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 69. На основу члана 48.ст.2 Закона о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС" број 111/09 и 92/11), чл. 55. ст.4 Закона о 
водама ("Сл. гласник РС" број 30/10) и члана 77. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица број 11/08), и мишљења ЈП 
"Србијаводе" - Водопривредни центар "Морава" Ниш - Секција "Ужице" број 1024/3 од 19.03.2012. године, Градско веће града Ужица, 
на седници одржаној 22.04.2013. године доноси 
 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА УЖИЦА 

ЗА ВОДЕ II РЕДА У 2013.ГОДИНИ 
 

1. УВОД 
 

Територија града Ужица покрива 41 насељено место у 30 месних заједница у којима живи 83077 становника. Површина коју 
покрива територија града износи 66.662ха. 

Град Ужице лежи у планинско-котлинској области (Старовлашко-Рашка висија и део Западног Поморавља). По карактеру рељефа, 
то је претежно средње планински појас (око 800 мнв. просек), чија висина расте идући од истока ка западу. У погледу земљишта, 
земљиште у брдском подручју је слабијег квалитета и већином се користи за сточарство, док је је земљиште у равничарском подручју 
у долини Ђетиње, Лужнице и Рзава доброг квалитета и користи се за пољопривредну производњу. Сам простор испресецан је речним 
долинама које су и основни правци комуникација.  

Подручје има веома густу и разгранату мрежу водотокова (око 720 метара тока на км² површине). Ово представља веома значајан 
водни потенцијал у водном земљишту.  

 
2. ЕРОЗИОНИ ПРОЦЕСИ 

 
Пошто Ужичка општина спада у ред брдско-планинских подручја, сврстава се у групу  општина са већом надморском 

висином, великим нагибима терена и  развијеном речном мрежом, све то представља предуслов за поремећај земљишта што је један од 
главних услова за појаву ерозије.  

Водна ерозија је најуочљивија и обухвата скоро целокупну територију општине. Њен интензитет зависи првенствено од 
нагиба терена и падова тока и сливова. У нашем подручју карактеристични су следећи видови водне ерозије: 

- Регионална или плувијална ерозија (изазвана радом кише); 
- Флувијална ерозија (изазвана радом речне воде) и 
- Подземна ерозија-суфозија (ерозија подземном водом). 

 Регионална ерозија водом практично је заступљена на територији целе општине. При томе, треба водити рачуна да она није 
подједнако  изражена већ да постоје делови где је она блажа (природна, нормална ерозија) и јача (убрзана ерозија). Око 10% 
територије општине угрожено је јаком ерозијом, односно огољени терени са великим нагибима (Мокра Гора и Кремна), док у осталом 
делу преовладава нормална ерозија која се не може спречити јер је део природног циклуса који ствара алувијалне наслаге земљишта у 
речним долинама. 
 Флувијална ерозија је у суштини комбинација регионалне ерозије потпомогнуте снагом текуће воде, која протиче кроз корита 
сливова од поточића до река. Она је израз ерозионих процеса у сливовима. Уколико је речни слив мање захваћен процесима ерозије, 
утолико се ради више о мирном речном водотоку и обрнуто. Оног момента када у речном сливу процеси регионалне ерозије узму већи 
замах, тада речни слив постаје бујични слив, без обзира на његову величину (бујични токови у Мокрој Гори, Биосци, Кремнима, 
Равнима). С’ обзиром да већ више од 20 година на речним сливовима Ужичке општине није било већих инвестиција у 
противерозионим радовима, осим на територији града-уређење корита реке Ђетиње, зацевљење Царинског и Уремовачког потока, те у 
последње време уређење водотока око Шарганске осмице у Мокрој Гори, постоји реална опасност да штете од ерозије земљишта и 
појаве бујичних поплава буду још веће. Делимична до садашња истраживања о томе, нису довољна да би се добила потпуна слика о 
штетности деловања ерозије на територији  наше општине. Познато је, да  је поред земљишта, вода један од главних елемената за 
унапређење свих елемената производње (индустрија, енергетика, водоснабдевање, пољопривреда и др.) те се озбиљно мора 
приступити смањивању ерозионих процеса јер то директно доводи до смањења корисних вода, а повећава дејство штетних, поплавних 
вода. 
 На територији наше општине најслабијом ерозијом захваћени су одређени крашки делови планине Таре, Поникве, те средњи 
део слива реке Ђетиње где је доминантан кречњачки појас са десне стране тока.  
 Јаком ерозијом захваћене су долине које се користе за гајење житарица у пределима који се простиру на надморској висини 
од 500 до 1000 м. Неповољна клима, велики пад и нагиб терена условили су појаву овог степена ерозије у долинама Белог Рзава, те у 
појединим деловима долине реке Ђетиње узводно од Ужица.  
 Што се тиче укупног стања еродираности терена у  Ужичкој општини, најмању површину обухвата јака ерозија (ексцесивна 
није заступљена), а највећу слаба и врло слаба ерозија што показује да је стање еродираних терена још увек задовољавајуће, али да се 
погоршава првенствено због геолошког састава (неотпорност и непропустљивост стена), рељефа (велика просечна висина сливова и 
нагиба терена), климатских чиниоца (висока количина падавина, велике температурне разлике, ветрови) те слабе вегетационе 
покривености терена. Поред природних фактора веома је изражен антропогени фактор (непланска и нерационална обрада земљишта) 
који је један од главних узрочника деградације и деструкције земљишта који доводе до повећања степена угрожености од ерозије. 
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 Штете које настају услед јаке ерозије огледају се првенствено у великом губитку плодног (обрадивог) земљишта, на теренима 
који имају велике падове, и у губитку плодног земљишта у долинама које се затрпавају еродивним материјалом (наносом), као и 
плављењу стамбених објеката, комуналне и путне инфраструктуре. Такође, једна од последица деловања ерозионих процеса, као и 
непланске урбанизације јесте појава клизишта.  

Да би се могло приступити заштити еродираних и деградираних терена неопходно је претходно проучити стање вегетације на 
територији целе општине , а посебно на деловима са великим нагибом. У том циљу извршене су одређене анализе терена из којих се 
може закључити да су најугроженији терени Мокре Горе и Кремана, те долина Лужнице, мада због специфичности терена има мањих 
жаришта и у осталом делу општине што је првенствено изазвано начином обраде земљишта и култура које се гаје на тим теренима. У 
циљу спречавања даље деградације ових терена приступа се мерама заштите које обухватају праћење и проучавање самих процеса 
деградације вегетативног покривача, регресију биљних заједница, те деградирање њихових станишта како од природних, тако и од 
антропогених фактора. 

Пошто у општини Ужице није било организованог и систематизованог прикупљања података о досадашњим изведеним 
антиерозионим радовима (осим за брану Врутци и регулацију Ђетиње кроз град, те делимично неких потока у самом граду), јасно је да 
се само биолошким (пошумљавање ерозијом угрожених подручја и сливова, заштита обала, косина, насипа итд.) и грађевинско-
техничким мерама (извођење одговарајућих радова) уз велики напор и стрпљење могу постићи значајни резултати у борби са ерозијом, 
као процесом који директно угрожава најразличитије видове људске делатности (пољопривреда, шумарство, индустрија и др.). 

Као карактеристична геоморфолошка појава у нашој општини имамо заступљене сипаре. Сипари се најчешће јављају на 
стрмим странама клисура и кањона, кречњачког и серпентинског састава (Мокра Гора, Кремна). Осим у овим деловима општине, 
клизање и одрони су заступљени  у долинама Белог Рзава и реке Ђетиње. Таложни материјал (сипарске купе) може повремено 
представљати сметњу за нормално обављање саобраћаја у тим деловима, али не у тој мери де би га могао драстичније угрозити или 
прекинути. 

Израдом Плана за заштиту од ерозије тла ће се предочити низ мера који ће довести до смањења проблема са ерозијом, али и 
са другим видовима нестабилности терена , првенствено мислећи на клизишта и нестабилне падине. 

Површине захваћене ерозијом на територији општине Ужице су следеће: 

Категорија ерозије Интезитет ерозионих 
процеса 

Површина у 
(км)² 

Површина у 
(ха) 

Захваћена површина у 
(%) 

I категорија Ексцесивна ерозија - - - 

II категорија Јака ерозија 13,24 1324 2 

III категорија 
 

Средња ерозија 106,18 10618 15,93 

IV категорија 
 

Слаба ерозија 228,63 22863 34,30 

V категорија Врло слаба ерозија 306,62 30662 45,97 

 Алувијум 11,95 1195 1,80 

  666,62 66662 100 

 
 
  3. ПРОЦЕНА МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА 
 

У условима повећане количине падавина, од поплава постоји реална опасност на свим водотоковима како у градској зони 
тако и ван ње. Обично се могу очекивати у јесен као и у рано пролеће када долази и до отапања снегова, али и до огромних штета може 
доћи и током године услед наглог наиласка већих облачних система који доводе до елементарних непогода.  Нарочито опасност 
постоји уколико дође до падавина већих од 40мм у сливном подручју ових токова када сви потоци и речице у горњем току нагло 
набујају и у веома кратком интервалу слију се ка Ужичкој котлини. 

Пораст водотокова и формирање поплавног таласа су најчешће условљени количином падавина, отапањем снега са околних 
брда и планина али потенцијалну опасност представљају и вештачки водозахвати, првенствено вештачке акумулације (језеро Врутци) 
и бране (велика брана у Турици) које се налазе у сливу изнад градског подручја. 
 Главна опасност од поплава потиче од великих вода река Ђетиње, Рзава и Лужнице, као и бројних водотока који се уливају у 
наведене реке. Једна од одлика режима речних токова на територији града Ужица је да су токови са великим нагибом са доста 
стамбених објеката уз само корито као и да приликом наиласка бујице долази до транспорта велике количине наноса али и другог 
отпада који се депонује уз речне обале. 

До сада су највећа средства уложена у регулацију реке Ђетиње, односно за ублажавање степена угрожености од поплава у 
чему су постигнути  значајни резултати с обзиром да је последњих година уређен део корита и ка брани на градском купалишту. 
Регулација корита реке Ђетиње, односно заштита од поплава урађена је кроз град и то од Великог парка до Ђулића моста. У 
претходној години завршени су радови на регулацији реке Ђетиње од Ђулића моста до бране на Градској плажи за чије извођење 
радова новац обезбедила Дирекција за воде – 90% и Дирекција за изградњу града Ужица-10%. Такође, пројектом је планирано и 
уређење јаза који се пружа од ресторана "Замак" до кафе ресторана "Вагон" на десној обали Ђетиње. Завршетком ових радова 
планирано је даље уређење корита од Великог парка до Севојна уколико се пронађу одговарајућа новчана средства.  

Треба напоменути да је део између десне обале реке Ђетиње и железничке пруге Београд – Бар уређен и заштићен од дејства 
великих вода. 

Поред река, речица и потока извршено је сађење дрвећа ради смањења штетног дејства вода на постојеће водотоке.  
Такође, уређен је већи део водотокова кроз само градско језгро, Глуваћки и Царински поток, део Уремовачког потока који је 

зацевљен, један део Коштичког потока чије уређење тек предстоји по новом пројекту, а уређен је и Цркварски поток у МЗ Севојно. 
И поред изведених радова на изградњи заштитних објеката који су наведени, угроженост од поплава на територији града 

Ужица није сасвим отклоњена већ је делимично умањена. Процењује се да још увек постоји одређени број критичних места која су 
директно угрожена од поплава и дејства бујица. 
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Сагласно одредбама члана 29. и 30. став 2. Закона о водама ("Сл.гласник РС", број 46/91, 53/93, 67/93, 54/96, 101/05 и 30/10), 
Оперативним планом одбране од поплава на територији града Ужица обухваћен је већи број водотокова. 

 
Према процени Комисије за заштиту од елементарних непогода, на територији града Ужица, дејство од поплава су најчешћа, 

а уједно су и најизраженији облик угрожавања уз коју се перманентно јављају клизишта и одрони, при чијем је заједничком деловању 
штета која настаје веома велика. Неки од најугроженијих локалитета поплавом наведени су у овом плану кроз кратке описе док су 
критичне тачке дате кроз план табеларно.  
 

1. Иако је поред Ђетиње изграђен систем одбрамбених насипа и уређен већи део обала кроз градско језгро ради заштите путне 
комуникације и друге инфраструктуре и даље постоји угроженост од поплава, првенствено у Турици (лева обала), десна 
обала поред ресторана Табанa и Вагон, као и у Севојну где је угрожена лева обала и постројење за прераду воде Ваљаонице 
бакра. Даље испод Севојна угрожене су и лева и десна обала од изливања. 

2. Опасност од поплаве реке Ђетиње умањена је изградњом бране Врутци као и уређењем дела појаса око ње, што се 
првенствено односи на изградњу мањих устава узводно од бране које служе као преграде за запуњавање наносом. У случају 
већих хаварија на самој брани, постоји и посебан план евакуације, обавештавања и узбуњивања грађана. Утврђене су и коте 
евентуалног плављења до којих досеже евентуални плавни талас. Целом дужином тока до Пожеге постављени су маркери 
који обележавају ове коте али уједно служе и као упозорење свим грађанима да се у овој зони не препоручује градња 
објеката. 

