивилне заштите града Чачка доделе 

захвалнице, и то: 

 

-  Др Михаилу Луковићу, руководиоцу Радног тима за праћење ширења Корона 

вируса на територији града Чачка, 

- Томиславу Несторовићу, заменику повереника у јединици цивилне заштите 

опште намене града Чачка, назив јединице ЈЦЗ-И1, 

- Саши Барачков, припаднику јединице цивилне заштите опште намене града 

Чачка, назив јединице ЈЦЗ-З2, 

- Филипу Величковићу, заменику повереника у јединици цивилне заштите опште 

намене града Чачка, назив јединице ЈЦЗ-Ц6, 

- Драгану Ћендићу, поверенику у јединици цивилне заштите опште намене града 

Чачка, назив јединице ЈЦЗ-Ц1, 



- Николи Аћимовићу, припаднику јединице цивилне заштите опште намене града 

Чачка, назив јединице ЈЦЗ-Ц3, 

- Срђану Бошковићу, припаднику јединице цивилне заштите опште намене града 

Чачка, назив јединице ЈЦЗ-С2, 

- Миланку Кривокући, поверенику у јединици цивилне заштите опште намене 

града Чачка, назив јединице ЈЦЗ-И1, 

- Стефану Пантелићу, заменику повереника у јединици цивилне заштите опште 

намене града Чачка, назив јединце ЈЦЗ-Ц6, 

- Стефану Тадићу, поверенику у јединици цивилне заштите опште намене града 

Чачка, назив јединице ЈЦЗ-Ц5, 

- Александру Остојићу, поверенику у јединици цивилне заштите опште намене 

града Чачка, назив јединице ЈЦЗ-Ц5, 

- Милошу Лијескићу, поверенику у јединици цивилне заштите опште намене 

града Чачка, назив јединице ЈЦЗ-Ц4, 

- Ђорђу Кувељићу, поверенику у јединици цивилне заштите опште намене града 

Чачка, назив јединице ЈЦЗ-Ц2, 

- Бели Стевановић, заменику повереника у јединици цивилне заштите опште 

намене града Чачка, назив јединице ЈЦЗ-Ц4, 

- Игору Трифуновићу, председнику Скупштине града Чачка, 

- Мирославу Петковићу, помоћнику градоначелника за друштвене делатности, 

- Заводу за јавно здравље Чачак 

- Апотеци Чачак 

- Александру Чантраку, заменику повереника у јединици цивилне заштите опште 

намене града Чачка, назив јединице ЈЦЗ-Ц4. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 Усваја се годишњи Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Чачка за 2020. годину, у тексту који је утврдио Градски штаб за 

ванредне ситуације на територији града Чачка, на седници одржаној 25. фебруара 2021. 

године, под бројем 06-30/2021-I и који је одборницима достављен у материјалу за 

седницу Скупштине. 

 

ЗАКЉУЧАК 

о образовању Стручно - оперативног тима за асанацију 
 

 

I 

 

1. ОБРАЗУЈЕ СЕ  Стручно - оперативни тим за асанацију  

( у даљем тексту: Стручно-оперативни тим) 

 

2. У Стручно - оперативни тим се именују: 

 

 

- за руководиоца: 

 

- Петар Домановић, директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 

 

- за чланове 



 

1) Игор Кривокапић, начелник Градске управе за инспекцијски надзор града 

Чачка 

2) Душанка Дамљановић, републички ветеринарски инспектор „Управа за 

ветерину“ 

3) Аксентије Тошић, директор Завода за јавно здравље града Чачка 

 

 

II 

Задатак Стручно - оперативног тима  је да: 

 

- пружа стручну помоћ  у спровођењу планова заштите и спасавања, 

-  у сарадњи са надлежним органима и организацијама на територији града Чачка  

изврши увид у стање, идентификује опасност, проблеме и потребе решавања 

истих из области за коју је образован,  

- по потреби и на захтев Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка, доставља извештаје, информације и анализе из делокруга послова, 

по врстама опасности,  

- учествује у изради предлога Годишњег извештаја о раду и Предлога Годишњег 

плана рада Градског штаба за ванредне ситуације, 

-  предлаже мере и поступке ради повећања степена оперативне и функционалне 

способности система заштите и спасавања на територији града Чачка и друго, у 

својој области. 

 

Руководилац Тима може организовати и одржавање стручно-специјалистичких 

радних састанака ради праћења, анализе и усклађивања мера и поступака из  области за 

коју је образован.  

 

Тим одговара начелнику Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка. 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о образовању Стручно - оперативног тима за евакуацију 
 

 

I 

 

3. ОБРАЗУЈЕ СЕ  Стручно - оперативни тим за евакуацију ( у даљем тексту: 

Стручно-оперативни тим) 

 

4. У Стручно - оперативни тим се именују: 

 

 

- за руководиоца: 

 

- Јелена Тодоровић, начелник службе Хитне помоћи „Дом здравља Чачак“ 

 



- за чланове: 

 

1) Јелена Петровић, административни послови Службе за безбедност и одбрану 

Градске управе града Чачка 

2) Оља Вукићевић, координатор за здравствену превентиву „Црвени крст“  

 
 

 

II 

Задатак Стручно - оперативног тима  је да: 

 

- пружа стручну помоћ  у спровођењу планова заштите и спасавања, 

-  у сарадњи са надлежним органима и организацијама на територији града Чачка  

изврши увид у стање, идентификује опасност, проблеме и потребе решавања 

истих из области за коју је образован,  

- по потреби и на захтев Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка, доставља извештаје, информације и анализе из делокруга послова, 

по врстама опасности,  

- учествује у изради предлога Годишњег извештаја о раду и Предлога Годишњег 

плана рада Градског штаба за ванредне ситуације, 

-  предлаже мере и поступке ради повећања степена оперативне и функционалне 

способности система заштите и спасавања на територији града Чачка и друго, у 

својој области. 

 

Руководилац Тима може организовати и одржавање стручно-специјалистичких 

радних састанака ради праћења, анализе и усклађивања мера и поступака из  области за 

коју је образован.  

 

Тим одговара начелнику Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка. 

 

ЗАКЉУЧАК 

о образовању Стручно - оперативног тима за заштиту и спасавање од поплава 

и несрећа на води и под водом 
 

 

I 

 

5. ОБРАЗУЈЕ СЕ  Стручно - оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава 

и несрећа на води и под водом ( у даљем тексту: Стручно-оперативни тим) 

 

6. У Стручно - оперативни тим се именују: 

 

- за руководиоца: 

 

-    Милан Бојовић, помоћник градоначелника за област месне самоуправе и 

инфраструктуре града Чачка  

- за чланове 



 

1) Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод" 

2) Марина Вуканић, директор ВП “Морава“ 

 

II 

Задатак Стручно - оперативног тима  је да: 

 

- пружа стручну помоћ  у спровођењу планова заштите и спасавања, 

-  у сарадњи са надлежним органима и организацијама на територији града Чачка  

изврши увид у стање, идентификује опасност, проблеме и потребе решавања 

истих из области за коју је образован,  

- по потреби и на захтев Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка, доставља извештаје, информације и анализе из делокруга послова, 

по врстама опасности,  

- учествује у изради предлога Годишњег извештаја о раду и Предлога Годишњег 

плана рада Градског штаба за ванредне ситуације, 

-  предлаже мере и поступке ради повећања степена оперативне и функционалне 

способности система заштите и спасавања на територији града Чачка и друго, у 

својој области. 

 

Руководилац Тима може организовати и одржавање стручно-специјалистичких 

радних састанака ради праћења, анализе и усклађивања мера и поступака из  области за 

коју је образован.  

 

Тим одговара начелнику Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка. 

