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Република Србија 

ГРАД ЧАЧАК  

Градски штаб за ванредне ситуације 

на територији града Чачка 

Број: 06-32/2023-I 

28. фебруар 2023. године   

ЧАЧАК  

 

 

 

 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

О РАДУ  ГРАДСКОГ ШТАБА  ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

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 01. марта 2023. године утврдио је,  

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ  

 

 

 

I   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 
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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 
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-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 

 

 

II   РАД НА СЕДНИЦАМА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

  

У извештајном периоду Градски штаб за ванредне ситуације на територији града 

Чачка  одржао је 4 седницe од којих су 3 седнице биле редовне и одржане су у месецу марту, 

јулу и новембру, а 1 ванредна седница одржана је у месецу октобру. На седницама је 

разматрано 17 тачака дневног реда, у оквиру којих је донето 17 закључака, утврђен  текст 

Извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације за 2021. годину,  Предлог плана 

рада Градског штаба за ванредне ситуације за 2023. годину, као и предлог Одлуке о 

организацији и функционисању ЈЦЗ на територији града Чачка и послати Скупштини на 

усвајање. Седнице су сазиване  ради: разматрања Извештаја о спровођењу Оперативног 

плана одбране од поплава за воде 2. реда у 2021. години, разматрање Извештаја о стању и 

спремности брана на територији града Чачка, разматрање информација о предузетим 

превентивним мерама заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара на 

територији града, давања предлога градоначелнику града Чачка о проглашењу и укидању 

ванредне ситуације на делу територије града Чачка, ангажовања јединица цивилне заштите 

опште намене за предузимање превентивних мера заштите од поплава, разматрања 

Извештаја о достигнутом нивоу попуњености, опремљености и обучености јединица 

цивилне заштите опште намене на територији града Чачка, Извештаја о стању спремности 

и припремама субјеката за наилазећу зимску сезону  2022/2023. годину на територији града 

Чачка,  Извештаја о стању организације и изграђености система за узбуњивање на 

територији града Чачка, доношења закључка о измени Закључка о образовању Стручно-

оперативног тима за асанацију,  стручно-оперативног тима за клизишта, стручно-

оперативног тима за збрињавање становништва , стручно-оперативног тима за заштиту и 

спасавање од поплава и др. 

  

 Градски штаб за ванредне ситуације дао је предлог градоначелнику да донесе 

одлуку о проглашењу ванредне ситуације на делу територије града Чачка, у МЗ Паковраће 

услед оштећења бунара и прекида водоснабдевања у 14 домаћинстава. 

 

Градски штаб за ванредне ситуације је у извештајном периоду  усвојио Извештај о 

достигнутом нивоу попуњености, опремљености и обучености јединица цивилне заштите 

опште намене града Чачка,  Извештај о стању спремности и припремама субјеката за 

наилазећу зимску сезону 2022/2023. годину града Чачка и Извештај о стању организације и 

изграђености система за обавештавање и узбуњивање на територији града Чачка.  

 `  
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III АКТИВНОСТИ СУБЈЕКАТА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА 

 

1) Активности Стручно - оперативног тима за заштиту од пожара  

 

         У периоду 01.01. - 31.12.2022. године стручно - оперативни тим за заштиту од пожара 

вршио је превентивне мере заштите животне средине и заштите од пожара.  

       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, стручно-оперативни тим за заштиту од пожара је апеловао 

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

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

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

настанак и ширење пожара. 

      У периоду од 30.03. до 10.04.2022. године, писмена обавештења су истакнута у 56 

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.  

     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 инетрвенција 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 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.  
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Једна од тих локација, а на којој је било више интервенција ватрогасне службе због паљења 

разног смећа и отпада је у Љубићу, потес Љубић село, бивша циглана предузећа Ратко 

Митровић, где је након поступања и честог вршења контроле, спречено даље вршења 

паљења и нарушавања комуналног реда.  