3. На подручју МЗ Кремна и МЗ Биоска, постоји опасност од изливања реке Ђетиње и њених притока и директно је угрожено 
између 50 и 80 ha пољопривредног земљишта. За време већих поплава постоји опасност да вода захвати ниже делове Биоске  
на левој обали. 

4. Подручје МЗ Севојно може бити угрожено делимично реком Ђетињом и то се првенствено односи на погон Ваљаонице на 
левој обали, као и на мањи део пољопривредног земљишта на левој и десној обали. Већа опсаност постоји од изливања 
мањих потока и то у горњем делу токова (нарочито Цркварски поток) где је угрожен део стамбених објеката и мања 
површина пољопривредног земљишта. 

5. На подручју Месних заједница Рибашевина, Каран и Луново Село опасност од поплава постоји највише од реке Лужнице где 
је угрожено око 150-200ha обрадивог земљишта као и одређени број мостова због мање пропусности воде јер су рађени без 
потребне пројектне документације. Поред угрожености од поплава од реке Лужнице, постоји опасност од поплава мањег 
интензитета  од притока саме Лужнице и то од Јазовика, Губинског потока као и Гостиничке реке. 

6. На подручју МЗ Равни и МЗ Дрежник, угроженост од поплава постоји од Рзава и Приштевице као и њихових мањих притока. 
Овде је највише угрожено пољопривредно земљиште и то око 50 ha, као и мањи број рибњака на овим токовима. 

7. У самом градском језгру постоји већи број притока Ђетиње и то са леве стране које могу својим изливањем да угрозе 
стамбене, привредне и помоћне објекте, али и путну инфраструктуру. То су Волујачки поток, Коштички поток, који уз 
Уремовачки ствара највише проблема приликом већих киша, затим Глуваћки и Царински поток али у мањој мери јер је већи 
део њихових токова кроз густо насељени део града потпуно уређен или зацевљен. 

8. У МЗ Поточање постоји опасност од изливања реке Дервенте која је карактеристичан бујични ток са великом количином 
наноса при јаким падавинама, а протиче између већег броја кућа и својим радом константно поткопава прилазне путеве и 
мостове који су узграђени преко ње. Такође, у Потпећу, МЗ Крвавци, протиче река Петница на којој је изграђено 17 рибњака 
и која се приликом сваке веће кише у доњем току излива плавећи одређени број кућа и помоћних објеката уједно 
проузрокујући штету и на неким од самих рибњака.  

9. У МЗ Мокра Гора највећу опасност од поплава представља река Камишина (две велике поплаве, 2007. и 2009. године) са 
својим притокама, као и Црни Рзав, представљају карактеристичне бујичне токове велике снаге. Задњих година доста је 
урађено на уређењу корита реке Камишине али то опет није дало жељени ефекат тако да је планирано да се са уређењем 
настави и кроз само насеље Мокра Гора а не само у делу где се штити пруга уског колосека Шарганска осмица. 

10. Што се тиче подручја осталих месних заједница на територији града Ужица, такође постоји опасност од поплава мањих 
речних токова и потока али је степен угрожености доста мањи у односу на наведе локалитете у наведеним месним 
заједницама. 

 
Треба напоменути да на територији града Ужица од краја 80-тих на речним токовима нема водомерних и других осматрачких 

станица (последња активна била је у Стапарима, званично по извештају РХМЗС-а престала са радом 2002.године), али да локална 
самоуправа покушава да инсталира једну савремену водомерну станицу непосредно испод ушћа Сушице у Ђетињу (прикупљене 
податке доставља путем СМС-а у реалном времену) која би осим за град Ужице била и од значаја за сва насеља низводно а нарочито за 
Пожегу која такође трпи велике штете од поплава. 

Што се тиче опасности од унутрашњих вода, град Ужице угрожен је њима после наглог топљења снега као и јаких киша. То се 
првенствено јавља у раним пролећним месецима када је изражено топљење снега као и током месеци до јесени када се јаве кише јаког 
интензитета на уском простору. То доводи до тога да се вода нагло слије ка градској котлини где постојећи колектори кишне 
канализације не могу да прихвате толику воду која у себи садржи и велике количине наноса што доводи до брзог запуњавања решетки 
па се улице и тротоари претварају у отворене токове који могу у веома кратком периоду да доведу до колапса у саобраћају. Осим тога, 
силина воде може бити толика да излећу поклопци на шахтовима а веома често долази и до издизања асфалтног застора, продирања 
воде у приземне и подрумске просторије објеката који се налазе у нивоу улице или су испод ње и то је нарочито изражено на улицама 
које немају ивичњаке и уређене риголе. Ове воде се повећавају са немогућношћу земљишта да у тако кратком периоду апсорбују веће 
количине падавина па се на ободу града стварају мањи токови који са водом која се слива са кровова кућа праве праве мале речне 
токове великог нагиба и силине тако да је неретко после њих земљиште испрано и створене веома дубоке јаруге.  

Последњих година рађено је доста на изградњи и уређењу кишне канализације на основу Студије одвођења атмосферских вода 
коју је за потребе локалне самоуправе израдио Институт за водопривреду Јарослав Черни из Београда. Овим радовима настоји се да се 
смањи количина воде која тече улицама приликом јаких падавина нарочито на критичним местима у самој градској зони. 
 
 3.1. ПРОЦЕНА СТАЊА ОДБРАМБЕНИХ ЛИНИЈА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА 
 

Кроз град Ужице у дужини од око 2км уређено је корито реке Ђетиње са обалоутврдама за стогодишње воде (Q1%= 173м³/с), 
такође уређен је и део притока у самом градском језгру и то: Уремовачки (1030м), Царински (150м) и Глуваћки поток (1600м), тако да 
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је на овим деловима могућност од плављења сведена на минимум. Поред овога уређен је и део Цркварског потока у Севојну као и део 
реке Камишине на Мокрој Гори чије је уређење и даље у току. 

Што се тиче заштите ван ових уређених делова угроженост од поплава је таква да се превентивне мере заштите не могу са 
већим ефектима предузимати, а радови који би се предузели и изводили на уређењу су веома скупи, јер би било потребно подизање 
насипа већих димензија, док би заштићена површина била доста мала, тако да би на 1км одбрамбеног насипа било заштићено једва 
неколико хектара највалитетнијег пољопривредног земљишта, чиме се апсолутно не би могла доказати оправданост уложених 
инвестиција. 

Привремене мере на подизању насипа мањих димензија као и подизање насипа од врећа са песком су такође нерентабилне, 
јер ови насипи захтевају одузимање одређених површина, па с обзиром на њихову дужину ван градске зоне степен заштите не би били 
оправдани. 
Међутим, постоје мере превентивне заштите које се могу спроводити у мањем обиму и за поплаве мањег обима, које се обично јављају 
у летњем периоду после јачих киша, а састоје се у следећем: 

- да се настави са уређењем речних корита где су радови започети у претходном периоду, првенствено у самом граду  
- да се на површинама на рубним деловима града и у самом граду које су изложене поплавама предузму мере заштите 

изградњом локализационих насипа 
- да се у речним коритима изврши сеча стабала и њихово уклањање из корита, затим да се из корита потока врши редовно 

чишћење наноса и другог депонованог материјала који доводи до смањења протицајног профила и пропусне моћи корита 
Из свега наведеног види се да је за заштиту од поплава и бујица потребно редовно одржавати корита водотокова, као и 

пошумљавање и затрављивање површина на брдским теренима, нарочито онима који су подложни ерозији. Изведеним радовима 
смањило би се засипање корита наносом, што би довело и до већег протока воде и спречило плављење.  

Поред ових система заштите од поплава, на реци Ђетињи постоји и брана Врутци која благовременим испуштањем одговарајуће 
количине воде оставља довољно простора за велике воде које би се могле јавити у горњем сливу реке Ђетиње.  

Низводно ка Ужицу постоје још 2 бране, Велика брана у Турици и мала испод Старог града које су у надлежности ЕПС-а. Мала 
брана је засута наносом док на Великој брани није у функцији поклопац за испуштање муљног наноса тако да се не зна до ког нивоа је 
она засута наносом а вода сада прелива преко круне бране. 

 
3.1.1. ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БУЈИЧНИХ ВОДОТОКА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА 

 
 Све сливне површине на подручју града Ужица показују показују високе вредности специфичног отицаја вода, што је 
последица више фактора: висока вредност падавина (највећа забележена количина је 58мм за сат времена, забележена у сливу 
Коштичког потака); мала примена противерозионих радова на обрадивим површинама, висок степен урбанизације на рубним 
подручјима града као и смањење шумских површина на тим деловима, а оно растиња које је преостало је слабијег квалитета.  
           Као што је истакнуто, основна карактеристика хидролошког режима бујичних водотока произилази из специфичне динамике 
бујичних феномена. 
           Карактеристична генеза и брза концентрација вода у бујичним сливовима условљава нагли надолазак и кратко трајање великих 
вода. Отуда је временска база хидрограма великих вода кратка, као што се може констатовати из прилога на коме су приказани таласи 
великих вода на неколико репрезентативних бујичних водотокова  на подручју града Ужица. 
 

Табела максималних протицаја за обрађене водотокове на 
територији града Ужица 

 

Број 
слива 

Назив слива и 
профил на коме се врши 

мерење 
Површина слива Дужина тока 

Максимални 
протицај Qmax      ( 

1%) 

1. Река Ђетиња (Велика брана у 
Турици) 

391.42 км² 44.15км¹ 222.00 м³ 

2. 
Река Сушица (на ушћу у 

Ђетињу) 
170.09 км² 28.15 км¹ 181.00 м³ 

3. Безимени поток (на ушћу у 
Ђетињу) 2.98 км² 3.40 км¹ 25.85 м³ 

4. Волујачки поток (на ушћу у 
Ђетињу) 

43.88 км² 11.66 км¹ 114.30м³ 

5. 
Коштички поток (на ушћу у 

Ђетињу) 
7.69 км² 6.05 км¹ 34.30 м³ 

6. Глуваћки поток  са Царинским 
потоком (на ушћу у Ђетињу) 

6.94 км² 4.50 км¹ 38.40 м³ 

7. 
Буковац поток (на ушћу у 

Ђетињу) 12.69 км² 7.52 км¹ 54.20 м³ 

8. Аметов поток (на ушћу у 
Ђетињу) 

5.86 км² 3.55 км¹ 35.00 м³ 

9. Река Дервента (на ушћу у 
Ђетињу) 

18.59 км² 10.25 км¹ 61.00 м³ 

10. 
Уремовачки поток (на ушћу у 

Ђетињу) 1.94 км² 1.90 км¹ 17.81м³ 

11. Царински поток (на ушћу у 
Глуваћки поток) 

3.59 км² 3.30 км¹ 17.51 м³ 

12. 
Драгићевића поток (на ушћу у 

Ђетињу) 2.30 км² 2.50 км¹ 13.69 м³ 

13. Мирковића поток  (на ушћу у 
Ђетињу) 5.79 км² 3.00 км¹ 32.92 м³ 

14. Младовачки поток (на ушћу у 
Ђетињу) 

2.25 км² 1.90 км¹ 15.89 м³ 
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Познавањем максималног протицаја и висине поплавног таласа, нарочито у условима густе урбанизације насеља као што је 
Ужице, дефинишу се делови у урбаној зони који су ризични за градњу због вероватноће појаве великих вода које могу довести до 
штета већег обима на материјалним и другим добрима, као и да могу довести до угрожавања људских живота.  

 
Прикупљени подаци у овој табели обухватају мањи број сливова који се уливају у реку Ђетињу на подручју града Ужица. 

Осим на реци Ђетињи, на овим токовима не постоје регуларна и редовна осматрања водостаја и мерења протицаја тако да ови сливови 
спадају у категорију неизучених са становишта хидролошке изучености. 

 
 

У наредном периоду планирано је обилажење и прикупљање података за већи број токова који би дали праву слику 
хидрографске мреже на територији града Ужица. 
 

Пошто је Ђетиња ток I реда, на њој постоје или су постојала континуална осматрања тако да у следећем прилогу могу се 
видети подаци о максималним и минималним протицајима, са графицима и картом сливног подручја слив реке Ђетиње.  У ове две 
табеле дати су подаци за два мерна места на реци Ђетињи с тим што треба напоменути да је мерна станица у Стапарима престала са 
радом 2002. Године. 
 