 

ЗАКЉУЧАК 

о образовању Стручно - оперативног тима за заштиту од пожара 
 

 

I 

 

7. ОБРАЗУЈЕ СЕ  Стручно - оперативни тим за заштиту од пожара( у даљем 

тексту: Стручно-оперативни тим) 

 

8. У Стручно - оперативни тим се именују: 

- за руководиоца: 

 

- Братислав Зечевић, начелник Градског штаба за ванредне ситуације Градске 

управе града Чачка 

- за чланове 

 

1) Милена Јовановић, начелник Комуналне милиције града Чачка 

2) Мирко Вучићевић, комунални милицајац Комуналне милиције града Чачка 

 
 

II 



Задатак Стручно - оперативног тима  је да: 

 

- пружа стручну помоћ  у спровођењу планова заштите и спасавања, 

-  у сарадњи са надлежним органима и организацијама на територији града Чачка  

изврши увид у стање, идентификује опасност, проблеме и потребе решавања 

истих из области за коју је образован,  

- по потреби и на захтев Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка, доставља извештаје, информације и анализе из делокруга послова, 

по врстама опасности,  

- учествује у изради предлога Годишњег извештаја о раду и Предлога Годишњег 

плана рада Градског штаба за ванредне ситуације, 

-  предлаже мере и поступке ради повећања степена оперативне и функционалне 

способности система заштите и спасавања на територији града Чачка и друго, у 

својој области. 

 

Руководилац Тима може организовати и одржавање стручно-специјалистичких 

радних састанака ради праћења, анализе и усклађивања мера и поступака из  области за 

коју је образован.  

 

Тим одговара начелнику Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка. 

ЗАКЉУЧАК 

о образовању Стручно - оперативног тима за збрињавање становништва 
 

I 

 

9. ОБРАЗУЈЕ СЕ  Стручно - оперативни тим за збрињавање становништва  

( у даљем тексту: Стручно-оперативни тим) 

 

10. У Стручно - оперативни тим се именују: 

 

- за руководиоца: 

 

- Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове 

града Чачка 

 

- за чланове 

 

1) Горан Јаворац, послови планирања, развоја и извештавања „Центар за 

социјални рад“ 

2) Биљана Давидовић, секретар „Црвени Крст“ Чачак 
 

 

II 

Задатак Стручно - оперативног тима  је да: 

 

- пружа стручну помоћ  у спровођењу планова заштите и спасавања, 



-  у сарадњи са надлежним органима и организацијама на територији града Чачка  

изврши увид у стање, идентификује опасност, проблеме и потребе решавања 

истих из области за коју је образован,  

- по потреби и на захтев Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка, доставља извештаје, информације и анализе из делокруга послова, 

по врстама опасности,  

- учествује у изради предлога Годишњег извештаја о раду и Предлога Годишњег 

плана рада Градског штаба за ванредне ситуације, 

-  предлаже мере и поступке ради повећања степена оперативне и функционалне 

способности система заштите и спасавања на територији града Чачка и друго, у 

својој области. 

 

Руководилац Тима може организовати и одржавање стручно-специјалистичких 

радних састанака ради праћења, анализе и усклађивања мера и поступака из  области за 

коју је образован.  

 

Тим одговара начелнику Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка. 

 

ЗАКЉУЧАК 

о образовању Стручно - оперативног тима за збрињавање животиња 
 

I 

 

1. ОБРАЗУЈЕ СЕ  Стручно - оперативни тим за збрињавање животиња ( у 

даљем тексту: Стручно-оперативни тим) 

 

2. У Стручно - оперативни тим се именују: 

 

- за руководиоца: 

 

  -    Владан Милић, заменик градоначелника града Чачка  

 

- за чланове 

 

1)  Милева Јочовић, шеф Инспекције за заштиту животне средине 

 Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка 

 

            2)  Бојан Гавриловић, руководилац Групе за пољопривреду 

 Градске управе за локални економски развој града Чачка  
 

 

II 

Задатак Стручно - оперативног тима  је да: 

 

- пружа стручну помоћ  у спровођењу планова заштите и спасавања, 



-  у сарадњи са надлежним органима и организацијама на територији града Чачка  

изврши увид у стање, идентификује опасност, проблеме и потребе решавања 

истих из области за коју је образован,  

- по потреби и на захтев Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка, доставља извештаје, информације и анализе из делокруга послова, 

по врстама опасности,  

- учествује у изради предлога Годишњег извештаја о раду и Предлога Годишњег 

плана рада Градског штаба за ванредне ситуације, 

-  предлаже мере и поступке ради повећања степена оперативне и функционалне 

способности система заштите и спасавања на територији града Чачка и друго, у 

својој области. 

 

Руководилац Тима може организовати и одржавање стручно-специјалистичких 

радних састанака ради праћења, анализе и усклађивања мера и поступака из  области за 

коју је образован.  

 

Тим одговара начелнику Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка. 

 

ЗАКЉУЧАК 

о образовању Стручно - оперативног тима за клизишта 
 

I 

 

1. ОБРАЗУЈЕ СЕ  Стручно - оперативни тим за клизишта( у даљем тексту: 

Стручно-оперативни тим) 

 

2. У Стручно - оперативни тим се именују: 

 

- за руководиоца: 

 

- Небојша Јелушић, директор ЈП „Градац“ 

 

- за чланове 

 

1) Раде Ћирковић, референт на реализацији програма изградње и одржавања 

општинских и некатегорисаних путева – ЈП „Градац“ 

2) Дејан Рашић, дипломирани инжењер архитектуре Управа за урбанизам града 

Чачка 
 

 

II 

Задатак Стручно - оперативног тима  је да: 

 

- пружа стручну помоћ  у спровођењу планова заштите и спасавања, 

-  у сарадњи са надлежним органима и организацијама на територији града Чачка  

изврши увид у стање, идентификује опасност, проблеме и потребе решавања 

истих из области за коју је образован,  



- по потреби и на захтев Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка, доставља извештаје, информације и анализе из делокруга послова, 

по врстама опасности,  

- учествује у изради предлога Годишњег извештаја о раду и Предлога Годишњег 

плана рада Градског штаба за ванредне ситуације, 

-  предлаже мере и поступке ради повећања степена оперативне и функционалне 

способности система заштите и спасавања на територији града Чачка и друго, у 

својој области. 

 

Руководилац Тима може организовати и одржавање стручно-специјалистичких 

радних састанака ради праћења, анализе и усклађивања мера и поступака из  области за 

коју је образован.  

 

Тим одговара начелнику Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Усваја се Извештај о предузетим мерама на смањењу ризика  настанка клизишта 

од доношења Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа града 

Чачка за период од 2018. године  до 2021. године, у тексту који је достављен Градском 

штабу за ванредне ситуације на територији града Чачка. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Усваја се Извештај о предузетим мерама на смањењу ризика настанка поплава 

од доношења Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа града 

Чачка за период 2018. године до 2021. године, у тексту који је достављен Градском 

штабу за ванредне ситуације на територији града Чачка. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 Да Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Чачка упути допис 

Електродистрибуцији Чачак ради достављања информација о плану и динамици 

спровођења и одржавања нисконапонских мрежа на сеоским подручијима, имајући у 

виду да је стање нисконапонских мрежа на сеоским подручијима незадовољавајуће. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

 

УСВАЈА СЕ Извештај о достигнутом нивоу попуњености, опремљености и 

обучености јединица цивилне заштите опште намене града Чачка. 

 

     ЗАКЉУЧАК 

 

Да се Одлуком о буџету града Чачка за 2022.годину определе средства за 

финансирање цивилне заштите опште намене града Чачка, и то: 



- 3.000.000,00 динара за активирање јединица цивилне заштите опште намене 

града Чачка; 

 

- 800.000,00 динара за униформе намењене јединицама цивилне заштите 

опште намене града Чачка. 

 

     ЗАКЉУЧАК 

- Усваја се Извештај о стању организације и изграђености система за 

обавештавање и узбуњивање на територији града Чачка.   