        Током 2022. године, комунална милиција је примила укупно 21 обавештење 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. Издато је 8 прекршајних налога, а локације 

поступања су: Љубић поље, Вапа, Доња Трепча, Парменац, Прислоница, Мрчајевци и 

Спомен парк. Свим контролисаним лицима је усмено наређено да изврше гашење пожара. 

      У току 2022. године поступано је на 43 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 од стране 

контролисаног лица по издатом усменом наређену комуналне милиције.  

 

Поступање патроле комуналне милиције 

 

     Дана 13.03.2022. године поступајући по примљеном обавештењу од грађана, хитном 

интервенцијом патроле комуналне милиције, у сарадњи са Одељењем саобраћајне полиције, 

санкционисано је лице које је извршило паљење отпада у Вапи. Наиме, лице је депоновало 

већу количину смећа и отпада (пуна камионска приколица) у ували у близини реке Западна 

Морава и исти отпад након тога запалило. На истој локацији у претходном периоду било је 

више паљења разног смећа и отпада које је одложено супротно пропису, из разлога да би 

прекршиоци сакрили евентуалне доказе, на основу којих би били пронађени. 
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      2) Активности Стручно - оперативног тима за клизишта  

Евиденција  и  извештај  Комисије  за  процену  штете  на  општинским  и  некатегорисаним  
путевима  настале  услед  елементарних  непогода  (клизишта,  ерозије  и  одрони)  

 

 
Редни 
број 

 
Назив Месне 

заједнице 

 
Опис локације  (стање штете и опис 

интервенције) 

 
Време појаве 

(година) 

Напомена 
(санирано или није 

третирано) 
 

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

Укупно у МЗ Риђаге 2 (два) 

 
2006. година 

 
 
 
 

2006. година 

 
реализовано 

 
 
 
 

реализовано без 
АБ зида 

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

Укупно у МЗ Парменац 3 (три) 

 
 

2006. година 
 
 
 

2015. година 
 
 
 

2018. година 
 
 

2018. година 

 
 

реализовано 
 
 
 

није 
интервенисано 

 
 
 

није 
интервенисано 

 
 

није 
интервенисано 

 
 

3. МЗ  
Придворица 

-Локални пут број 307 је на три места претрпео 
хоризонтално смицање са формирањем  

 
2006. година 

 
реализовано 
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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 
метара 
 
-Деоница наставка са макадамског дела 
Ковачевића пута (земљани) је затворена 
наносом земљаног материјала од ерозије обале 
усека (постојала је ерозија и претходних година) 
у дужини од 35 метара, потребно је извршити 
обилазак са изменом трасе уколико се изврши 
регулисање имовинско-правних односа са 
власницима суседних парцела јер ова траса се 
користи искључиво као атарски (земљани) пут 
           
-Деоница асфалтиране трасе кроз Василијевиће 
има одрон ка реци у дужини од 40 метара 
ширине 1 метар застора и целе банкине где је 
потребан широки ископ са заменом материјала, 
адекватним прихватом и одвођењем 
површинске воде на целом профилу тарасе 
 
-Деоница ка Бојовићима се налази у 
макадамском застору где је половина ширине 
трасе 
претрпела вертикално слегање у дубини од  2 
метра дужине 25 метара, потребно је извршити 
широки ископ са израдом насипа од каменог 
материјала, одводом површинске и плитке 
подземне воде 
 

Укупно у МЗ Придворица 7 (седам) 

 
 
 
 
 

2006. година 
 
 
 
 
 

2006. година 
 
 
 
 

2006. година 
 
 
 

2006. година 

 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 
 

реализовано 
 
 
 

реализовано 
 
 

4. МЗ  Јездина -Деоница локалног пута број 322 на два места 
је дошло до вертикалног одрона целе  
ширине трасе на тим местина је пут непроходан 
у дужинама 60 + 50 метара и дубине од 5 
метара, потребно је извршити ископ степенастог 
засека, одвод подземне и површинске воде са 
насипом од каменог материја 
 