Број 47420   

Осм. вод. Летва/Лимниграф   

Почетак рада 1958   

Станица Стапари   

Река  Ђетиња   
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Слив Западне Мораве   

Кота "0" 514.04мнм   

км од ушћа 38.5км   

Пов.слива 332km2   
 

Година Qmin Qsr Qmax 

        

1961 0.46 2.18 39 

1962 0.46 2.22 31 

1963 0.4 3.44 43.9 

1964 0.43 3.34 50.8 

1965 0.6 3.86 132 

1966 0.84 3.63 60.8 

1967 0.84 3.9 132 

1968 0.92 4.32 177 

1969 0.3 2.41 36.1 

1970 1.06 5.38 131 

1971 0.43 4.06 52.2 

1972 0.55 2.88 84.7 

1973 0.38 3.96 125 

1974 1.03 4.2 44 

1975 0.03 4.52 204 

1976 1.17 4.44 46.5 

1977 0.92 2.72 48 

1978 0.922 5.36 123 

1979 0.694 4.31 94 

1980 0.94 4.85 74 

1981 0.246 4.26 60.6 

1982 0.5 2.41 21.5 

1983 0.5 2.39 64.3 

1984 1.08 4.02 72.1 

1985 није мерено   није мерено није мерено  

1986 0.5 4.01 90.5 

1987 0.46 3.17 211 

1988 0.53 3.54 22.6 

1989 0.49 3.79 70.3 

1990 0.45 0.883 9 

1991 0.435 3.17 28.5 

1992 0.5 3.64 29.1 

1993 0.54 1.62 13.5 

1994 0.52 3.1 17.5 

1995 0.592 3.25 28.5 

1996 0.618 4.78 34.5 

1997 0.566 3.32 15.1 

1998 0.5 3.53 30 

1999 0.67 4.23 25.2 

2000 0.822 2.84 16.9 

2001 0.746 2.73 17.5 

2002 0.912 2.78 23 
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Dijagram proticaja [Stapari-DJetinja]

0

50

100

150

200

250

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Godina osmatranja

P
ro

ti
ca

j [
m

3.
s-1

]

Qmin

Qsr

Qmax

 
 
 

Број 47445   
Осм. вод. Лимниграф   

Почетак рада 1922   
Станица Шенгољ   
Река  Ђетиња   
Слив Западне Мораве   

Кота "0" 310мнм   
км од ушћа 10км   

Пов.слива 511km2   

    

Година Qmin Qsr Qmax 

        

1963 1.54 5.94 77 

1964 1.36 5.35 77 

1965 1.18 5.93 158 

1966 1.36 5.55 96 

1967 1.72 7.72 153 

1968 1.72 6.62 180 

1969 0.7 4.98 50.2 

1970 1.63 9.35 127 

1971 1.27 5.51 81.8 

1972 1.18 4.13 85.9 

1973 0.8 5.02 137 

1974 1.09 5.1 127 

1975 2.36 7.26 164 

1976 2.04 6.42 63.8 

1977 0.74 4.68 55 

1978 1.68 7.88 96 

1979 1.2 6.99 118 

1980 1.2 8.48 87.9 

1981 1.08 6.74 133 

1982 0.3 3.25 30.5 
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1983 0.5 3.25 59.5 

1984 0.4 6.41 77.4 

1985 0.56 5.32 84.9 

1986 0.58 6.17 118 

1987 0.58 6.14 187 

1988 1.4 5.54 31.7 

1989 1.13 5.1 68.4 

1990 1.13 2.11 26.1 

1991 1.35 4.58 37.5 

1992 1.22 5.47 50.8 

1993 0.98 2.56 18.5 

1994 1.1 3.89 35 

1995 1.59 5.29 50.8 

1996 1.22 8.08 66.4 

1997 1.13 5.01 17.8 

1998 1 4.32 33.9 

1999 0.9 6.22 53.2 

2000 0.717 5.05 32.6 

2001 0.96 4.86 40.3 

2002 1.48 7.12 61.2 
 

Dijagram proticaja [Sengolj,Gorobilje-Djetinja]
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4. МЕРЕ, ПОСТУПЦИ И ПЛАНИРАНИ РАДОВИ НА ПРЕВЕНЦИЈИ ПОПЛАВА 

 
Да би се спречило настајање поплава првенствено треба регулисати делове корита река, потока и мањих водотока на којима 

долази до изливања воде услед депоновања већих количина наноса, затим да се редовно одржавају пропусти чишћењем и уклањањем 
наноса како би увек имали отвор потребан за пропуштање великих вода, вршити затрављивање и пошумљавањ у широј зони обале где 
су изражени нагиби да би се повећала упијајућа моћ земљишта а умањило дејство ерозије тла. 

Како је време од уочавања кишних облака до појаве максималног поплавног таласа може да траје неколико сати, то је 
довољно време да се изврши евакуација угроженог становништва и покретне имовине и да се избегну материјалне штете и људске 
жртве. Осматрач у радарском центру уочава водоносне облаке, одређује њихову позицију, брзину и правац кретања и прогнозира 
интензитет и висину кише.  

При садашњем стању осматрач у радарском центру не зна који интензитет кише проузрокује поплаву и која места су 
најугроженија, па у таквој ситуацији даје само генерална регионална упозорења. По уочавању формирања кумулонимбусних облака 
осматрач подиже службе на потенцијално угроженом подручју на ниво припреме узбуне, да би потом обавештавао и усмеравао 
активности, сходно процесу промена метеоролошке ситуације изнад угроженог подручја. Само наведена координација радарско-
метеоролошке осматрачке службе и службе одбране од бујичних поплава у реалном времену може остварити успех са стихијом која 
настаје током неколико сати. 

Употребом савременог метеоролошког рада и прогностичних процедура, створена је могућност правовремене најаве јаке 
бујичне кише. Та могућност постојала је и раније, скоро већ 30 година, али недостајали су прорачуни који би дефинисали поплавну 
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кишу за релативно мале површине сливова, као и процедуре веза између метеоролошко-радарске службе и штабова на потенцијално 
угроженим подручјима.  

Одбрану од поплава на свим токовима II реда организује и спроводи јединица локалне самоуправе у складу са Општим 
планом за одбрану од поплава и Оперативним планом за одбрану од поплава (чл. 53. Закона о водама). Према одредбама Закона о 
водама, чл. 55. ("Сл. Гласник РС", број 30/2010), Оперативни план за воде  II реда доноси орган локалне самоуправе, уз обавезно 
прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа. 

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

Оперативни план одбране од полава који доноси Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде поред назива 
сектора  и деоница садржи и називе предузећа и организација које врше одбрану и имена одговорних лица, потребна средства, као и 
критеријуме за проглашење редовне и ванредне оддбране од поплава и то се на територији града Ужица односи на воде I реда, Ђетињу 
и Рзав. 

Имена одговорних лица и називи предузећа надлежних за организовање и спровођење одбране од поплава на подручју 
Републике Србије и града Ужица по основу наредбе о утврђивању оперативног плана одбране од поплава за 2013. годину 

 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ , ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Београд 
тел. 011/311-53-70, 201-33-60, 201-33-47; факс 011/ 
e-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs. 
ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 
Миодраг Пјешчић, моб. 064/831-10-02,  
e-mail: miodrag.pjescic@ minpolj.gov.rs 
 
ПОМОЋНИЦИ: 
Радованка Павловић, тел.011/ 201-33-47,  
е-mail: radovanka.pavlovic@ minpolj.gov.rs 
Оливера Јанковић, тел. 011/201-33-38,  
е-mail: olivera.jankovic@minpolj.gov.rs 
 
ЈВП «СРБИЈАВОДЕ» , Булевар уметности 2а, Београд 
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, ФАКС 011/311-94-03 
e-mail: odbrana@srbijavode.rs. 
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВЕ 
Горан Пузовић, моб. 064/840-40-07, 
e-mail: goran.puzovic@ minpolj.gov.rs 
ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом 
Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, 
e-mail: zvonimir.kocic@ minpolj.gov.rs 
ЗАМЕНИК за унутрашње воде  
Бранко Спасић, моб. 064/840-40-14, 
e-mail:branko.spasic@ minpolj.gov.rs 
 
ЈВП «СРБИЈАВОДЕ», ВПЦ "МОРАВА" , Трг Краља Александра 2, Ниш 
тел. 018/4258-185, 4258-186;  факс 018/4513-820 
E-mail: vpc.morava@srbijavode.rs 
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 
Мр Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98 
e-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 
Заменик руководиоца на водном подручју: 
Ненад Игњатовић, моб. 064/840-40-95 
e-mail:nenad.ignjatovic@srbijavode.rs 

             Предузећa задуженa за спровођење одбране од поплава на територији града Ужице по основу наредбе о утврђивању 
оперативног плана одбране од поплава за 2013. годину 
                         
                        Деоница М 13.10. 
                        Брана "Градска Брана" 
                        ЈП "Дирекција за изградњу", Ужице 
                        Тел. 031/519-141, 518-723 
                        Директор: Никола Максимовић, моб. 064/265-42-71 
                        Деоница М 13.11. 
                        Брана "ВРУТЦИ", Ужице 
                        ВПЦ МОРАВА Трг Краља Александра 2, Ниш 

тел. 018/4258-185, 4258-186;  факс 018/4513-820 
e-mail: vpc.morava@srbijavode.rs 
Директор: Мр Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98 
e-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 
 
ЈКП "ВОДОВОД", Ужице 
Тел. 031/515-777, 521-969, факс 031/512-635 
На брани: 031/581-949, 807-115 
e-mail: dragan.simic@vodovod.uzice.rs 
Директор: Драган Симић, моб. 064/845-95-03 
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Такође, чланом 56. Закона о водама прописане су и обавезе правног лица које користи бране са акомулационим и ретензионим 
базенима: Правно лице које користи бране са акомулационим и ретензионим басенима, дужно је да их одржава и користи на начин 
којима се обезбеђује прихватање поплавих таласа.  

Наведено правно лице дужно је да, у периоду ван одбране од поплава, доставља републичкој организацији надлежној за 
хидрометеоролошке послове, јавном водопривредном предузећу и лицу одређеном оперативним планом за одбрану од поплава, податке 
о стању и степену напуњености акомулационих басена недељно, а у периоду редовне и ванредне одбране од поплава свакодневно. 
 

4.1. РАДНА И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 
 
У случају најаве елементарне непогоде, Оперативни штаб у сарадњи са надлежном управом прикупља све потребне 

информације о могућности поплаве на одређеној деоници. Одмах се уводе активна дежурства у јавним предузећима која са својом 
оперативом учествују у отклањању последица од елементарне непогоде као и да се шаље обавештење представницима месних заједница 
који учествују у организовању заштите на својој територији ако је угрожена.  

У склопу одбране од поплава на посматраном подручју, врло важну улогу има контрола саобраћаја. Контролом саобраћаја могу 
се спречити саобраћајна загушења или прекид комуникација, што би могло угрозити или онемогућити операцију евакуације 
становништва из угроженог подручја. Поред тога, контрола саобраћаја је неопходна и за све остале операције одбране од поплава, које 
имају задатак смањења материјалних штета. 

Одбрана од поплава подразумева све радње предвиђене на ангажовању људства и механизације, подизању одбрамбених насипа 
од земље где је то потребно, односно подизање насипа са џаковима пуњеним песком.  Уколико материјал потребан за ове радове није 
депонован потребно је што хитније ангажовати људство и механизацију за подизање насипа. Такође, за све ангажоване људе мора се 
обезбедити сав потребан алат, превасходно приручни да се не би губило драгоцено време у реаговању. 

Уколико ангажовано људство и механизација нису довољни у борби са воденом стихијом, Штаб за ванредне ситуације може 
преко средстава јавог информисања (радио, ТВ) позвати грађане и друга предузећа да се укључе у акцију заштите људских живота и 
материјалних добара угрожених поплавом. 

Основни циљ информисања и едукације јавности састоји се у развијању свести о ризику од поплава, као и разумевања 
проблема одбране од поплава. Поред тога, од посебног је значаја припремање становништва на потенцијално угроженом подручју за 
пријем информација о конкретној опасности од поплава и адекватно реаговање на те информације. 

Средства за обезбеђење потребне опреме у циљу спровођења Оперативног плана одбране од поплава на територији града 
Ужица обезбеђују се из буџета града. У случају настанка поплаве, односно ванредне ситуације, предвиђено је финансирање са сталне 
буџетске резерве за санирање штете док се за штете већег обима локална самоуправа за финансијску помоћ обраћа надлежним 
Републичким органима. 

Оперативни штаб и складу са овлашћењима и ангажовању, обавезан је да се у редовним околностима састаје једном у шест 
месеци и о истом поднесе извештај Градском већу града Ужица. У ванредним околностима – поплавама, извештај се подноси 15-
тодневно од дана настанка (почетка) ванредне околности. 

Редован годишњи извештај, обавезан је да се поднесе Градском већу, односно Скупштини града у месецу децембру текуће 
календарске године. 