 

- Да се Одлуком о буџету града Чачка за 2022.годину определе средства за 

финансирање две сирене. 

 

ЗАКЉУЧАК 

УСВАЈА СЕ Извештај о стању, спремности и припремама субјеката за наилазећу 

зимску сезону 2021/2022. годину, на територији града Чачка. 

 

2. Две Одлуке и то: 

 

ОДЛУКА  

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I 

 

 Усваја се Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Чачка за 2021. годину, који је Градски штаб за ванредне ситуације 

утврдио 25. фебруара 2021. године под бројем 06-30/2021-I 

II 

 

Ову Одлуку објавити у „ Службеном листу града Чачка „ 

 

 

ОДЛУКА  

О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

I 

 

 Усваја се Годишњи план рада Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Чачка за 2022. годину, који је Градски штаб за ванредне ситуације 

утврдио 1. децембра 2021. године под бројем 06-201/2021-I 

 

II 

 

Ову Одлуку објавити у „ Службеном листу града Чачка „ 

 

 



3. Једно решење, и то: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању повереника и заменика повереника  

 јединица цивилне заштите опште намене на територији града Чачка 

 

I 
 

    За поверенике и заменике повереника у јединицама цивилне заштите опште 

намене на територији града Чачка, именују се: 

 Источни део -ЈЦЗ-И1- 

 

1. Кривокућа Миланко, за повереника 

2. Несторовић Томислав, за заменик повереника 

3. Вујичић Младен, за заменик повереника 

 

 Источни део -ЈЦЗ-И2- 

 

1. Радовановић Драган, за повереника 

2. Лечић Иван, за заменик повереника  

3. Чолић Марко, за заменик повереника 

 

 Јужни део -ЈЦЗ-Ј1- 

 

1. Ивановић Драган, за повереника 

2. Миросавић Илија, за заменик повереника  

3. Крунић Срђан, за заменик повереника 

 

 Јужни део -ЈЦЗ-Ј2- 

 

1. Бошковић Ђорђе, за повереника 

2. Пешић Небојша, за заменик повереника  

3. Александра Драмићанин, за заменик повереника  

 



 Западни  део -ЈЦЗ-З1- 

 

1. Кузмановић Предраг, за повереника 

2. Богдановић Милош, за заменик повереника 

3. Стефан Вујичић, за заменик повереника  

 

 Западни  део -ЈЦЗ-З2- 

 

1. Ћурчић Стефан, за повереника  

2. Шутић Велибор, за заменик повереника  

3. Василијевић Никола, за заменик повереника  

 

 Северни  део -ЈЦЗ-С1- 

 

1. Радојевић Душан, за повереника  

2. Томић Немања, за заменик повереника  

3. Пауновић Делимир, за заменик повереника  

 

 Северни  део -ЈЦЗ-С2- 

 

1. Бошковић Срђан, за повереника  

2. Живковић Стефан, за заменик повереника  

3. Томић Стефан, за заменик повереника  

 

 Централни  део -ЈЦЗ-Ц1- 

 

1. Ћендић Драган, за повереника  

2. Јањић Дејан, за заменик повереника  

3. Басарић Драган, за заменик повереника  

 

 Централни  део -ЈЦЗ-Ц2- 



 

1. Кувељић Ђорђе, за повереника  

2. Пауновић Срђан, за заменик повереника  

3. Пауновић Радослав, за заменик повереника 

 

 Централни  део -ЈЦЗ-Ц3- 

 

1. Јанковић Милош, за повереника  

2. Зимоњић Марко, за заменик повереника  

3. Милетић Милан, за заменик повереника  

 

 Централни  део -ЈЦЗ-Ц4- 

 

1. Лијескић Милош, за повереника  

2. Стевановић Бела, за заменик повереника  

3. Чантрак Александар, за заменик повереника  

 

 Централни  део -ЈЦЗ-Ц5- 

 

1. Остојић Александар, за повереника  

2. Пузовић Борис, за заменик повереника  

3. Илић Владимир, за заменик повереника  

 

 Централни  део -ЈЦЗ-Ц6- 

 

1. Мунитлаковић Никола, за повереника 

2. Пантелић Стефан, за заменик повереника  

3. Величковић Филип, за заменик повереника  

 

II 

 

        Даном доношења овог решења престаје да важи Решење о постављењу повереника и 

заменика повереника цивилне заштите у месним заједницама на територији града Чачка („Сл 

лист града Чачка” број 14/2014; 20/2014; 18/2016; 11/2017 и 21/2017 ) 



III 

 

Ово решење објавити у „Сл.лист града Чачка“ 

 

Градски штаб за ванредне ситуације одржао је 5 ванредних седница и то: 

1) 01. јул 2021. године, број 06-119/2021-I 

2) 10. август 2021. године, број 06-136/2021-I 

3) 31. август 2021. године, број 06-148/2021-I 

4) 5. новембар 2021. године, број 06-185/2021-I 

5) 8. новембар 2021. године, број 06-189/2021-I 

 

Све седнице одржане су непосредним присуством чланова Градског штаба за 

ванредне ситуације. 

На седницама је донето: 

3) Пет наредби и то: 

 

НАРЕДБА 

О ЕВАКУАЦИЈИ И ЗБРИЊАВАЊУ 

 

1. НАРЕЂУЈЕ СЕ делимична евакуација становника МЗ Придворица и МЗ Јездина, због 

могуће акцидентне ситуације након експлозије у погону компаније „Слобода“ Чачак; 

 

2. Евакуација ће бити започета 19.06.2021. године у 21:00 час, а збрињавање 

евакуисаних грађана ће се вршити по доласку на место прихвата; 

 

3.  Сви мештани МЗ Придворица и МЗ Јездина биће појединачно обавештени о мерама 

и поступцима током евакуације; 

 

4.  Сви мештани МЗ Придворица и МЗ Јездина су у обавези да поступају у складу са 

Наредбом; 

 

5. Координацију и спровођење евакуације врши Градски штаб за ванредне ситуације на 

територији града Чачка; 

 

6. Са угроженог подручја становништво ће бити превежено до места прихвата на терен 

спортско центра „Младост“ Чачак, градски стадион ФК „Борац“ Чачак; 

 

7. Збрињавање евакуисаног становништва извршиће се у хотелу „Хотел Београд“ Чачак 

(Градско шеталиште бр.20) 

 

 

 



НАРЕДБУ   

О АНГАЖОВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА  

ЗА  ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ  
 

1. Ангажује се ЈКП „ВОДОВОД“ Чачак, за потребе заштите и спасавања људи и 

материјалних добара од пожара на територији МЗ Овчар Бања. 

 

2. Обавезује се ЈКП „ВОДОВОД“ Чачак да у складу са задацима из Плана заштите 

и спасавања и Уговора бр. 14/222 од 07.11.2017.године са градом Чачком, стави 

на располагање Градском штабу за ванредне ситуације града Чачка сопствене 

материјално техничке и људске ресурсе и учествује у превентивним и 

оперативним активностима на заштити и спасавању људи и санирању последица 

ванредне ситуације. 

 

3. Конкретну активност, локацију и време ангажовања ЈКП „ВОДОВОД“ Чачак 

дефинисаће начелник Градског штаба за ванредне ситуације Градске управе 

града Чачка и руководилац стручно оперативног тима за заштиту од пожара 

Братислав Зечевић. 

 

4. Руководилац стручно оперативног тима ће извештаје о ангажовању субјеката 

доставити Градском штабу са прегледом добијених и реализованих задатака и 

бројем ангажованих сати/дана, ради обрачуна надокнаде насталих трошкова ЈКП 

„ВОДОВОД“Чачак. 

  

5. Наредба ступа на снагу ОДМАХ.  