 
2006. година 

 
 
 
 
 

2006. година 

 
реализовано 

 
 
 
 
 

реализовано 
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-Деоница локалног пута 322 са асфалтним 
застором (на два места) код куће Адама 
Петровића и Пера Доловића у дужинама од 40 + 
50 метара услед подизања нивоа подземне 
воде дошло је до деформације на траси са 
изразитим вертикалним кривинама малог 
радијуса и хоризонталним померањем око 0,5 
метара, где је потребно извршити широки ископ 
са заменом материјала и одводом површинске 
воде 
 
-Деоница некатегорисаног пута ка гробљу има 
одрон наноса материјала из оближње шуме у 
количини од  60 м3 где треба извршити 
уклањање наноса и осигурање косине насипа 
потпорним зидом 
 
-Деоница са Радосављевића пута (крак лево) 
која је у макадамском застору има одрон на 
траси у количини од 40 м3 које треба уклонити са 
израдом каменог осигурања косине 
 
-Деоница Стојића пута на два места има наноса 
из оближњих парцела у количини од     100 м3, 
које треба уклонити са израдом осигурања 
косина дела усека потпорним зидовима 
 
-Деоница Савићи – Пајовићи постоје четири 
места са одронима и вертикалним слегањем 
пута са количином наноса материјала од  500 м3, 
осигурањем обала, широком ископу и заменом 
материјала и правилним одводњавањем са 
косина и трасе пута 
 
-Деоница некатегорисаног пута ''ка Тошином До-
лу'' на два места појава оштећења ножице пута 
и појава сужења коловоза асфалтног застора у 
дужини од 50 + 40 метара где је потребно 
извршити израду степенастог засека и насип од 
ломљеног камена како би се два критична места 
довела у стање проходности  
 
-Клизиште на некатегорисаном приступном путу 
ка кући Зорице Грујовић дошло је до 
хоризонталног и вертикалног померања тла на 
коловозу  
 
- Клизиште на парцели 1827/3, потес Петровића 
брдо власника Мирославе Радосављевић у 
површини од 20 ари 
 

Укупно у МЗ Јездина 16 (шеснаест) 

 
 

2006. година 
 
 

2006. година 
 
 

2006. година 
 
 
 

2006. година 
 
 
 

2016. година 
 
 
 

2018. година 
 
 

2018. година 

 
 

реализовано, без 
АБ зида 

 
реализовано 

 
 

реализовано, без 
АБ зида 

 
 

реализовано 
 
 
 

реализовано 2017. 
 
 
 

није 
интервенисано 

 
 

није 
интервенисано 

 
 
 

5. МЗ  Бањица -Деоница локалног пута број 316 на два места 
има вертикално слегање у дужинама по 40  

2006. година 
 
 

2006. година 

реализовано 
 
 

реализовано 
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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 
 
-Деоница некатегорисаног пута, званог ''Марића 
пут'' која се налази у макадамском застору има 
одрон земљаног наноса у количини од 50м3 из 
пољопривредне парцеле уз трасу пута 
   

Укупно у МЗ Бањица 13 (тринаест) 

 
 

2006. година 
 
 
 

2006. година 
 
 
 

2006. година 
 
 
 

2016. година 
 
 
 

2023. година 

 
 

реализовано 
 
 
 

реализовано 
 
 

доведено у стање 
проходности 

(макадам), 
потребан пројекат 

санације 
 

реализовано 2017. 
 
 
 

реализовано 2023. 