 
                      Списак повереника за одбрану од поплава града Ужица 

 

 
 

Име и презиме 

Мз Центар Повереник Синђић Миљко 

Мз Липа Повереник Стојичић Славица 

Мз Теразије Повереник Зарић Добривоје 

Мз Турица Повереник Ристановић Милија 

Мз Росуље Повереник Чубрак Спасоје 

Мз Крчагово Повереник Жугић Новак 

Мз Царина Повереник Миловановић Жељко 

Мз Севојно Повереник Дејовић Владимир 

Мз Бела 
Земља 

Повереник Стевановић Биљана 

Мз Качер Повереник Даниловић Видоје 

Мз Љубање Повереник Станојевић Драган 
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Мз Равни Повереник Вуловић Снежана 

Мз Дрежник Повереник Јевђић Слободан 

Мз 
Никојевићи 

Повереник Вранић Љубинка 

Мз Буар Повереник Стефановић Радојко 

Мз Дубоко Повереник Узуновић Миливоје 

Мз 
Гостиница 

Повереник Ивановић Милан 

Мз Волујац Повереник Ћосић Горан 

Мз Биоска Повереник Станојчић Миломир 

Мз Кремна Повереник Јанковић Тома 

Мз Мокра 
Гора 

Повереник Јојић Милутин 

Мз Луново 
Село 

Повереник Тадић Милутин 

Мз Каран Повереник Вранић Миленко 

Мз 
Рибашевина 

Повереник Кљајић Драгован 

Мз Трнава Повереник Костић Жељко 

Мз Врутци Повереник Стевановић Милоје 

Мз Крвавци Повереник Петковић Драгоје 

Мз Злакуса Повереник Шуњеварић Велимир 

Мз Горјани Повереник Павић Борко 

Мз Стапари Повереник Радојчић Радоје 

Мз Скржути Повереник Голубовић Милојко 

 
 
 

4.2. МЕРЕ И ПОСТУПЦИ ЗА САНИРАЊЕ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА 
 
После проласка бујичних таласа на теренима захваћеним поплавом остају штете већег или мањег обима на стамбеним и 

помоћним објектима, пољопривредним површинама, путној инфраструктури и другим материјалним добрима која нису склоњена пре 
наиласка бујица. 

Први посао после проласка бујице јесте рашчишћавање најкритичнијих тачки, а то је чишћење мостовских пропуста од 
нагомиланог грања и другог депонованог материјала, прочишћавање цевастих пропуста као и копање канала да би се одвела сувишна 
вода која се задржава на равним теренима и не отиче. Такође, потребно је из корита уклонити све препреке које је вода нанела да би се 
вршио нормалан отицај без успора и даљег изливања. 

Следеће је уклањање наноса, земље и другог отпада са саобраћајне инфраструктуре, из стамбених и помоћних објеката, 
чишћење ригола и запуњених решетки како би се наведени објекти што пре довели у функционално стање. Због овога је веома важно 
редовно одржавање и чишћење решетки и пропуста у самом граду како би што мање воде текло улицама, нарочито у најгушће 
насељеном делу града. За овај посао задужено је ЈКП "Водовод" из Ужица по налогу ЈП "Дирекција за изградњу".  

По проласку поплавног таласа терен обилазе и стручне службе Завода за јавно здравље – Ужице, које констатују да ли је 
одређене делове који су били под дејством бујеце потребно дезинфиковати због продора муља и фекалних вода као и да изврше проверу 
квалитета воде из бунара и сеоских водовода на деловима захваћним поплавом а где није доведена градска вода. Уколико буде потребе, 
становништво на угроженом подручју снабдеваће се из цистерни са водом за пиће.  
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На угроженом подручју појачава се и рад медицинских екипа са задатком благовременог указивања помоћи повређенима и 
откривања евентуалних заразних болести. Поред ових служби, на терену раде и екипе ветеринарске службе уколико је дошло до заразе 
или помора дела сточног фонда на угроженом подручју. 

Што се тиче оштећења на стамбеним објектима, хитно се приступа њиховом санирању и поправци да би се што пре довели у 
функционално стање за боравак у њима. 

Такође, потребно је извршити делимичну или потпуну надокнаду штете, оштећеним физичким и правним лицима, насталу од 
последица поплава. Накнада штете се може вршити на различите начине али се најчешће реализује у новцу и давању грађевинског 
материјала. Уколико се јаве штете већег обима, град се за помоћ обраћа надлежним републичким органима. 

У случају кварова и хаварија на системима електро снабдевања и телефонског саобраћаја на отклањању последица ангажују се 
службе "Електродистрибуције" Ужице и ПТТ Ужице. 

Поред наведеног, потребно је грађане благовремено обавестити путем средстава јавног информисања о обиму и последицама 
поплаве, као и дати одговарајућа упутства о понашању и предузимању одговарајућих мера на смањењу последица изазваних поплавом. 
У заштити од поплава и отклањању последица укључена су следећа правна лица: 
 
 На основу члана 15. ст.1. т.8.  Закона о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС" бр. 111/2009) Градско веће града Ужица, на 
седници одржаној 28.12.2012. године донело је 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОВЛАШЋЕНИХ И ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА 
 

Члан 1. 
 Овлашћена и оспособљена правна лица за заштиту и спасавање грађана, материјалних и других добара у случају опасности и 
несрећа изазвних елементарним непогодама и другим несрећама на територији града Ужица су: 
 
 а) Јавна предузећа 

1. ЈКП "Нискоградња" Ужице 
2. ЈКП "Водовод" Ужице 
3. ЈКП "Градска топлана" Ужице 
4. ЈП "Стан" Ужице 
5. ЈКП "Биоктош" Ужице 
6. ЈП "Дирекција за изградњу" Ужице 
7. ЈП "Депонија Дубоко" Ужице 

 б) Установе 
1. Завод за јавно здравље Ужице 
2. Општа болница Ужице 
3. Дом здравља Ужице 
4. Центар за социјални рад ''Ужице'' 
5. Апотекарска установа ''Ужице'' 

 в) Привредна друштва 
1. АД "Путеви" Ужице 
2. МП "Јединство" АД Ужице 
3. ПП "Град инжењеринг" Ужице 
4. ПП "Простор" Ужице 
5. ПП "Златан Реисен" Ужице 
6. ГПР "Ћумур" Севојно 
7. "Стабил про" ДОО Ужице 

 г) Друштвене организације и удружења 
1. Црвени крст Ужице 
2. Добровољно ватрогасно друштво Ужице 

 
Члан 2. 

 Овлашћена и оспособљена правна лица врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и других добара у случају 
опасности и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у складу са својом делатношћу, као и задацима које им 
нареди Градски штаб за ванредне ситуације  или надлежне службе у складу са законом и плановима за ванредне ситуације. 

Члан 3. 
` Овлашћена и оспособљена правна лица из члана 1. дужна су да плански прилагоде своје капацитете и организацију за 
извршавање задатака заштите и спасавања. 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
ГРАД УЖИЦЕ 

II Број: 87-146/12-01 
28.12.2012. године 

Ужице, Димитрија Туцовића 52 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Саша Милошевић 
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ПОДАЦИ О ПРАВНИМ СУБЈЕКТИМА ОВЛАШЋЕНИМ И ОСПОСОБЉЕНИМ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ 
 
  ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

 а) Јавна предузећа  
1. ЈКП "Нискоградња" Ужице Директор: Бранко Прљевић 

Технички директор: Бранко Стојановић 

2. ЈКП "Водовод" Ужице Директор: Драган Симић 
Технички директор:           Костић 

3. ЈКП "Градска топлана" Ужице Директор: Зоран Шибалић 
Технички директор: Миливоје Миловановић 

4. ЈП "Стан" Ужице Директор: Весна Радивојчевић 
Технички директор: Мирко Росић 

5. ЈКП "Биоктош" Ужице Директор: Мирјана Радивојчевић 
Технички директор:Драгољуб Прентовић 

6. ЈП "Дирекција за изградњу" Ужице Директор: Никола Максимовић 
 

7. ЈП "Депонија Дубоко" Ужице Директор: Недељко Милосављевић 
 б) Установе  
1. Завод за јавно здравље Ужице Директор: Биљана Мијовић 

 
2. Општа болница Ужице Директор: Бошко Ристановић 

 
3. Дом здравља Ужице Директор: Славка Митричевић 

 
4. Центар за социјални рад ''Ужице'' Директор:Снежана Ивановић  

 
5. Апотекарска установа ''Ужице'' Директор: Катарина Николић 

 

 в) Привредна друштва 
1. АД "Путеви" Ужице 
2. МП "Јединство" АД Ужице 
3. ПП "Град инжењеринг" Ужице 
4. ПП "Простор" Ужице 
5. ПП "Златан Реисен" Ужице 
6. ГПР "Ћумур" Севојно 
7. "Стабил-про" ДОО Ужице 
 г) Друштвене организације и 

удружења 
1. Црвени крст Ужице 
2. Добровољно ватрогасно друштво 

Ужице 
 

Поред њих укључена су и средства јавног информисања (локалне радио и ТВ станице). 
 
 У отклањању последица штете од поплава велику улогу има оперативни тим који руководи санацијом на терену који погођен 
елементарном непогодом. 
 
 

Списак чланова Оперативног тима за одбрану од поплава града Ужица 
 

Име и презиме Предузеће и функција Телефон на послу 

Југослав Јовановић 

ЈП "Дирекција за 
изградњу", одговорно лице 
за токове 2 реда и Градску 

плажу 

031/519-141 
031/521-328 

Владе Гордић 
ЈКП "Водовод", одговорно 
лице за брану Врутци 

031/521-969 
031/519-452 

Драгољуб Костић 
ЈКП "Водовод", технички 

директор 
031/521-969 

 

Зоран Плећевић 
ЈП "Дирекција за 

изградњу", технички 
дирктор 

031/521-328 

Бранко Стојановић 
ЈКП "Нискоградња, 
технички директор 

031/513-643 
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Драгољуб Прентовић 
ЈКП "Биоктош", технички 

директор 
031/520-173 

Мирко Росић 
ЈП "Стан", технички 

директор 
031/513-579 

Миловановић Миливоје 
ЈКП "Топлота", технички 

директор 
031/512-946 

Александар Лазић 
МУП, Ватрогасно-
спасилачки батаљон 

031/596-179 

Снежана Ивановић Центар за социјални рад 031/512-340 
 
За потребе радова на санацији штете настале од поплава као и припреме за спровођење редовне и ванредне одбране од поплава 

на располагању је механизација ЈКП "Нискоградња", ЈКП "Водовод", ЈКП "Биоктош" и ЈП "Стан".  
 
Расположива механизација Јавних предузећа: 
 
- Комбинована машина Caterpilar – 2 kom 
- Утоваривач – 3 kom 
- Грејдер 2 kom 
- Булдозер 2 ком 
- Багер2 ком 
- Трактор ИМТ – 4 ком 
- Теретно возило ФАП – 12 ком 
- Цистерне за воду – 3 ком  
- Теретно возило Мерцедес – 4 ком 
- Специјално возило Woma – 1 ком 
- Специјално возило Moro – 1 ком 
- Застава Rival, teretno – 3 kom 
 
Механизација привредних друштава обухваћених овим Планом је доста бројнија и ефикаснија за намену одбране од поплава и 

санације после непогода. 
5. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
 
Што се тиче финансирања одбране од поплава оно се реализује на следећи начин: 
- средства за покривање редовне и ванредне одбране од поплава на пољопривредном земљишту обезбеђује ЈВП 

"Србијаводе" – Београд 
- финансијске средства за трошкове редовне и ванредне одбране од поплава у насељеним местима обезбеђује градска 

управа, односно месна заједница или ЈКП са територије града 
- финансијска средства за покривање трошкова за време ванредног стања обезбеђују општине из својих средстава, као и од 

средстава Републике намењених отклањању штета од елементарних непогода 
- средства за извршење овог плана обезбеђују се из буџета града Ужица 
- поступак материјалне надокнаде за ангажовану радну снагу и материјално – техничка средства која су коришћена у 

одбрани и санацији од поплаве, као и начин плаћања, морају се прецизно регулисати  
 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА СУ: 
 
1. Средства за редовно одржавање инфраструктурних објеката 
 НАМЕНА: Извођење радова мањег обима на објектима којима се штите од полаве битни инфраструктурни објекти (санација, 
реконструкција, делимично изградња, чишћење пропуста и зацевљених речних токова)  
 НАЛОГ ДАЈЕ: Градски штаб и Градска управа 
  
2. Наменска средства за инвестиције којима се спречава настанак штете од поплава 
 - изградња нових објеката за заштиту од поплава на токовимa II реда 
   
 - санација постојећих објеката на токовима II реда  
  (поправка оштећених преграда и обалоутврда)  
  
 - Биотехнички радови (пошумљавање и озелењавање)  
  ИЗВОР: Буџет 
  РЕАЛИЗАЦИЈА : ЈП Дирекција за изградњу 
            ПЛАН ПРЕДЛАЖЕ: Градски штаб  и Градска управа 
 