 

НАРЕДБУ   

О АНГАЖОВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА  

ЗА  ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ  

 

1. Ангажује се „Црвени крст“ Чачак, за потребе заштите и спасавања људи и 

материјалних добара од пожара на територији МЗ Овчар Бања. 

 

2. Обавезује се „Црвени крст“ Чачак да у складу са задацима из Плана заштите, 

стави на располагање Градском штабу за ванредне ситуације града Чачка 

сопствене материјално техничке и људске ресурсе и учествује у превентивним и 

оперативним активностима на заштити и спасавању људи и санирању последица 

ванредне ситуације. 

 

3. Конкретну активност, локацију и време ангажовања „Црвени крст“ Чачак 

дефинисаће начелник Градског штаба за ванредне ситуације Градске управе 

града Чачка и руководилац стручно оперативног тима за заштиту од пожара 

Братислав Зечевић. 

 

4. Руководилац стручно оперативног тима ће извештаје о ангажовању субјеката 

доставити Градском штабу са прегледом добијених и реализованих задатака и 

бројем ангазованих сати/дана, ради обрачуна надокнаде насталих трошкова 

„Црвени крст“ Чачак. 

  



5. Наредба ступа на снагу ОДМАХ.  
 

НАРЕДБУ   

О ЕВАКУАЦИЈИ И ЗБРИЊАВАЊУ  

 

1. НАРЕЂУЈЕ СЕ евакуација туриста и дела становника МЗ Овчар Бања, због 

пожара који је избио на делу територије МЗ Овчар Бања; 

 

2. Евакуација ће бити започета 05.11.2021.године у 10:15 часовa.  

 

3. Мештани МЗ Овчар Бања као и туристи који су се задесили на лицу места су у 

обавези да поступају у складу са Наредбом; 

 

4. Координацију и спровођење евакуације врши Градски штаб за ванредне 

ситуације на територији града Чачка; 

  

5. Са угроженог подручја становништво ће бити превежено до места прихвата, у 

просторије Туристичке организације Чачак. 

 

НАРЕДБУ 

о мобилизацији јединица цивилне заштите опште намене града Чачка 

 

1. Извршити мобилизацију до 20 припадника јединица цивилне заштите опште 

намене града Чачка, 

 

2. Мобилизацију извршити по прилозима Плана мобилизације из Плана заштите и 

спасавања града Чачка, 

 

3. За спровођење наредбе одговорни су Начелник Градског штаба за ванредне 

ситуације на територији града Чачка и командири јединица, 

 

4. Шеф службе за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно техничке послове ће 

свака два сата, у писаној форми, извештавати градоначелника о току 

мобилизације. 

 

5. Коначан извештај о извршеној мобилизацији јединице цивилне заштите опште 

намене Шеф службе за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно техничке 

послове ће доставити градоначелнику, најкасније сат времена по завршетку 

мобилизације. 

 

6. Наредба ступа на снагу одмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Четири закључка и то: 

 

ЗАКЉУЧАК 

којим се предлаже градоначелнику да прогласи ванредну ситуацију на територији града 

Чачка 

 

1. Предлаже се градоначелнику града Чачка да прогласи ванредну ситуацију на 

територији града услед неповољне хидролошке ситуације и изузетно ниског 

водостаја, ради стабилизације испоруке воде корисницима система 

водоснабдевања. 

 

2. Ванредну ситуацију прогласити одмах за целу територију града Чачка. 

 

3. Штаб ће редовно информисати и обавештавати становништво и јавност о свим 

битним чињеницама од значаја за заштиту и спасавање, као и о престанку 

опасности због којих је ванредна ситуација проглашена. 

 

ЗАКЉУЧАК 

којим се предлаже градоначелнику да укине ванредну ситуацију на територији града 

Чачка 

 

 

1. Предлаже градоначелнику града Чачка да укине ванредну ситуацију за целу  

територију града услед побољшане хидролошке ситуације и престанка опасности 

по животе и здравље људи и материјална добра. 

 

2. Ванредну ситуацију укинути одмах. 

 

3. Штаб ће редовно информисати и обавештавати становништво и јавност о свим 

битним чињеницама од значаја за заштиту и спасавање. 

 

ЗАКЉУЧАК 

којим се предлаже градоначелнику да прогласи ванредну ситуацију  

на делу територији града Чачка 

 

1. Предлаже се градоначелнику града Чачка да прогласи ванредну ситуацију на делу 

територије града услед пожара на територији МЗ Овчар Бања, у Овчарско-

кабларској клисури. 

 

2. Ванредну ситуацију прогласити одмах за део територије града Чачка. 

 

3. Штаб ће редовно информисати и обавештавати становништво и јавност о свим 

битним чињеницама од значаја за заштиту и спасавање, као и о престанку 

опасности због којих је ванредна ситуација проглашена. 

 

 

 

 



ЗАКЉУЧАК 

којим се предлаже градоначелнику да укине ванредну ситуацију за део  територије 

града Чачка 

 

1. Предлаже се градоначелнику града Чачка да укине ванредну ситуацију зa деo 

територије града Чачка, за територију МЗ Овчар бања, због престанка опасности 

по животе и здравље људи и материјална добра. 

 

2. Ванредну ситуацију укинути одмах. 

 

3. Штаб ће редовно информисати и обавештавати становништво и јавност о свим 

битним чињеницама од значаја за заштиту и спасавање. 

 

У извештајном периоду Градски штаб за ванредне ситуације је извео 

Оперативно – тактичку вежбу „СИСТЕМ 2021“ 5. новембра 2021. године у Овчар бањи 

и констатовао  да су општи и специфични циљеви одржаних вежби испуњени и да је 

организовање оваквог вида вежби неопходно са аспекта координације и аспекта 

сарадње у ванредним ситуацијама. Циљ ове вежбе било је реаговање штабова за 

ванредне ситуације града Чачка и општине Лучани, гашење пожара на отвореном 

простору, спасавање и евакуација особа са тешко приступачних терена, пружање прве 

медицинске помоћи повређеним лицима, збрињавање евакуисаних лица, техничка 

интервенција у саобраћају – спасавање повређене особе из ПМВ, спасавање на води, 

постављање мобилних брана за одбрану од поплава, провера спремности субјеката од 

посебног значаја за заштиту и спасавање града Чачка и општине Лучани, провера 

возила, опреме и технике. У циљу показне вежбе „ СИСТЕМ 2021“ Градски штаб за 

ванредне ситуације на територији града Чачка донео је четири наредбе и два закључка. 

У извештајном периоду Градски штаб за ванредне ситуације увео је и новине 

Пословника о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка 

(Службени лист града Чачка бр. 25/2021). Новина у донетом Пословнику о раду 

Градског штаба за ванредне ситуације јесте да поред тога што седница може бити и 

редовна и ванредна, јесте да се ванредна седница може одржати и електронским путем, 

као и да се ванредне седнице могу одржати и без кворума, уз обавезу накнадног 

информисања чланова који нису присуствовали седници штаба. 

 

3.   АКТИВНОСТИ СУБЈЕКАТА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У СИСТЕМУ  

      ЗАШТИТЕ И    СПАСАВАЊА  

 

1. Активности стручног-оперативног тима за заштиту од пожара 

 

         У току 2021. године комунална милиција поред обављања послова из своје 

надлежности,  поступала је у складу са чланом 5. Закона о комуналној милицији, 

вршећи превентивне мере заштите животне средине и заштите од пожара. У вези са 

тим, спроведена је заједничка акција Стручно-оперативног тима за заштиту од пожара, 

при Градском штабу за ванредне ситуације на територији града Чачка, кога чине 

Братислав Зечевић, руководилац тима, Милена Јовановић и Мирко Вучићевић, чланови 

тима, и Комуналне милиције града Чачка.  