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

Укупно у МЗ Јежевица 3 (три) 

 
2006. година 

 
реализовано 

7. МЗ  Рајац -Деоница Тутуновића пута је асфалтирана 
деоница која је претрпела хоризонтално и 
вертикално померање дела трасе у дужини од  
60 метара где треба извршити широки ископ са 
израдом насипа од каменог материјала, 
смањењем нагиба косине 
 

 
2006. година 

 
 

2006. година 
 
 

 
реализовано 

 
 

реализовано 
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-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) 

2016. година 
 
 
 

2012. година 

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 
деформације у дужинама по 60 метара 
(испред Бојовића куће) где постоји могућност 
да буду угрожена два домаћинства  
 
-Деоница са раскрснице ка гробљу према 
Петници (Сарићи) појавило се хоризонтално и 
вертикално померање трасе пута у дужини од 
20 метара, дубине од 1метар 

Укупно у МЗ Брезовице 9 (девет) 

 
2006. година 

 
 

2006. година 
 
 

2006. година 
 
 

2006. година 
 
 

2012. година 

 
реализовано 

 
 

реализовано 
 
 

реализовано 
 
 

потребан пројекат 
санације 

 
реализовано 

9. МЗ  Премећа -Деоница пута за Бошковиће је на једном месту 
претрпела вертикално померање трасе дужине 
30 метара у дубини од 1 метра где је проходна 
деоница само за лак саобраћај, потребно је 
извршити широки ископ са заманом материјала 
израда канала за одвод површинске воде са 
асфалтирањем деонице 
 
-Деоница пута за Милошевиће у дужини од  150 
метара са асфалтним застором претрпела је 

 
2006. година 

 
 
 
 

2006. година 
 
 
 

 
реализовано 

 
потребан пројекат 
санације (редовно 

се одржава 
додатком 

абразивног 
материјала како 
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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 
 
 

2010. година 

би сдеоница била 
у функцији) 

 
реализовано 

 
 

реализовано 

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

Укупно у МЗ Бресница 1 (један) 

 
2006. година 

није реализовано, 
потребан пројекат 

санације 

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

Укупно у МЗ Остра 2 (два)  

 
2006. година 

 
 

2009. година 

 
реализовано 

 
 

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 

2006. година 
 
 
 

2006. година 
 
 
 

2013. година 

реализовано, без 
АБ зида 

 
 

реализовано 
 
 
 

реализовано 
(март 2013.) 
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-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) 

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

Укупно у МЗ Милићевци 1 (један) 

 
2016. година 

реализовано, али 
активирано 2017, 
следи санација у 

2018. години  

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

Укупно у МЗ Трбушани 1 (један) 

 
2006. година 

 
није реализовано, 
потребан пројекат 

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

Укупно у МЗ Рошци 7 (седам) 

 
2006. година 

 
 

2006. године 
евидентирано 

 

 
реализовано 

 
 

потребни пројекти 
санације за 5 (пет)  

17. МЗ  Горња 
Горевница 

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

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 
 

Укупно у МЗ Јанчићи 1 (један)  

 
2010. година 

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

2014. година 
 
 

2014. година 

интервенисано у 
више наврата 
(уклањање) 

 
реализовано 

26. 
 

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

 
2015. година 

 
није реализовано 
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Рекапитулација   оштећења : 
 
 

- Укупан број оштећења на општинским и некатегорисаним путевима (клизишта, ерозије и 
одрони)...............................  99 оштећења, 
- Извршена санација односно интервенисано ради довођења деоница у стање проходности 
.........................................  62 оштећења, 
- Интервенција током  2017. календарске године 
...................................................................................................................   7 оштећења, 
- Интервенције током 2018. календарске године 
....................................................................................................................   1 оштећење, 
- Није третирано у претходном периоду или се МЗ и мештани организовали 
.....................................................................   8 оштећења, 
- Потребна израда пројектне документације санације 
...........................................................................................................  18 оштећења, 
- Покренуто клизиште у 2019. години 
.......................................................................................................................................   1 оштећење, 
- Покренуто клизиште у 2020. години 
.......................................................................................................................................   1 оштећење, 
- Покренуто клизиште у 2023. години 
.......................................................................................................................................   1 оштећење. 
 