3. Средства за предузимање хитих мера ради отклањања опасности од поплава по живот и здравље становништва и сигурност објеката 
  ИЗВОР: Буџетска средства 
  ПРЕДЛАЖЕ: Градска управа и Комисија за процену штете уз сагласност Градоначелника   
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                        Треба напоменути да је у току 2012. године утрошено око 480.000,00 динара на чишћење Градске плаже од наноса, 
као и око 20.000.000,00 динара на чишћење, уређење и зацевљење дела Коштичког потока у дужини од 250м, као и да је око 
150.000,00 динара утрошено на чишћење дела Драгићевића потока у Севојну од наноса. Такође завршено је уређење и 
зацевљење дела Царинског потока у дужини од 70м поред Градског базена у склопу партерног уређења за шта је утрошено око 
6.500.000,00 динара. 
                       Од радова изведених у 2012. години треба навести да су завршени радови на уређењу регулације реке Ђетиње на 
делу од Ђулића моста до малих устава испод Градске плаже у дужини од 90м. За ту намену ЈВП "Србијаводе" издвојиле око 
18.000.000, динара а да је локална самоуправа учествивала са око 1.200.000,00 динара за накнадне радове. Тиме је регулација 
корита реке Ђетиње у дужини од око 2,0км кроз град Ужице комплетно урађена.  
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013.ГОДИНУ 
 
ФУНКЦИЈА 111. Позиција 342. Ек.клас.512 
 
ПОЗИЦИЈА: СРЕДСТВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ (заштита од поплава) 
А. СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМАЊЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
А1. ЛИЧНА ОПРЕМА ПРИПАДНИКА ЈЕДИНИЦЕ* 
 *Напомена. планирано је опремање 15 припадника од укупно 30 
Редни 
број 

Назив Јединица 
мере 

Коли-
чина 

Цена по јединици Укупно 

1. Униформе кпл. 20   
2. Кишне кабанице ком. 20   
3. Светлећи прслуци ком. 20   
4. Заштитне рукацвице пари 20   
5. Заштитни шлем ком. 20   
6. Гумене чизме пари 20   
7. Заштитне наочаре ком. 20   
8. Заштитна маска ком. 10   
9. Батеријске лампе ком. 20   
10. Маска за заштиту дисајних органа ком. 40   
11. Санитетски комплет-торбица ком. 4   

12. Светлосни топ ком. 2   
13. Средства везе малог домета ком. 10   

УКУПНО: 1.420.000,00 
 
А2. ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ПОСТУПАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 
 
Редни 
број 

Назив 
Јединица 
мере 

Коли-
чина 

Цена по јединици Укупно 

1.  Црева за муљну пумпу м¹ 60   
2.  Уређај за исушивање просторија ком. 4   
3.  Моторна тестера ком 1   
4.  Ручна тестера ком 2   
5.  Алата разни  кпл. 2   
6.  Вреће ПВЦ ком. 250   
7.  Ужад (разна) м¹ 310   

8.  Сајле кг 
1кг-2,9м¹ 

50   

9.  Опрема за обележавање      
 чуњеви ком 20   

10.  трака за обележавање м¹ 500   
11.  Грабуље  20   
12.  Мотике ком 10   
13.  Будаци ком 6   
14.  Крампови ком 6   
15.  Секире ком 2   
16.  Мале секире ком 5   
17.  Лични алат лпч 10   
18.  Колица ком 2   
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19.  Чакље ком 6   
20.  Пластичне фолије у ролни кг 

1кг-6м² 
100   

21.  Ризла м³ 5   
22.  Песак  м³ 10   

УКУПНО 1.040.000,00 
23.  Остали трошкови јединице и Штаба  150.000,00 

УКУПНО 2.610.000,00 
 
А3. СРЕДСТВА ЗА НАКНАДЕ АНГАЖОВАНИХ ПРИПАДНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
 3 дана 15  1.800,00  
 
Б. АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА   
     Процена потребних средстава: 1.000.000,00 дин. 
     Напомена: из средстава текуће буџетске резерве 

 
В. СРЕДСТВА ЗА ПЛАЋАЊЕ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА ПРИВРЕМЕНО РАСЕЉЕНИХ И ЕВАКУИСАНИХ ЛИЦА 
     Процена потребних средстава: 2.000.000,00 дин. 
     Напомена: из средстава текуће буџетске резерве 

 
Г. СРЕДСТВА ЗА ПЛАЋАЊЕ ШТЕТЕ О ЕЛЕМЕНАТРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА  
     Процена потребних средстава: 3.000.000 дин, 
     Напомена: из средстава текуће буџетске резерве 
 
Д. СРЕДСТВА ЗА САНАЦИЈУ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА  
     Процена потребних средстава: 1.000.000 дин. 
     Напомена: из средстава текуће буџетске резерве 
 
 
Ђ. СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ 
     Процена потребних средстава: 50.000 дин. 
 
Ж. АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ЕВАКУИСАНИХ ЛИЦА 
                                                            Процена потребних средстава: 300.000,00 дин. 
                                                            Напомена: из средстава текуће буџетске резерве 
 
З. ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА УЗБИЊИВАЊЕ 
                                                            Процена потребних средстава: 150.000,00 дин 
 
 6. ПЛАНИРАНИ РАДОВИ У  2013. ГОДИНИ НА ВОДОТОКОВИМА ДРУГОГ РЕДА 
 
 У НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА 
 
 1. Наставак регулације Уремовачког потока у у Ужицу дужини од 290 метара. Радови би обухватили следеће: 

- зацевљење потока у дужини од 290м од постојеће ревизије у Видовданској улици до краја улице, са изградњом  
таложника на уливном објекту, док би се дуж зацевљеног дела поставили сливници преко којих би се атмосферске воде 
директно прикупљале у њега 

- после зацевљења извршило би се уређење десне обале (уређење шкарпе)  
- у горњем делу тока предвиђена је изградња објеката за задржавање наноса, консолидационе преграде 
 
Процењена вредност радова Главним пројектом износи 8.145.795,00 динара 

 
 2. Санација габионске преграде на Глуваћком потоку непосредно изнад објекта "Кожаре" и то: 
  - отклањање оштећења десне стране габинске преграде ради спречавања урушавања 
 
 3. Натавак уређење дела Коштичког потока (зацевљење) од улива у Ђетињу до Алексића моста (објекат Максија), по 
постојећем пројекту 
          
             4. Израда Главног пројекта уређења дела Глуваћког потока на потезу од гаража ЈКП "Водовод" до зграде солидарности у ул. 
Ратарској  
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            У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП "Србијаводе" 
 

1. Чишћење наноса у речном кориту реке Ђетиње у количини преко 1000м³ који се налази у зони новог моста, код хотела 
Златибор уз десну обалу ка ресторану Вагон 
 
Напомена: Да ли ће од неких наведених радова бити реализовани у овој години првенствено ће зависити од новчаних средстава. 
  
 

7. РУКОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТОМ ОД ПОПЛАВА 
Скупштина града Ужица на седници одржаној 02.03.2011. године, донела је решење о образовању Градског штаба за ванредне 

ситуације и именовање чланова Градског штаба за ванредне ситуације која је објављено у "Службеном листу Града Ужица" бр.4/11 од 
02.03.2011. године. 
 
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Ужица". 
 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III Број: 87-26/13-01, 22.04.2013. године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Видоје Дрндаревић, с.р. 
 
ПРИЛОЗИ: 

 
1. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ИЗ 2011. ГОДИНЕ  СА СПИСКОМ НОВИХ 

ЧЛАНОВА ШТАБА (децембар 2012. године) 
2. ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 
3. ИЗВОД ИЗ УРЕДБЕ О САСТАВУ И НАЧИНУ РАДА ШТАБОВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
4. КАРТА ЛИНИЈЕ ПЛАВЉЕЊА У СЛУЧАЈУ ХАВАРИЈЕ НА БРАНИ ВРУТЦИ 
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Прилог бр.1 
 
 На основу члана 33. став 1. тачка 4. и члана 42. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Србије", број 
111/09) и члана 41. Статута Града Ужица  ("Службени лист Града Ужица" број  11/08), Скупштина Града Ужица на седници одржаној 
02.03.2011. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању чланова Градског штаба за ванредне ситуације 

1. За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама на територији Града Ужица (у даљем тексту: Град) 
образује се Градски штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Штаб).  
2. Штаб обавља следеће послове:  
 1) руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 
на спровођењу утврђених задатака; 
 2) руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 
 3) разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама; 
 4) прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање; 
 5) наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним 
ситуацијама; 
 6) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама; 
 7) разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних лица; 
 8) сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама; 
 9) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 
 10) доноси наредбе, закључке и препоруке. 
 11) сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе; 
 12) именује менаџера заштите и заменика менаџера у насељеним местима; 
 13) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији јединице локалне самоуправе, 
односно града. 
 14) ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за јединицу локалне самоуправе. 
3. Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији Града, на предлог Штаба, доноси Градоначелник Града Ужица (у даљем 
тексту: Градоначелник).  
4. Штаб, по потреби, образује помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите и спасавања.  
5. Стручне и административне послове за потребе Штаба обавља Градска управа за инспекцијске послове и Комуналну полицију 
6. У Штаб именују се:  

САСТАВ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ УЖИЦЕ 
- децембар 2012.године- 

Ред. 
број 

САСТАВ ШТАБА ФУНКЦИЈА 

1.  САША МИЛОШЕВИЋ Градоначелник - Командант градског штаба 

2.  ВИДОЈЕ ДРНДАРЕВИЋ Заменик градоначелника - Заменик 
команданта градског штаба, 

3.  АНКА ЂОРЂЕВИЋ - Начелник градског штаба  

4.  БУДИМИР ВУЈОВИЋ - члан Градског већа за саобраћај  

5.  БРАНКО ГАВРИЛОВИЋ - члан Градског већа  за социјална питања 

6.  БРАНИСЛАВ МАРИЋ - члан Градског већа задужен за месне 
заједнице 

7.  ЗОРАН КОВАЧЕВИЋ - члан Градског већа задужен за јавна 
предузећа  

8.  ЗОРАН МИЛОЈЕВИЋ - члан Градског већа задужен за безбедност 
и ванредне ситуације 

9.  НЕБОЈША БРЗАКОВИЋ - члан Градског већа задужен за 
пољопривреду и шумарство 

10.  РАДОВАН РИСТОВИЋ - члан Градског већа задужен за установе 

11.  БРАНКО ПРЉЕВИЋ - вд директор ЈКП "Нискоградња" 

12.  ДРАГАН СИМИЋ - вд директор ЈКП "Водовод" 
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13.  НИКОЛА МАКСИМОВИЋ - директор ЈП "Дирекција за изградњу" 

14.  МИРЈАНА РАДИВОЈЧЕВИЋ - директор ЈКП "Биоктош" 

15.  Др ОЛИВЕРА ЈАЊИЋ - представник Завода за јавно здравље 

16.  РАДОСЛАВ СИМОВИЋ - представник "Електродистрибуција" 
Ужице 

17.  Др БОШКО РИСТАНОВИЋ - представник Опште болнице Ужице 

18.  ДРАГОМИР ЋИТИЋ - представник Црвеног крста Ужице 

19.  ЗОРАН ПРЉЕВИЋ - представник МУП-а Ужице 

20.  АЛЕКСАНДАР ЛАЗИЋ - заменик команданта Ватрогасног батаљона 

7. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Ужица".  
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број 87-11/11 
02.03.2011.године 

Ужице, Димитрија Туцовића 52 
 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                    Радиша Марјановић  

 
Прилог бр.2 

ЗАКОН О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 
("Службени гласник Републике Србије", број 111/09) 

Члан 33. 
За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама у складу са овим законом и другим прописима, као 
оперативно-стручна тела образују се штабови за ванредне ситуације, и то 
1) за територију Републике Србије - Републички штаб за ванредне ситуације, који образује Влада; 
2) за територију аутономне покрајине - покрајински штаб за ванредне ситуације, који образује извршни орган аутономне покрајине; 
3) за територију управног округа - окружни штаб за ванредне ситуације, који образује Републички штаб за ванредне ситуације; 
5) за територију општине - општински штаб за ванредне ситуације, који образује скупштина општине. 
Штаб чине командант, начелник и чланови штаба, а у градском и општинском штабу и заменик команданта штаба. 
Штаб за ванредне ситуације образује, по потреби, помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите и спасавања 

Члан 34. 
Штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове: 
1) руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на 
спровођењу утврђених задатака; 
2) руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 
3) разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 
4) прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање; 
5) наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама; 
6) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама; 
7) разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних лица; 
8) сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама; 
9) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 
10) доноси наредбе, закључке и препоруке. 

Члан 35. 
Општински, односно градски штаб за ванредне ситуације, поред послова из члана 34. овог закона, обавља и следеће послове: 
1) сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе; 
2) именује менаџера заштите и заменика менаџера у насељеним местима; 
3) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији јединице локалне самоуправе, односно 
града. 
4) ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за јединицу локалне самоуправе. 