       Будући да је због високих дневних температура и изостанка падавина, повећан 

ризик од настанка и ширења шумских пожара и пожара на отвореном простору, током 

активности која је обављана од 07 до 22 часа, комунална милиција је апеловала на 

предузећа у области пољопривреде, пољопривредне произвођаче и грађане, да за време 

пољопривредних и других радова којима могу изазвати пожар, исте обављају уз 

максималну опрезност и предузимају све неопходне мере заштите како би се избегао 

настанак и ширење пожара. 

      На патролним реонима комунална милиција је обављала разговоре са грађанима, 

председницима месних заједница, шефовима месних канцеларија, правним лицима, 

градским органима, организацијама и службама, које смо обавештавали, усмено и 

писмено упозоравали да не пале стрне усеве, смеће и биљне остатке на отвореном 

простору.  

      У периоду од 10.05. до 17.05.2021. године, писмена обавештења су истакнута у 54 

сеоских месних заједница (Међувршје, Паковраће, Риђаге, Парменац, Придворица, 

Јездина, Лозница, Кулиновци, Атеница, Трнава, Виљуша, Бањица, Балуга Трнавска, 

Јежевица, Вапа, Заблаће, Липница, Рајац, Слатина, Мршинци, Жаочани, Премећа, 

Брезовица, Петница, Качулице, Горичани, Врнчани, Јанчићи, Рошци, Видова, Пријевор, 

Миоковци, Горња Горевница, Вранићи, Трбушани, Вранићи, Милићевци, Ракова, 

Соколићи,  Коњевићи, Балуга Прељинска, Прељина, Прислоница, Горња Трепча, Доња 

Трепча, Станчићи, Мојсиње, Доња Горевница, Остра, Вујетинци, Бечањ, Мрчајевци, 

Катрга и Бресница) и 13 градских месних заједница (Кључ, 3.Децембар, Авлаџиница, 

Кошутњак, Стари Град, Палилула, Парк, Свети Сава, Бељина, Љубић кеј, Сајмиште, 

Танаско Рајић и Лугови) на видним местима просторија месних заједница, сеоским 

домовима, аутобуским стајалиштима, амбулантама, школама, сеоским продавницама, 

спортским халама, огласним таблама и другим местима која су доступна грађанима. У 

прилогу је дат садржај обавештења. 

     Такође, грађани су упозорени да је Законом о заштити од пожара, забрањено ложење 

ватре у шуми и на удаљености мањој од 200 метара од шуме, и да у овим случајевима, 

предвиђена је и надокнада трошкова интервенција ватрогасно-спасилачких јединица и 

подношење захтева за покретање прекршајног поступка против лица која врши 

спаљивање односно паљење. 

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

позову ватрогасну-спасилачку јединицу на телефон 193. 

     Такође, приликом вршења патролне активности и поступањима по примљеним 

обавештењима од грађана, за сваку радњу паљења отпада, траве, лишћа и другог, 

комунална милиција је примењивала превентивне и репресивне мере.  

     Приликом затеченог паљења и формирања пожара на више локација, комунална 

милиција је предузела хитне мере заштите од пожара и обавестила други орган 

(ватрогасну службу, предузеће ЈКП „Комуналац“ Чачак) и учествовала у гашењу истих. 

Такође, приликом примљених обавештења од грађана и затеченог паљења у посудама 

за одлагање комуналног отпада предузећа ЈКП „Комуналац“ Чачак на површинама 

јавне намене, комунална милиција је вршила гашење захваћеног паљења отпада, затим 

на тим местима су постављане табле упозорења и вршена појачана контрола редовним 

патролирањем.  

 

     На више локација је вршена контрола нарушавања комуналног реда постављањем 

фотоуређаја-фотоклопки, што је допринело да на тим локацијама није долазило до 

паљења отпада и изазивања пожара. 

 

 



Превентивне и репресивне мере заштите од пожара 
 

        Током поступања у 2021. години, комунална милиција је примила укупно 24 

обавештења од грађана везано за паљење разног отпада у двориштима, површинама 

јавне намене и посудама за одлагање комуналног отпада на површинама јавне намене, 

на основу којих су сачињене службене забелешке и дате на поступање. Локације 

поступања су: Љубић, Прељина, Остра, Придворица, Мрчајевци, Мојсиње, Заблаће, 

Виљуша, Јежевица, Коњевићи, Парменац и улице Бирчанинова, 1300.Каплара, Булевар 

Танаска Рајића и Чачански батаљон. 

       Затечена лица су упозорена и усмено им је наређено да изврше гашење пожара, као 

и издавање прекршајног налога.  

 

Уклањање дивљих депонија 

 

      У току 2021. године поступано је на 72 локације на којима је одложен разни отпад 

супротно пропису чиме су створене дивље депоније, а које су биле потенцијална 

опасност од паљења. Све локације су очишћене и отклоњен је комунални неред, и то 

предузеће ЈКП „Комуналац“ Чачак на 19 локација о трошку лица који је отпад 

одложило, и на 14 локација контролисано лице по издатом усменом наређењу 

комуналне милиције. Издато је 39 прекршајних налога, физичким лицима, 

предузетницима, правним лицима и одговорним лицима у правном лицу, за одлагање 

отпада супротно пропису. 

     Једна од битних локација поступања у току 2021 године је у Бресници у близини 

војних објеката, где је постојао дугогодишњи проблем бацања смећа, као и паљења 

истог, чиме су били угрожени војни објекти. Након чишћења дивљих депонија, 

комунална милиција је извршила постављање стубова и табли упозорења, као и 

фотоуређаја-фотоклопки. У вези са тим, дана 28. новембра у Лађевцима поводом Дана 

98. Ваздухопловне бригаде, додељена је Захвалница комуналној милицији за допринос 

очувању и изградњи оперативних способности.  

 

 

2. Активности јединице цивилне заштите опште наменe за територију града 

Чачка 

У складу са одлукама Градског штаба за ванредне ситуације за територију града 

Чачка, јединице цивилне заштите опште намене су у 2021. години, ангажоване на 

спровођењу следећих мера: 

Превентивне мере одбране од поплава на водама другог реда као и спречавање 

ширења заразне болести COVID 19. 

Припадници јединице цивилне заштите опште намене града Чачка у току 2021. 

године урадили су следеће: 

1. Унос боца са кисеоником на ковид одељења Опште болнице Чачак.  

2. Чишћење Бресничке и Лозничке реке, као и канала Јунато је завршено, где су 

очишћени критични делови. Бресничка река је очишћена у дужини од 1700 м, а поред 

тога урађена је и  санација дела моста који је био оштећен током високих вода. 

3. На Атеничкој реци укорићено је 100 м корита реке на критичној деоници. 

 



4. Учествовање припадника јединице цивилне заштите опште намене града Чачка у 

показној вежби „СИСТЕМ 2021“. 

5. Чишћење потока Требеж – Мрчајевци, у дужини од 20 м. 