Напомена: За санацију преосталих клизишта неопходна је пројектна документација са 

детаљним гомеханичким елаборатом. 

 

 

 

 

 

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, 2021 и 
2022. година 

(у два 
наврата) 

није реализовано 
(нерешени 
имовинско-

правни односи) 
интервенисано у 
виду уклаљања 

наноса са 
коловоза 
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3) Активности Jединице цивилне заштите опште намене града Чачка 

 

 

 13. октобра 2022. године, изведена је показна вежба „ЗАПАД 2022“ Чачак у којој 

је учествовао 61 учесник вежбе из следећих субјекта система цивилне заштите: 

Хитна помоћ - 4 учесника, Јединица цивилне заштите опште намене града Чачка - 20 

учесника, СЦ „Младост“ - 10 учесника, Црвени крст Чачак – 10 учесника, Кајак клуб 

„Чачак“ – 2 учесника, волонтери и статисти – 15 учесника. 

Циљ вежбе: уважавајући начела заштите и спасавања која се заснивају на сарадњи, 

солидарности, правовременом и усклађеном деловању субјеката у систему заштите 

и спасавања, ова вежба имала је за циљ спасавање угроженог лица из воде, спасавање 

повређених лица из просторија захваћених пожаром, одбрана од поплава због 

високих вода као последица великих падавина. Координисаном заједничком 

активношћу субјеката у надлежности града Чачка и субјеката у надлежности 

Републике Србије извршена је провера спремности за спасавање и пружање помоћи 

угроженим лицима и спасавање материјалних добара и животне средине и то: 

руковођења и координације ангажованим снагама у ванредном догађају, система 

обавештавања, маршуте кретања до лица места, времена стизања, тактичког 

извиђања и процене, постављања справа и опреме, брзине и ефикасности спасавања 

из речног тока, брзине и ефикасности спасавања из просторија захваћених пожаром, 

медицинског збрињавања дејства и логистичке подршке. 

 

 

1) МЗ Доња Горевница  

- Река Островка у дужини од 650 м (уклањање растиња из корита реке и на обалама 

у ширини од 3 м са леве и десне стране). 

2) МЗ Катрга  

- Бресничка река 550 м (уклањање растиња из корита реке и на обалама у ширини до 

3 м са леве и деснестране). 

 

3) МЗ Кошутњак  

- Лупњача 850 м (уклањање растиња, материјала и смећа из корита реке и на обалама 

у ширини од 3 м са леве и десне стране). 

 

4) МЗ Сајмиште 

- Бунковац 35 м (уклањање растиња). 

 

5) МЗ Коњевићи  

 Канал Бунковац 850 м (уклањање растиња из корита реке и на обалама у ширини од 

3 м са леве и десне стране) 

 



6) M3 Mpqaiesqu

; O6ana norora Tpe6eN y Ayxr.rHlr oa 70 u 6etoHupatra.

flpneHrusue Mepe 3arrrrlrre oA noxapa cflpoBe.{eHe cy y clegehl4M MecHI4M :ajeguuqanaa:

- BzcorosaroHcKa Mpexa (3a6rahe) - 1700 ur

- HucronauoHcKa Mpexa (Mpruanqu) - 2000 u

Cne uepe roje cy crpoBeAeHe 6rane cy y quJby yKJrarbarLa pacrlrrLa. Pacrnrre je yKnamaHo u3

peqHzx Kopr,rra Lr .{o rrJ}rpr4ne 3 lr ca JreBe H AecHe o6are per<a. Ko4 HLIcoHanoHcKe I,I

Br4coKoHanoHcKe Mpexe yrnamame je ra3BprxeHo lrcnoA caMe Mpexe y uprpt4Hlr oa 3- 6 Merapa.

TIPEICEAAB AJYhI,l CEAH?II]OM,
KouasAasr

3a BaHpeAHe czryaquje
(u rpaga r{aur

rW(:.if.it[sl
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