Члан 42. 
Командант градског штаба за ванредне ситуације је градоначелник, по положају. 
Командант општинског штаба за ванредне ситуације је председник општине, по положају. 
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Заменик команданта градског, односно општинског штаба за ванредне ситуације је заменик градоначелника, односно председника 
општине или члан градског или општинског већа. 
Начелник градског, односно општинског штаба за ванредне ситуације је начелник надлежне службе. 
За чланове градског и општинског штаба за ванредне ситуације постављају се, по правилу, директори јавних комуналних предузећа и 
установа чија је делатност у вези са заштитом и спасавањем, руководиоци органа локалне самоуправе, секретари окружних, градских и 
општинских организација Црвеног крста, стручњаци из појединих области заштите и спасавања или друга лица. 
Начелника, заменика и чланове штаба за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе поставља и разрешава скупштина града, 
односно општине, на предлог градоначелника, односно председника општине. 
 

Прилог бр.3 
 

УРЕДБА О САСТАВУ И НАЧИНУ РАДА ШТАБОВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 ("Службени гласник РС", бр. 98/2010) 

Члан 8. 
Градски штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: градски штаб) чине командант штаба, заменик команданта штаба, начелник и 
чланови штаба. 
Командант градског штаба је градоначелник, по положају. 
Заменик команданта је заменик градоначелника, односно члан градског већа. 
Начелник Градског штаба је руководилац надлежне службе, или један од руководиоца подручне организационе јединице надлежне 
службе кога он предложи за постављење. 
Чланови Градског штаба су: 
1) чланови извршног органа града у чијем делокругу су послови из области: здравља, пољопривреде, водопривреде и шумарства, рада 
и социјалне политике, заштите животне средине; 
2) представници градских органа управе у чијем делокругу су послови из области: саобраћаја, грађевине, енергетике, информисања, 
трговине и услуга. 
3) руководиоци јавних предузећа, привредних друштава, руководиоци организационих јединица одбране, полиције, хуманитарних 
организација, удружења грађана, других правних лица и установа у чијем делокругу су послови од значаја за заштиту и спасавање у 
ванредним ситуацијама. 

Члан 9. 
Стручне и административно-техничке послове потребне за рад Градског штаба врши надлежна организациона јединица градског 
органа управе у сарадњи са представником подручне организационе јединице надлежне службе. 
 

Члан 12. 
Састав Штаба за ванредне ситуације може да чини и помоћно особље (возачи, курири и др.). 
 

Прилог бр.4 
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 70. На основу члана 131 ст.1 тачка 6. Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" број 111/2009 и  92/2011) члана 20. 
ст.1 тач. 19. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и чл. 77. Статута града Ужица ("Сл.лист града 
Ужица", број 11/08) Градско веће града Ужица на седници одржаној дана 22.04.2013. године доноси  
 

П Р А В И Л Н И К  
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ЗА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ЗБОГ ШТЕТЕ 

НАСТАЛЕ У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
И ДРУГИХ НЕСРЕЋА 

 
Члан 1. 

 Једнократна помоћ (у даљем тексту: помоћ) у смислу овог Правилника о критеријумима и поступку доделе једнократне 
помоћи због штете настале у случају ванредне ситуације, елементарних непогода и других несрећа (у даљем тексту: Правилник) је 
новчана или друга помоћ намењена ублажавању последица у случају настанка ванредне ситуације, елементарних непогода и других 
несрећа и не представља накнаду штете. 

Члан 2. 
 Захтев за помоћ због штете може поднети лице или представник домаћинства, предузетник или правно лице које је штету 
претрпело, које је власник односно корисник добра које је оштећено ( у даљем тексту: подносилац захтева). 
 Ако лице из става 1. није у могућности да поднесе захтев, захтев може поднети и Центар за социјални рад или месна 
заједница на чијој територији се налази оштећено добро. 
Критеријуми за доделу једнократне помоћи 

Члан 3. 
 Подносиоцу захтева ће се одобрити помоћ под условом да су испуњени следећи критеријуми: 
 - Да је штета настала у току ванредне ситуације, у случају елементарне непогоде или друге несреће која се није могла 
предвидети нити спречити,  
 -  Да штета није скривљена од подносиоца захтева или другог лица, 
 -  Да се ради о штети већег обима, 
 - Да се ради о штети на објектима, стварима, усевима или животињама које су неопходне за живот домаћинства, 
  - Да материјално стање домаћинства онемогућава или у великој мери отежава отклањање последица штетног догађаја,  
 - Да подоносилац захтева нема друге могућности за обезбеђивање средстава за отклањање последица штетног догађаја. 
Учесници у поступку решавања по захтеву 

Члан 4. 
 У поступку решавања по захтеву учествују:  
 -  подносилац захтева, 
 -  овлашћена лица Градске управе за инспекције послове и комуналну полицију (у даљем тексту: Овлашћена лица),  
 - Комисија за утврђивање штете од ванредних ситуација, елементарних непогода и других несрећа (у даљем тексту: 
Комисија), 
 - Радна група Градског већа за утврђивање предлога за помоћ у случају ванредне ситуације, елементарних непогода и других 
несрећа (у даљем тексту: Радна група). 
Овлашћена лица 

Члан 5. 
 Овлашћена лица: 
  - евидентирају поднете захтеве, 
  - проверавају да ли је захтев потпун у смислу података који су неопходни за даљи поступак, 
  - врше предходну проверу и увиђај на лицу места у складу са овим Правилником, 
  - прибављају мишљење других органа о социјалном статусу подносиоца захтева, 
  - пружају стручну, административно техничку и другу помоћ члановима Комисије и Радне групе, 
  - воде евиденцију о додељеним помоћима, 
  - по потреби проверава  
  - обављају и друге послове од значаја за спровођење поступка по захтеву. 

Члан 6. 
 Начелник градске управе за инспекцијске послове и комуналну полицију одређује лица овлашћена за поступање по захтеву. 
Комисија 

Члан 7. 
 Комисија: 
 - утврђује чињенично стање, обим, врсту и степен оштећења до нивоа потребног за решавање по захтеву, 
 - по потреби предлаже мере у вези са насталом штетом (мере заштите, мере које се односе на отклањање узрока, спречавање 
поновне појава штете, мере за санацију и друге потребне мере)  
 - даје предлог Радној групи  у погледу хитности и врсте помоћи 
 - даје предлог оквирног износа помоћи у складу са смерницама Радне групе Градског већа. 

Члан 8. 
  
 Комисија има председника и  4 члана и чине је стручна лица из области значајних за уврђивање штете. 
 Комисију именује Градоначелник. 
 У случају већег обима штете или настанка специфичних облика штете број чланова Комисије се може повећати.   
 
 
 
Радна група  

Члан 9. 
 Радну групу чине чланови Градског већа задужени за ванредне ситуације, социјална питања и месне заједнице. 
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 Радна група има руководиоца и 2 члана. 
 Чланове радне групе именује Градоначелник. 
 У случају већег обима штете или настанка специфичних облика штете број чланова Радне групе се може повећати.   

Члан 10. 
 Радна група: 
 - даје смернице Градској управи и Комисији у вези са поступком решавања по захтеву за помоћ,   
 - сачињава предлог Градском већу у погледу врсте помоћи, износа помоћи, рокова за исплату и мера које треба предузети за 
отклањање узрока или предузимање мера за спречавање поновног појављивања штете, 
 - прати спровођење одлука Градског већа у вези са одобреним помоћима, 
 - предходно разматра приговоре на одлуке у вези са захтевом, 
 - обавља и друге послове у складу са закључцима Градског већа и Градоначелника, 

Члан 11. 
 У поступку решавања по захтеву прибавља се мишљење месне заједнице и Центра за социјални рад о материјалном стању 
подносиоца захтева и његовог домаћинства. 
 Подношење захтева 

Члан 12. 
 Захтев се подноси на прописаном обрасцу у случају елементарне непогоде или ванредне ситуације због штете на 
пољопривреди или оштећења објекта. 
 У случају друге несреће захтев се подноси на обрасцу или у писаној форми. 
 Садржину и изглед образаца прописује Начелник градске управе за инспекцијске послове и комуналну полицију. 

Члан 13. 
 Захтев мора да садржи следеће податке:  
 - податке о подносиоцу захтева (име и презиме, адреса, ЈМБГ), 
 - податке о несрећи или догађају (датум, време, место догађаја, шта је оштећено, да ли је на лице места излазио МУП, а ако 
јесте приложити записник МУП-а),  
 - податке о оштећеном добру (да ли је власник или корисник оштећеног добра, значај оштећеног добра за подносиоца захтева, 
опис оштећења),  
 - податке о социјалном статусу домаћинства (укупан број чланова, подаци о запослењу или другим изворима прихода),  
 - и други подаци за које подносилац сматра  да су важни. 

Члан 14. 
 Захтев се може предати и на записник који сачињава овлашћено лице Градске управе за инспекцијске послове и комуналну 
полицију или референт у месној заједници.  
 Сачињени записник странка потписује и исти се заводи у писарници Градске управе. 

Члан 15. 
 Захтев се подноси Градском већу града Ужица са назнаком да се ради о захтеву за помоћ због штете уз навођење узорка 
штете (због поплаве, града, пожара и сл.). 
 Захтев се предаје на писарници Градске управе, а у случају ванредне ситуације или елементарне непогоде и у месној 
канцеларији. 
 Захтев се може доставити и поштом. 
 Такса на захтев се не плаћа.   
Обрада захтева 

Члан 16. 
 Писарница, односно месна канцеларија захтев прослеђује Градској управи за инспекцијске послове и комуналну полицију - 
радна група за ванредне ситуације ради обраде захтева. 

Члан 17. 
 Овлашћено лице евидентира захтев у референтској књизи, проверава његову формалну исправност, да ли су наведени сви 
неопходни подаци и ступа у контакт са подносиоцем захтева ради допуне података уколико је то потребно. 

 
Члан 18. 

 О подношењу захтева обавештава се председник Комисије и задужени члан Градског већа ради оцене хитности и добијања 
инструкција о даљем поступку. 

Члан 19. 
 Уколико постоји могућност да последице штетног догађаја не буду довољно препознатљиве протеком времена, или се ради о 
посебно хитним околностима овлашћено лице излази на лице места, самостално или са неким од чланова Комисије или другим 
службеним лицем ради израде фотодокументације или констатовања стања на терену. 

 
Члан 20. 

 О свим предузетим радњама у поступку решавања по захтеву сачињава се службена белешка.  
 
Поступање Комисије 

Члан 21. 
 Овлашћена лица достављају предмет Комисији ради сачињавања налаза и утврђивања предлога.  

 
Члан 22. 

 Комисија увидом у документацију, непосредним опажањем на лицу места и на други начин констатује околности под којим 
је дошло до настанка штете, степен оштећења, сагледава потребне радове које треба извршити или потребу за другом врстом помоћи и 
друге околности или чињенице од значаја за налаз у погледу настале штете или материјалног стања подносиоца захтева.  
 О утврђеним чињеницама Комисија сачињава записник. 

 
Члан 23. 

 Комисија даје мишљење о околностима у којима је дошло до штетног догаћаја и могућности да се она спречи или предвиди 
од стране подносиоца захтева. 
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 Уколико је штета настала као последица елементарне непогоде или природне појаве (клизиште, земљотрес и сл.), морају се 
довести у узрочно последичну везу оштећења и карактеристике елементарне непогоде. 

 
Члан 24. 

 Комисија даје мишљење о обиму штете у зависности од врсте добра и врсте радова које је неопходно извести да би добро 
било употребљиво. 
 Комисија констатује врсту добра, односно да ли се ради о објектима, стварима, усевима или животињама које су неопходне за 
живот домаћинства. 
 Уколико се ради о штети на објекту налазом се констатује могући узрок настанка штете и околности, стање објекта које је 
утицало на повећање последица (старост објекта, конструктивне карактеристике, стање инсталација, одржавање објекта и сл.). 

 
Члан 25. 

 Комисија непосредно или преко овлашћених лица Градске управе на основу података од Центра за социјални рад и месне 
заједнице и других података утврђује: 
  - да ли материјално стање подносиоца захтева онемогућава или у великој мери отежава отклањање последица штетног 
догађаја,  
 - да ли подносилац захтева има друге могућности за обезбеђивање средстава за отклањање последица штетног догађаја 
(осигурање објекта, обавезе издржавања и сл.), 
 - хитност пружања помоћи (зависност домаћинства од оштећеног објекта, потреба за обављањем делатности и др.), 
 - способност подносиоца захтева да самостално отклони последице штете. 

 
Члан 26. 

 Налаз Комисије у поступку решавања по захтеву не представља вештачење и не може се користити у друге сврхе изузев у 
поступку решавања по захтеву. 

Члан 27. 
 Комисија сачињава предлог у вези са поднетим захтевом. 
 Предлог садржи налаз Комисије и у зависности од налаза, мишљење о основаности захтева, предлог у вези врсте помоћи и 
оквирни износ накнаде, односно обим помоћи, као и предлог других мера у вези са штетом. 

 
Члан 28. 