 

 

 

6) Активности стручног-оперативног тима за клизишта 

 

 

1. МЗ  Риђаге -  Деоница са главног асфалтног пута ка 

Василијевићима на делу макадама дошло је до 

вертикалног слегања дела трасе у дужини од 

30 метара, дубине 1 метар где је деоница 

непроходна за саобраћај, где је потребно 

извршити широки ископ са уградњом ломљеног 

камена и израдом дренаже за одвод подземне 

воде 

 

-Деоница макадама са државног пута ка 

Николићима дошло је до ерозије дела косине 

усека у дужини од 10 метара, односно нанос 

земљане масе 80 м3, доница непроходна за 

саобраћај где треба извршити уклањање истог 

и осигурање косине усека потпорним зидом 

 

Укупно у МЗ Риђаге 2 (два) 

 

2006. година 

 

 

 

 

2006. година 

 

реализовано 

 

 

 

 

реализовано без 

АБ зида 



2. МЗ  Парменац -Деоница кроз Петровиће на делу асфалтног 

застора претрпела је хоризонтално  

смицање у односу на правац пружања 

нивелете трасе за 1 метар у дужини од 40 

метара, траса је проходна за лак саобраћај, 

потребно је извршити широки ископ са заменом 

материјала адекватан одвод површинске воде 

и асфалтирање (крпљење) деонице 

 

- Деоница некатегорисаног пута са асфалтним 

застором поред сеоског гробља постоји појава 

клизишта на два места где је угрожена 

безбедност учесника у саобраћају као и ојекат 

настрешнице од сеоске капеле. Потребно је 

извршити изградњу потпорног зида 

 

- Деоница пута ка Полугама и гробљу, појава 

клизишта у делу косине усека пута и пацеле 

власника Жељка Вукобратовића 

 

- Деоница мекатегорисаног пута у макадамском 

застору од гробља ка кући Бранислава 

Маринковића појава клизишта из приватне 

парцеле на пут 

 

Укупно у МЗ Парменац 3 (три) 

 

 

2006. година 

 

 

 

2015. година 

 

 

 

2018. година 

 

 

2018. година 

 

 

реализовано 

 

 

 

није 

интервенисано 

 

 

 

није 

интервенисано 

 

 

није 

интервенисано 

 

 

3. МЗ  

Придворица 

-Локални пут број 307 је на три места претрпео 

хоризонтално смицање са формирањем  

изразитих вертикалних кривина мањег радијуса 

у асфалтном застору, укупних дужина 140 

метара у целој ширини трасе, потребно је 

извршити широки ископ наведених деоница са 

заменом материјала, одводом површинске воде 

и асфалтирање (пресвлачење) деоница 

 

-Деоница некатегорисаног пута ка 

Маринковићима дужине 50 метара је 

непроходна за сваку врсту саобраћаја осим 

пешачког јер постојећа траса је затворена 

наносом земљаног материјала из оближње 

парцеле, налази се на делу природне водојаже 

(напомена да је ова траса у два наврата 

претходних година претрпела мањи обим 

наноса земљаног материјала, али без већих 

интервенција била је у стању проходности), у 

договору са власницима суседних парцела 

треба извршити померање трасе за око 30 

 

2006. година 

 

 

 

 

 

2006. година 

 

 

 

 

 

2006. година 

 

реализовано 

 

 

 

 

 

реализовано 

 

 

 

 

 

реализовано 



метара 

 

-Деоница наставка са макадамског дела 

Ковачевића пута (земљани) је затворена 

наносом земљаног материјала од ерозије 

обале усека (постојала је ерозија и претходних 

година) у дужини од 35 метара, потребно је 

извршити обилазак са изменом трасе уколико 

се изврши регулисање имовинско-правних 

односа са власницима суседних парцела јер 

ова траса се користи искључиво као атарски 

(земљани) пут 

           

-Деоница асфалтиране трасе кроз 

Василијевиће има одрон ка реци у дужини од 

40 метара 

ширине 1 метар застора и целе банкине где је 

потребан широки ископ са заменом материјала, 

адекватним прихватом и одвођењем 

површинске воде на целом профилу тарасе 

 

-Деоница ка Бојовићима се налази у 

макадамском застору где је половина ширине 

трасе 

претрпела вертикално слегање у дубини од  2 

метра дужине 25 метара, потребно је извршити 

широки ископ са израдом насипа од каменог 

материјала, одводом површинске и плитке 

подземне воде 

 

Укупно у МЗ Придворица 7 (седам) 

 

 

 

 

2006. година 

 

 

 

2006. година 

 

 

 

 

реализовано 

 

 

 

реализовано 

 

 

4. МЗ  Јездина -Деоница локалног пута број 322 на два места 

је дошло до вертикалног одрона целе  

ширине трасе на тим местина је пут 

непроходан у дужинама 60 + 50 метара и 

дубине од 5 метара, потребно је извршити 

ископ степенастог засека, одвод подземне и 

површинске воде са насипом од каменог 

материја 

 

-Деоница локалног пута 322 са асфалтним 

застором (на два места) код куће Адама 

Петровића и Пера Доловића у дужинама од 40 

+ 50 метара услед подизања нивоа подземне 

воде дошло је до деформације на траси са 

изразитим вертикалним кривинама малог 

радијуса и хоризонталним померањем око 0,5 

 

2006. година 

 

 

 

 

 

2006. година 

 

 

2006. година 

 

реализовано 

 

 

 

 

 

реализовано 

 

 

реализовано, без 



метара, где је потребно извршити широки ископ 

са заменом материјала и одводом површинске 

воде 

 

-Деоница некатегорисаног пута ка гробљу има 

одрон наноса материјала из оближње шуме у 

количини од  60 м3 где треба извршити 

уклањање наноса и осигурање косине насипа 

потпорним зидом 

 

-Деоница са Радосављевића пута (крак лево) 

која је у макадамском застору има одрон на 

траси у количини од 40 м3 које треба уклонити 

са израдом каменог осигурања косине 

 

-Деоница Стојића пута на два места има 

наноса из оближњих парцела у количини од     

100 м3, које треба уклонити са израдом 

осигурања косина дела усека потпорним 

зидовима 

 

-Деоница Савићи – Пајовићи постоје четири 

места са одронима и вертикалним слегањем 

пута са количином наноса материјала од  500 

м3, осигурањем обала, широком ископу и 

заменом материјала и правилним 

одводњавањем са косина и трасе пута 

 

-Деоница некатегорисаног пута ''ка Тошином 

До-лу'' на два места појава оштећења ножице 

пута и појава сужења коловоза асфалтног 

застора у дужини од 50 + 40 метара где је 

потребно извршити израду степенастог засека 

и насип од ломљеног камена како би се два 

критична места довела у стање проходности  

 

-Клизиште на некатегорисаном приступном путу 

ка кући Зорице Грујовић дошло је до 

хоризонталног и вертикалног померања тла на 

коловозу  

 

- Клизиште на парцели 1827/3, потес Петровића 

брдо власника Мирославе Радосављевић у 

површини од 20 ари 

 

 

 

2006. година 

 

 

2006. година 

 

 

 

2006. година 

 

 

 

2016. година 

 

 

 

2018. година 

 

 

2018. година 

АБ зида 

 

реализовано 

 

 

реализовано, без 

АБ зида 

 

 

реализовано 

 

 

 

реализовано 2017. 

 

 

 

није 

интервенисано 

 

 

није 

интервенисано 

 

 

 



Укупно у МЗ Јездина 16 (шеснаест) 

5. МЗ  Бањица -Деоница локалног пута број 316 на два места 

има вертикално слегање у дужинама по 40  

метара, где треба широки ископ са заменом 

материјала и правилним одвођењем 

површинске воде 

 

-Деоница на Нешковића путу има одрон 

земљаног наноса у количини од 30 м3 који 

треба уклонити и извршити осигурање косине 

каменим набачајем 

   

-Деоница Стојића пута на асфалтном застору 

има вртикално слегање дубине 1,50 метара  

у дужини од  40 метара, потребно је извршити 

широки ископ са заменом материјала 

правилном одводњом површинске воде и 

пресвлачење деонице 

 

-Деоница Радовановића пута на два места има 

одрон земљаног материјала са косине усек у 

количини од  200 м3 које треба уклонити и 

извршити осигурање косине каменим набачајем 

 

-Деоница Рајића пута је непроходна у 

потпуности јер обим клизишта је око 2 хектара,  

потребно је извршити сондажно геомеханичко 

испитивање тла са израдом пројектне 

документације и приступити санацији 

 

-Деоница некатегорисаног пута уз Бањички 

поток  која се налази у савременом коловозном 

застору појава одрона и оштећења ножице пута 

у речном кориту на пет места потребно је 

извршити израду степенастог засека и насип од 

ломљеног камена 

   

Укупно у МЗ Бањица 12 (дванаест) 

2006. година 

 

 

2006. година 

 

 

2006. година 

 

 

 

2006. година 

 

 

 

2006. година 

 

 

 

2016. година 

реализовано 

 

 

реализовано 

 

 

реализовано 

 

 

 

реализовано 

 

 

доведено у стање 

проходности 

(макадам), 

потребан пројекат 

санације 

 

реализовано 2017. 