 Комисија може поводом захтева предложити мере за отклањање узрока, санацију, отклањање последица и спречавање 
поновног настанка штетног догађаја (клизиште, поплаве и др.), као и обим и врсту радова које треба извести.  
Поступање Радне групе 

Члан 29. 
 Обрађени предмет и предлог Комисије овлашћена лица достављају Радној групи Градског већа. 

 
Члан 30. 

 На основу налаза Комисије, мишљења месне заједнице, Центра за социјални ради и других сазнања Радна група оцењује 
основаност захтева. 
 Уколико Радна група оцени да захтев није основан о томе ће обавестити подносиоца захтева. Обавештење мора да садржи 
образложење става Радне групе. 
 На обавештење Радне групе из предходног става подносилац захтева има право приговора Градском већу у року од 8 дана од 
дана пријема.  
 Уколико Радна група оцени да је захтев основан сачињава предлог Градском већу у погледу врсте помоћи, износа помоћи, и 
рокова за исплату. 

Члан 31. 
 Радна група може предложити да се подносиоцу захтева који не испуњава услове за доделу помоћи по овом Правилнику, 
пружи друга врста помоћи. 

Члан 32. 
 Поводом разматрања захтева, на основу предлога Комисије, Радна група може предложити мере мере за отклањање узрока, 
санацију, отклањање последица и спречавање поновног настанка штетног догађаја, као и обим и врсту радова које треба извести.  
 О мерама из предходног става обавештавају се надлежна јавна предузећа или други субјекти и Градоначелник.  
Доношење одлуке по захтеву 

Члан 33. 
 По захтеву за помоћ може се одобрити: 
 - једнократна новчана помоћ, 
 - новчана помоћ за покриће дела трошкова санације објекта (извођење радова или набавка материјала), 
 - друга врста помоћи у зависности од потреба домаћинства (помоћ у извођењу радова, помоћ у набавци стоке, машина, 
опреме и др.).  

Члан 34. 
 Одлуку о додели помоћи због претрпљене штете доноси Градско веће. 
 У хитним случајевима, одлуку о додели помоћи доноси Градоначелник. 

 
Члан 35. 

  На одлуку Градског већа подносилац захтева може уложити приговор у року од 8 дана од дана пријема одлуке. 
 Пре разматрања приговора може се затражити мишљење Комисије и Радне групе у вези са новоизнетим чињеницама од 
стране подносиоца приговора.  
Спровођење одлуке градског већа 

Члан 36. 
 Решењу о додели помоћи одређује се градска управа, други орган, организација или јавно предузеће задужено за спровођење 
решења. 
 За спровођење одлуке о додели новчане помоћи надлежна је градска управа за послове финансија. 
 О спровођењу решења обавештава се Радна група и Градска управа. 
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Члан 37. 
 Комисија за утврђивање штете је овлашћена да врши проверу наменског коришћења одобрене помоћи. На ову околност се 
упозорава подносилац захтева. 
Рокови за решавање по захтевима 

Члан 38. 
 За решавање по захтеву за помоћ због штете утврђују се следећи рокови: 
 Рок за подношење захтева, најкасније у року од 30 дана од дана настанка штете. 
 Рок за стручну обраду и допуну захтева: 8 дана, 
 Рок за израду стручног мишљења комисије: 15 дана, 
 Рок за израду предлога одлуке о одобравању помоћи - предлог Градском већу - 15 дана, 
 Рок за доношење одлуке Градског већа о давању помоћи: у зависности од расположивих средстава. 

 
Члан 39. 

 Рокови за решавање по захтеву могу се продужити. 
 Радна група градског већа може одобрити пријем захтева и након наведеног рока ако поносилац захтева из оправданих 
разлога није могао да благовремено поднесе захтев.   
 Рокови из предходног става могу се продужити у случају постојања више истоврсних захтева, потребе да се прибаве 
мишљења других органа или сагледају друге мере које се односе на утврђивање узрока штете и спречавање поновне појаве штете.  
 Подносилац захтева мора бити обавештен о разлозима за продужење рокова. 
Прелазне и завршне одредбе 

Члан 40. 
 Поступци решавања по захтеву за помоћ који су започети у моменту доношења овог Правилника завршиће се по одредбама 
овог Правилника. 

Члан 41. 
 Овај Правилник ступа на снагу у року од 8. дана од дана објављивања у Службеном листу града Ужица. 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III Број: 87-21/13-01, 22.04.2013. године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Видоје Дрндаревић, с.р. 
 
 

 71.На основу члана 8. Закона о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр. 125/2004), Градско 
веће града Ужица, на седници одржаној 22.04.2013. године доноси 

  
ПРОГРАМ 

ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА У 2013.ГОДИНИ 

 
 (1) Законом о заштити становништва од заразних болести ("Службени гласник РС", бр. 125/04) дефинисано је да су 
превентивна дератизација и дезинсекција опште хигијенско-епидемиолошке мере које се спроводе у насељеним местима, на јавним 
површинама, у стамбеним објектима, у средствима јавног саобраћаја, у објектима под санитарним надзором и њиховоj непосредној 
околини и другим објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна делатност, а у циљу заштите становништва од заразних 
болести. 
 1. ДЕРАТИЗАЦИЈА - подразумева сузбијање глодара (пацова и мишева) у циљу свођења њиховог броја на толерантни ниво. 
 2. ДЕЗИНСЕКЦИЈА - представља скуп мера и поступака за сузбијање инсеката, вектора трансмисивних заразних болести и 
подразумева уништавање комараца, крпеља, бубашваба и других инсеката, који нису само преносиоци болести, него и изазивају 
алергијске реакције приликом уједа. 

 3. ДЕЗИНФЕКЦИЈА - представља скуп мера и поступака у циљу сузбијања штетних микроорганизама. 
 (2) Штетни организми који се тетирају мерама ДДД: 
 (2.1.) Пацови и мишеви: 
  - Сиви пацов  (Rattus rattus), 
  - Црни пацов (Rattus norvegicus), 
  - Кућни миш (Mus musculus) 

Епидемиолошки значај: Пацови и мишеви су резервоар или преносници великог броја болести човека као 
што су: куга, вирусне хеморагијске грознице, хеморагијска грозница с бубрежним синдромом, 
лептоспироза, туларемија, мурини тифус, токсоплазмоза, трипаносомијаза, лишманијаза, салмонелоза, 
трихинелоза, содоку, беснило итд. 

 (2.2.) Инсекти који преносе заразне болести: 

 

 - КОМАРЦИ (CULICIDAE) 

ЕПИДЕМИОЛОШКИ ЗНАЧАЈ:  ПОЗНАТИ СУ  КАО ПРЕНОСНИЦИ МАЛАРИЈЕ, ЖУТЕ ГРОЗНИЦЕ, ДЕНГЕ, АРБОВИРУСНИХ ГРОЗНИЦА И 

ФИЛАРИЈОЗА, НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА КОМАРЦИ СУ САМО  МОЛЕСТАНТИ (УЗНЕМИРИВАЧИ) И, ЗА САДА, НЕ ПРЕНОСЕ  ЗАРАЗНЕ 

БОЛЕСТИ. 

 - МУВЕ (BRACHYCERA) 

ЕПИДЕМИОЛОШКИ ЗНАЧАЈ:  МЕХАНИЧКИ ПРЕНОСНИЦИ САЛМОНЕЛОЗА, ШИГЕЛОЗА, ЕНТЕРОВИРУСА, ХЕПАТИТИСА А, ЈАЈАШАЦА 

ЦРЕВНИХ ПАРАЗИТА. 
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 - БУВЕ (SIPHONAPTERA) 

ЕПИДЕМИОЛОШКИ ЗНАЧАЈ:  ПРЕНОСНИЦИ РУРАЛНЕ И УРБАНЕ КУГЕ, МУРИНОГ ПЕГАВЦА, ТУЛАРЕМИЈЕ, АЛЕРГИЈСКОГ ДЕРМАТИТИСА 

ЉУДИ (И ЖИВОТИЊА).  

- КРПЕЉИ (ACARINA) МОГУ БИТИ ПРЕНОСИОЦИ БРОЈНИХ СПИРОХЕТА, НАЈЧЕШЋЕ БОРЕЛИЈЕ (БАКТЕРИЈА BORRELIA BURGDORFERI) КОЈА МОЖЕ 

ПРОУЗРОКОВАТИ ЛАЈМСКУ БОЛЕСТ. 

 (2.3.) Механички преносници микроорганизама и узрочници алергијских реакција: 

 

 - БУБАШВАБЕ (BLATTODEA) 

ЕПИДЕМИОЛОШКИ ЗНАЧАЈ: МЕХАНИЧКИ ПРЕНОСНИЦИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА, ДИЗЕНТЕРИЈЕ, ТРБУШНОГ ТИФУСА И 

ДРУГИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ. ЊИХОВА ПРИСУТНОСТ У ПРОСТОРИМА  У КОЈИМА СЕ ПРИПРЕМА ИЛИ ЧУВА ХРАНА ОМОГУЋУЈЕ ИМ КОНТАКТ 

С ВЕХИКУЛУМОМ КОЈИМ ИНФЕКТИВНЕ АГЕНСЕ МОГУ ПРЕНЕТИ ЧОВЕКУ. ТАКОЂЕ МОГУ СВОЈИМ ФЕЦЕСОМ КОНТАМИНИРАТИ РАЗЛИЧИТЕ 

ВРСТЕ ХРАНЕ БРОЈНИМ ВРСТАМА БАКТЕРИЈА, ВИРУСА И ПАРАЗИТА. 

 (2.4.) Штетни микроорганизми 
   Епидемиолошки значај: Преносници су великог броја заразних болести. 
 

 (3) Мере дератизације, дезинскеције и дезинфекције спроводе се као: 
  - Превентивне мере   

МЕРЕ КОЈЕ СУ ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ПРЕДВИЂЕНЕ КАО РЕДОВНА ОБАВЕЗА ВЛАСНИКА ОБЈЕКАТА 

У ТОКУ КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА 

  - Обавезне превентивне мере су  које се предузимају : 
 - ако постоје повећан ризик преношења заразних болести на основу епидемиолошких индикација, 
 -  ако постоје неправилности у одржавању површина, простора или објеката које погодују развоју штетних 
глодара, зглавкара или микроорганизама, 
 - у случају елементарних непогода, 
 - због изливања канализације, 
 - у случају одржавања масовних скупова, 
 - због просипања инфективног материјала и др. 

 (4) Дератизација се врши у временском периоду који одговара кретању пацова и то у пролећној кампањи (април - мај), или 
јесењој кампањи (октобар - новембар). 
 Дератизацији мора да предходи акција хигијенског уклањања органских и неорганских отпадака из подрумских и таванских 
простора.  
 (5) Дезинсекција се врши у завнисности од потребе и биолошког циклуса штетних инсеката третирањем ларви инсеката или 
третирањем одраслих форми. 

(6) Мере ДДД  се могу спроводити само  хемијским средствима и препаратима чија је употреба дозвољена на подручју 
Републике Србије и која, уз токсиколошку оцену, имају и доказ о утврђеној ефикасности, према прописима који регулишу ову област. 

(7) Извођач радова може бити правно лице или предузетник који испуњава законом утврђене услове: регистрован за извођење 
ових радова, испуњава услове из прописа који се односе на јавне набавке и поседује решење о испуњености услова за обављање 
послова дезинфекције, дезинсекције и дератизације издато од надлежног министарства, као и решење о стављању у промет препарата 
за примену у јавној хигијени, издато од стране надлежног министарства, као и услове у погледу стручне спреме запослених, техничке 
и друге опремљености. 

(8) Извођач је дужан да за извођење радова ангажује обучена и стручна лица, као и да поступа у складу са упутствима и 
налозима Координационог тима. 

Извођач је дужан да приликом извођења радова предузима све потребне мере за заштиту здравља грађана и радника који 
спроводе мере ДДД, као и мере за заштиту домаћих животиња, корисних инсеката, животне и радне средине. 

 (9) Извођач је дужан да пре почетка извођења обавести грађане и друга правна и физичка лица о почетку и начину извођења 
радова, дајући потребна упутства за заштиту од евентуалних штетних последица. 

Упутства за заштиту садрже: 
а) опште мере предострожности и безбедности; 
б) посебне мере за заштиту грађана и имовине; 
ц) опште мере за заштиту домаћих животиња и корисних инсеката; 
д) мере које се односе на обавезе правних и физичких лица за припремање простора у којима се спроводе мере 

(уклањање смећа и других отпадака, обезбеђење приступачности простору, давање потребних обавештења стручним 
лицима извођача и др.). 

Обавештења и упутства дају се на пригодан начин путем плакатирања, оглашавања у средствима јавног информисања, пре и у 
току спровођења мера. 