6. МЗ  Јежевица -Деоница локалног пута број 333 на три места 

постоји деформација са вертикалним  

удубљењем у дужинама око 130 метара где 

треба извршити широки ископ са израдом 

насипа од каменог материја и правилном 

одводњом површинске воде 

 

2006. година 

 

реализовано 



 

Укупно у МЗ Јежевица 3 (три) 

7. МЗ  Рајац -Деоница Тутуновића пута је асфалтирана 

деоница која је претрпела хоризонтално и 

вертикално померање дела трасе у дужини од  

60 метара где треба извршити широки ископ са 

израдом насипа од каменог материјала, 

смањењем нагиба косине 

 

-Деоница изнад Тутуновића пута (код 

Тутуновић Сретена и Колаковић Славке) на два 

места постоји одрон земљаног материјала који 

треба уклонити и извршити подасипање трасе 

 

-Деоница општинског пута ОП 123-15 постоји 

одрон на путу у делу засека где је дошло до 

оштећења ножице насипа, потребно је 

извршити израду степенастог засека и насип од 

ломљеног камена 

 

-Деоница пута ка гробљу, засеок 

Станисављевићи дошло је до оштечења пута 

са асфалтним застором у дужини од 35 метара, 

потребно је извшити широки откоп, 

одводњавање површинске и дела подземне 

воде и извшити насип   

 

Укупно у МЗ Рајац 5 (пет) 

 

2006. година 

 

 

2006. година 

 

 

2016. година 

 

 

 

2012. година 

 

реализовано 

 

 

реализовано 

 

 

реализација у 

2018. 

 

 

 

интервенисано од 

стране мештана 

2016.   

8. МЗ  Брезовице -Деоница од Биљега ка Брезовицама на три 

места постоје вертикалне деформације дубине 

до 0,50 метара на траси дужина 130 метара где 

треба извршити израду калана за одвод 

површинске воде и насипање каменим 

материјалом 

 

-Деонице пута ка Мајсторовићима постоје два 

одрона које треба уклонити и извршити 

осигурање косине усека каменим набачајем 

 

-Деоница ка Бојовићима има вертикално и 

хоризонтално померање трасе пута где треба 

извршити израду канала за одвод површинске 

воде и ископ материјала са заменом 

 

-Деоница пута са асфалтним застором има две 

 

2006. година 

 

 

2006. година 

 

 

2006. година 

 

 

2006. година 

 

 

реализовано 

 

 

реализовано 

 

 

реализовано 

 

 

потребан пројекат 

санације 

 



деформације у дужинама по 60 метара 

(испред Бојовића куће) где постоји могућност 

да буду угрожена два домаћинства  

 

-Деоница са раскрснице ка гробљу према 

Петници (Сарићи) појавило се хоризонтално и 

вертикално померање трасе пута у дужини од 

20 метара, дубине од 1метар 

Укупно у МЗ Брезовице 9 (девет) 

 

2012. година 

реализовано 

9. МЗ  Премећа -Деоница пута за Бошковиће је на једном месту 

претрпела вертикално померање трасе дужине 

30 метара у дубини од 1 метра где је проходна 

деоница само за лак саобраћај, потребно је 

извршити широки ископ са заманом материјала 

израда канала за одвод површинске воде са 

асфалтирањем деонице 

 

-Деоница пута за Милошевиће у дужини од  150 

метара са асфалтним застором претрпела је 

услед велике количине падавина, померањем 

корита потока Премећуша и његовим 

зацевљењем изазвана је ова појава 

 

-Деоница приступног пута за Мандиће има 

вертикално уклањање трасе у дубини од 1 

метра где треба урадити канале за одвод 

површинске воде са широким ископом и 

заменом материајла 

 

-Деоница пута изнад Милошевића кућа, ка 

Ћоровачи дошло је до хоризонталног и 

вертикалног пометарња трасе пута у дужини од 

40 метара, дубине 1 метар 

Укупно за МЗ Премећа 4 (четири) 

 

2006. година 

 

 

 

 

2006. година 

 

 

 

2006. година 

 

 

2010. година 

 

реализовано 

 

потребан пројекат 

санације (редовно 

се одржава 

додатком 

абразивног 

материјала како 

би сдеоница била 

у функцији) 

 

реализовано 

 

 

реализовано 

10. МЗ  Бресница -Деоница локалног пута број 329 (пут за 

Чекеревце) је клизиште старијег датума које се  

ативирало површине око 1 хектар на траси 

дужине 50 метара, потребно је извршити 

геолошко испитивање са израдом пројектне 

документације санације 

 

Укупно у МЗ Бресница 1 (један) 

 

2006. година 

није реализовано, 

потребан пројекат 

санације 

11. МЗ  Остра -Деоница некатегорисаног пута који повезује 

Остру са Мојсињем је клизиште старијег  

датума дужине око 40 метара и ширине 

 

2006. година 

 

реализовано 



одцепљеног дела око 1,5 матара где треба 

извршиту израду каменог набачаја како би 

деоница трасе на овом месту добила пун 

профил 

 

- Деоница пута ка Добрињу, преко реке 

Островка дошло је до померања дела пута и 

поткопавањем обалних стубова моста 

 

Укупно у МЗ Остра 2 (два)  

 

 

2009. година 

 

 

реализовано и 

уједно проширен 

мост 

12. МЗ  Прељина -Деоница трасе асфалтираног пута кроз 

Божовића косу има одрон у дужини од  40 

метара  

и ширине 2 метра, али је траса проходна за лак 

саобраћај, потребно је извршити ископ 

материјала из одрона, израду насипа 

(степенасти засек) од каменог материјала и 

канале за одвод површинске воде 

 

Укупно у МЗ Прељина 1 (један) 

 

 

2006. година 

реализовано 

(активирано 2009., 

извршена 

интервенција, 

поново 

активирано 2014., 

потребан пројекат 

санације) 

13. МЗ  

Прислоница 

-Деоница асфалтираног пута ка Васовића коси 

има одрон (ерозију) на деоницу у количини  

од  350 м3 где треба извршити уклањање 

насипа и израду потпорног зида 

 

-Деоница ка кући Драгана Максимовића има 

одрон на трасу у количини од око 500 м3  

земљаног материјала које треба уклонити и 

извршити формирање косине насипа са 

израдом канала за одвод површинске воде 

 

-Деоница пута уз економски део комплекса 

Манастира Вујан дошло је до одрона каменог 

материјала, а самим тим и до урушавања 

кровне конструкције стаје, па је потребно 

поставити гамбионски зид ради спречавања 

даљег осипања 

 

Укупно у МЗ Прислоница 3 (три) 

2006. година 

 

 

 

2006. година 

 

 

 

2013. година 

реализовано, без 

АБ зида 

 

 

реализовано 

 

 

 

реализовано 

(март 2013.) 

14. МЗ  Милићевци -Деоница општинског пута ОП 123-3 постоји 

цепање банкине и дела коловозног застора 

услед оштећења ножице насипа 

 

 

2016. година 

реализовано, али 

активирано 2017, 

следи санација у 

2018. години  



Укупно у МЗ Милићевци 1 (један) 

15. МЗ  Трбушани -Деоница атарског пута подно Дабића брда има 

прекид деонице (у правцу угрожених  

објеката) где треба извршити ново просецање 

трасе као и прочишћавање речног корита 

Чемернице у дужини од 60 метара 

  

Укупно у МЗ Трбушани 1 (један) 

 

2006. година 

 

није реализовано, 

потребан пројекат 

16. МЗ  Рошци -Деоница локалног пута број 324 испред 

Видовског тунела (са Љубичића имања) има 

одрон у количини од 1.500 м3 наноса из косине 

усека које треба уклонити као и количина 

каменог материјала која се услед ерозије 

одронила на трасу пута у количини око 250 м3 

 

-Деоница бившег Регионалног пута 276, Цагање 

– Шиљковица постоје шест клизишта која се 

налазе у делу засека датирају из ранијег 

времена 

 

Укупно у МЗ Рошци 7 (седам) 

 

2006. година 

 

 

2006. године 

евидентирано 

 

 

реализовано 

 

 

потребни пројекти 

санације за 5 (пет)  

17. МЗ  Горња 

Горевница 

-Клизиште на путу ка противградној станици, 

земљани део пута, ерозија обале из парцеле 

 

Укупно у МЗ Г. Горевница 1 (један) 

2010. година реализовано 

18. МЗ Миоковци -Клизиште на општинском путу ОП 123-2 у 

засеоку Чикајићи постоји клизиште које је 

угрозило пут, извршена санација исте године и 

то широки ископ до клизне равни (5метара), 

насип од ломљеног камена са одводњавањем 

 

-Клизиште на Драгосавином путу земљани део 

пута, отцепљено у дужини од 20 метара, 

ширине 1,50 метара, потребно је урадити 

степенасти засек, насип од каменог материјала 

и ископ канала   

 

Укупно у МЗ Миоковци 2 (два) 

 

2003. година 

 

 

2010. година 

 

реализовано 

 

 

није реализовано 

19. МЗ Јанчићи -Одрон земљишта на путу од Јанчића брода ка 

Гробљу, дужине 20 метара, ширине 5 метара, 

потребно је извршити уклањање земље 

 

 

2010. година 

 

реализовано 



Укупно у МЗ Јанчићи 1 (један)  

20. МЗ  Кулиновци -Клизиште на Матовића путу на асфалтираној 

деоници пута у дужини од 60 метара, ширине 5 

метара доведено до стања проходности у 

макадамском застору на четири места 

 

Укупно у МЗ Кулиновци 4 (четири)  

 

2006. година 

 

потребан пројекат 

санације 4 

(четири) 

21. МЗ  Жаочани -Клизиште на деоници пута ка школи, Цркви и 

Малој  Бањској у делу засека са доње стране 

дошло је до цепања дела пута у дужини од 10 

метара до половине ширине асфалтног застора 

(2 метра) на месту уграђеног цевастог пропуста 

Укупно у МЗ Жаочани 1 (један) 

 

2013. година 

 

реализовано 

22. МЗ  Горња 

Трепча 

-Клизиште на општинском путу број 309, ка 

Луњевици дошло је до цепања дела пута 

дужине 30 метара, ширине 2 метра, извршен 

насип каманог материјала како би се део пута 

довео до проходности 

 

-Клизиште на општинском путу број 308 

(Станчићи – Г. Трепча), клизиште старијег 

датума 

 

Укупно у МЗ Г. Трепча 2 (два) 

2009. година 

 

 

2006. година 

потребан пројекат 

санације 

 

потребан пројекат 

санације 

23. 

 

МЗ  Атеница -Клизиште на некатегорисаном путу у засеоку 

Манговићи, појава клизања терена, дела шуме 

и уједно оштећење пута  дужине 100 метара у 

виду хоризонталног и вертикалног померања 

 

                                                                                                                             

Укупно у МЗ Атеница 1 (један) 

 

2016. година 

 

није реализовано 

24. 

 

МЗ  Лозница -Клизиште на Лозничком путу (појава пузања 

тла) са видним елементима клизишта где 

постоји реална опасност да се тло може 

одронити на коловоз и угрозити стамбени 

објекат на КП 6608/6 

 

                                                                                                                            

Укупно у МЗ Лозница 1 (један) 

 

2017. година 

 

 

реализовано у 

2018.  

25. 

 

МЗ  Виљуша -Клизиште код Трафостанице на раскрсници 

пута ка гробљу и деоноце ка Мандића мосту 

појава одрона земљишта на пут 

 

2014. година 

 

 

интервенисано у 

више наврата 

(уклањање) 

 



 

 

7) Рекапитулација   оштећења : 

 

8) - Укупан број оштећења на општинским и некатегорисаним путевима 

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

9) - Извршена санација односно интервенисано ради довођења деоница у стање 

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

10) - Интервенција током  2017. календарске године .....................   7 оштећења, 

11) - Интервенције током 2018. календарске године .......................   1 оштећење, 

-Клизиште у засеоку Боровићи у виду 

померања земљишта из оближње парцеле на 

некатегорсани макадамски пут 

  

                                                                                                                              

Укупно у МЗ Виљуша 2 (два) 

2014. година реализовано 

26. 

 

МЗ  Трнава -Клизиште на некатегорисаном путу ка 

Манастиру Благовештење у виду оштећења 

ножице пута у  кориту Трнавске реке у дужини 

од 25 метара, потребна изградња потпорног 

зида  

 

                                                                                                                               

Укупно у МЗ Трнава 1 (један) 

 

2015. година 

 

није реализовано 

27. МЗ  Парк 

(Чачак) 

-Оштећење парапетног зида иза стамбеног 

објекта на КП број 6354 у КО Чачак. Узрок 

оштећења зида је плитко фундирање, лош 

квалитет уграђеног материјала са ниском 

марком бетона и доток слободне површинске 

воде са околних КП обзиром да је терен у паду. 

                                                                                                                                   

Укупно у МЗ Парк 1 (један)   

 

2018. година 

 

није реализовано 

(приватан посед) 

28. 

 

МЗ Врнчани - Оштећење на асфалтном некатегорисаном 

путу ка засеоку Антонијевићи у виду слабљења 

ножице насипа пута (одцепљена банкина и 

ивица коловоза у дужини од 20метара) 

 

-  Клизиште на општинском путу ОП-123-6 

Овчар Бања – Шаник који се налази у засеку, 

где је извршено чишћење наноса са коловоза                                                                                                                            

                                                                                                                               

Укупно у МЗ Врнчани 2 (два) 

 

2019. година 

 

2020. година 

2021. година 

(у два 

наврата) 

није реализовано 

(нерешени 

имовинско-

правни односи) 

интервенисано у 

виду уклаљања 

наноса са 

коловоза 



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

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

13) - Потребна израда пројектне документације санације ..............  18 оштећења, 

14) - Покренуто клизиште....................................................................   1 оштећење, 

15) - Покренуто клизиште у 2020. години .........................................   1 оштећење. 

16) Напомена :  За санацију преосталих клизишта неопходна је пројектна 

документација са детаљним гомеханичким елаборатом. 

 

- Током календарске 2021. године вршено је праћење стања клизишта са 

евидентирањем о променама и једна интервенција у виду чишћења постојеће 

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

проходности. 

 

17) Активности стручног-оперативног тима за заштиту и одбрану од 

поплава 

 

 Током 2021. године, активности у области смањења ризика од поплава, вршене 

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

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

водотокова другог и нижег реда, евидентирање о променама. 

  

 Током 2021. године није било ванредних догађаја на водотоковима, нити 

угрожености од поплава, тако да није било додатних активности Стручно оперативног 

тима за заштиту и спасавање од поплава. 

 

 Са аспекта смањења ризика од поплава, најзначајније планиране активности су 

изградња атмосферске канализације у Улици 66 у Атеници, за шта су буџетом града 

планирана средства, као и изградња црпне станице на Љубић кеју, за шта су планирана 

средства за завршетак пројектовања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Командант 

                        Градског штаба за ванредне ситуације 

                   на територији града Чачка 

                   Милун Тодоровић 