(10) Координацију извршења свих послова и задатака у вези са реализацијом програма врши Координациони тим за 
спровођење мера ДДД.. 
 Градско веће именује чланове Координационог тима из реда представника надлежних градских управа и других државних 
органа, Градског штаба за ванредне ситуације, Завода за јавно здравље Ужице, здравствених и других организација, стручњака из ове 
области. Координациони тим има председника и  6 чланова. 
 Координациони тим расправља проблематику у вези са спровођењем мера ДДД, предлаже предузимање одређених мера 
укључујући и понављање на местима на којима нису постигнути одговарајући резултати, предлаже Градском већу доношење одлука у 
вези са спровођењем  мера ДДД, прати активности извођача радова и усваја извештај о спроведеним активностима и постигнутим 
ефектима.  

(11) Надзор над спровођењем мера врши Координациони тим, комунална инспекција и комунална полиција у складу са овим 
Програмом. 

(12) Стручну и административно техничку помоћ за реализацију овог програма пружиће Градска управа за инспекцијске 
послове и комуналну полицију. 

(13) Подручја на којима ће се систематски спроводити мере ДДД 
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С обзиром на процену потенцијалне угрожености подручја мере ДДД ће се спроводити: 
 - континуирано на територији месних заједница Центар, Царина, Липа, Росуље, Крчагово, Теразије, Турица, Севојно и 

Бела Земља, 
 - у зависности од процене ризика и величине популације штетних глодара, зглавкара или микроорганизама на преосталом 

делу територије 
 (14) У 2013.години ће се предузимати следеће активности 
 1. Спровођење друге фазе - завршетак систематске дератизације. 

У току новембра и децембра 2012.године извршена је систематска дератизација жаришних подручја укључујући и 
стамбене и друге објекте у непосредном контакту са њима. Због временских услова није постојала могућност 
завршетка дератизације на преосталом делу територије па се планира завршетак дератизације. 

         Рок: март - април 2013 
  
 2.  Испитивање броја пацова у жаришним зонама. 

Ова активност спроводи се у циљу провере ефеката дератизације, односно ради предлагања додатних мера - поновни 
третман.   

         Рок: март - април 2013 
 3. Дератизација жаришних зона. 

Активност ће се спровести у случају потребе (на основу процене сачињене по увиду у ефекте дератизације у марту - 
априлу 2013) 

        Рок: октобар - новембар 2013 
 4. Третирање ларви комараца (ларвицидни третман). 

С обзиром на ефекте овај облик третмана треба да буде основни, са најбољим резултатима. Третираће се зоне дуж 
потока и корита реке Ђетиње, паркови и јавне површине на којима се задржава вода у којој је могућ развој ларви 
комараца (територија утврђена као жаришно подручје дератизације). 

         Рок: април - мај 2013 
 5. Запрашивање одраслих форми комараца. 

Обим потребе за запрашивањем одраслих форми зависи од успешности лаврицидног третмана. Третираће се 
приобална подручја око реке Ђетиње на ужем подручју Града и на територији МЗ  Крвавци, Поточање и Злакуса,  
подручје МЗ  Севојно, а посебно Драгићевића поток и поток у насељу Колонија,  Коштички поток од  Дома ученика 
па око два километра узводно, насеље Турица.  

         Рок: јул - септембар 2013. 
 6. Испитивање појаве штетних инсеката на ужем подручју града 
  Извршиће се мониторинг жаришних зона у циљу испитивања присутности    штетних 
инсеката на ужем подручју града, са проценом ризика. 
         Рок: април - мај 2013. 
 7. Спровођење систематске или жаришне дезинсекције на угроженом подручју. 
  У зависности од резултата мониторинга. 
         Рок: мај - октобар 2013. 
 8. Испитивање бројности популације и третирање крпеља 
  Извршити третирање средствима за сузбијање крпеља у парковима и јавним зеленим површинама по потреби. 
         Рок: мај - јул 2013. 
 9. Спровођење дезинсекције угрожених објеката. 
         Рок: по потреби 
 10. Спровођење мера дезифекција објеката у случају елементарних непогода или изливања штетних материја 
         Рок: по потреби 
 11. Појачани надзор у области комуналне хигијене јавних и осталих површина, објеката, приобаља 
         Рок: током године 
  
 12. Едукација становништва о потреби спровођења превентиних и других мера ДДД 
         Рок: током године 
 (15) Средства за спровођење програма обезбедиће се из Буџета града Ужица на Разделу 7: Градска управа за инспекцијске 
послове и комуналну полицију: позиција 339, економска класификација 424 - Услуге дератизација у износу од 2.000.000,00 динара 
 Наведена средства користиће се за следеће намене: 
  1. Спровођење друге фазе - завршетак систематске дератизације; 
  2.  Испитивање броја пацова у жаришним зонама; 
  3. Дератизација жаришних зона; 
  4. Третирање ларви комараца (ларвицидни третман) ; 
  5. Запрашивање одраслих форми комараца; 
  6. Испитивање појаве штетних инсеката на ужем подручју Града; 
  7. Спровођење систематске или жаришне дезинсекције на угроженом подручју; 
  8. Третирање крпеља; 
  9. Спровођење дезинсекције угрожених објеката; 
  10. Спровођење мера дезифекцијe објеката у случају елементарних непогода или изливања штетних материја. 
 (16) Овај Програм објавити у Службеном листу града Ужица. 
ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III Број: 355-65/13-01, 22.04.2013. године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Видоје Дрндаревић, с.р. 
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 72. На основу члана 20. ст.1. тач.19. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр. 129/2007), члана  15. ст.1. 
тач.11. Закона о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС" бр. 111/2009 и 92/2011) и члана 7. Одлуке о буџету града Ужица за 
2013.годину ("Сл. лист града Ужица" бр.19/12), Градско веће града Ужица, на седници одржаној 22.04.2013.године доноси  

 

ПРОГРАМ МЕРА 
ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

И ДРУГИХ НЕСРЕЋА У 2013.ГОДИНИ 
 

I СРЕДСТВА ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗАШТИТУ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ НЕПОГОДА У 2013. ГОДИНИ 
 

1. Средства за превентивну заштиту од елементарних и других непогода у 2013. години планирана су чланом 7. Одлуке о 
буџету Града Ужица за 2013. годину и то:  

  на Разделу 6: Градска управа за  послове финансијa, рачуноводства и привреде: економска класификација 424 - 
Специјализоване услуге - притивградна заштита у износу од 2.000.000,00 динара 

  на Разделу 7: Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију: економска класификација 512 - 
Средства за ванредне ситуације - опрема у износу од 6.000.000,00 динара 

2. Средства за превентивну заштиту од елементарних и других непогода у 2013.години користиће се на следећи начин: 
 а) СРЕДСТВА ЗА ПРОТИВГРАДНУ ЗАШТИТУ: 

 1) Финансирање накнаде за противградне стрелце у износу од 1.445.760,00 динара 
Нацртом Закона о сузбијању града, предвиђена је обавеза локалне самоуправе да обезбеди финансијска средства за надокнаде 

противградним стрелцима.  
У оквиру радарског центра "Ужице", дејствује  15 противградних станица. 
 Град Ужице, за сезону 15.04.-15.10.2013. г, треба да обезбеди накнаду за 32 противградна стрелца (месечно  5.000 динара - 

нето односно 7.530,00 динара бруто по стрелцу) што укупно износи 32 x 7.530,00 = 240.960,00 динара месечно, односно 
1.445.760,00 динара за сезону. 
 2) Набавка противградних ракета у износу од 550.000,00 динара 
Средства ће се користити за набавку противградних ракета које ће бити стављене на располагање радарском центру Ужице. 
 б) СРЕДСТВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 1) Лична опрема припадника јединице цивилне заштите у износу од 920.000,00 динара 
Средства ће се искористити за набавку делова униформе и заштитне опреме припадника јединице цивилне заштите (кишне 

кабанице, светлећи прслуци, заштитне рукавице, заштитни шлемови, гумене чизме, батеријске лампе, заштитне наочаре, 
санитетски комплети, заштитна маске, светлосни топ, хрпље за снег, средства везе и др.). 
 

 2) Набавка опреме за поступање у ванредним ситуацијама у износу од 4.240.000,00 динара 
 Средства ће се користити за набавку опреме за поступање у ванредним ситуацијама (Црева за муљну пумпу, веабер 

систем за заштиту од поплаве, моторне тестере, ручне тестере, алати разни, вреће ПВЦ, ужад (разна), напртњаче за гашење 
пожара, цистерне за воду, уређаји за исушивање просторија, моторне санке са коритом за транспорт ПО, теренско возило, опрема 
за обележавање, мотике, будаци, крампови, грабуље, секире, колица, чакље, пластичне фолије у ролни, ризла, песак и др.). 
 

 3) Средства за набавку ватрогасних црева у износу од 360.000 динара. 
Средства ће се искористити за набавку комплета ватрогасних црева за ватрогасну јединицу МУП СВС ВБ Ужице. 
 4) Средства за послове одбране у укупном износу од 200.000,00 динара од чега: 
   - За одржавање система и набавка опреме за узбуњивање у износу од 100.000,00 динара (Средства ће се 

искористити за одржавање и поправку постојећих сирена за узбуњивање и набавку нових сирена). 
  - За учешће у набавци опреме за потребе Центра Министарства одбране у Ужицу у износу од 100.000,00 

динара (Средства ће се користити за набавку опреме за потребе послова одбране укључујући и учешће у опремању Центра 
министарства одбране у Ужицу - набавка фотокопир апарата). 
 
 5) Средства за опремање простора за потребе ванредних ситуација у укупном износу од 330.000,00 динара од чега 
  - За адаптација бараке у оквиру Дома за старе на Забучју за прихват евакуисаних лица (постојећи објекат, 
потребна санација и опремање санитарног чвора; омогућиће смешта 30 - 50 евакуисаних лица) у износу од 300,000,00 динара и 
  - За опремање простора за смештај опреме цивилне заштите у износу од 30.000,00 динара. 
  
 6) Средства за прикупљање заштићених врста животиња у износу од 50.000,00 динара од чега: 
 - за прикупљање и враћање у природу заштићених врста животиња (змије, слепи мишеви и др.) у износу од 50.000,00 
динара. 
 
 в) СРЕДСТВА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА У СЛУЧАЈУ НАСТАНКА ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ ИЛИ 
ДРУГИХ НЕСРЕЋА 
Средства за предузимање мера  обезбеђиваће се по потреби из средстава буџетске резерве са наменом: 
1. За накнаде ангажованих припадника цивилне заштите,  
2. За ангажовање механизације других правних лица, 
3. За плаћање трошкова смештаја привремено расељених и евакуисаних лица, 
4. За једнократну новчану помоћ због штете од елементарних непогода,  
5. За санацију последица од елементарних непогода. 

 
II  МЕРЕ КОЈЕ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ОД СТРАНЕ ДРУГИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА РАДИ ИЗВОЂЕЊА 

ПЛАНИРАНИХ РАДОВА У  2013. ГОДИНИ НА ВОДОТОКОВИМА ДРУГОГ РЕДА 
 
 Радови које је неопходно извести у току 2013.године ради превенције штете о елеметарних непогода (Радове треба планирати 
у оквиру програма ЈП "Дирекција за изградњу")    
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 1. Уређење дела Уремовачког потока у дужини од 70м од чега би део који се зацевљује због одроњавања десне обале и 
великог нагиба терена био у дужини од 50м док би део који би се радио као отворен уређен ток био 20м и на његовом почетку било би 
потребно уредити једно веће ревизионо окно које би се могло чистити од наноса    
 2. На делу Уремовачког потока у шуми изнад Видовданске улице као и на делу једне његове притоке било би потребно 
изградити две габионске или бетонске преграде за запуњавање наносом, које би уједно служиле и за умиривање бујичног таласа 
  
 3. Уређење дела десне обале Коштичког потока испод стамбених зграда у ул. Вука Карџића где годинама постоји активно 
клизиште, као и санација дела обале изнад потока  
 4. Изградња решетки у ул. Светозара Марковића за прихват површинских вода из слепих кракова улице Кондине као и 
изградња ревизионих окана са ублаживачима удара а све ради смањења дотока воде у активно клизиште које поред улице угрожава и 
стамбене објекте у наведеној улици.    
 5. Чишћење корита реке Ђетиње од наноса и депонованог материјала од новог моста до каскаде у кориту код Вагон ресторана
    
 6. Уређење канала за одвод површинских вода ка Ђетињи, а ради заштите школе и кућа у Биосци од плављења.  
  
 7. Уређење дела регулације реке Дервенте у Поточању ради заштите од угрожавања пута у случају наиласка великих вода.
    
 8. Завршетак уређења дела реке Петнице (чишћење од наноса због заштите објеката од плављења прилоком великих вода.
    
 9. Чишћење Цркварског и Драгићевића потока у Севојну због заштите од плављења     

III   Средства одобрена за реализацију Програма, распоредиће се на основу решења Градоначелника града Ужица.,  
IV   За реализацију Програма одговорне су Градска управа за инспекцијске послове и комуналну полицију и Градска управа за 

послове финансија, рачуноводства и привреде. 
V  Овај програм објавити у "Службеном листу града Ужица". 

ГРАД УЖИЦЕ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III Број: 87-22/13-01, 22.04.2013. године 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Видоје Дрндаревић, с.р. 
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