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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл. Гласник РС» , бр. 129/07, члана 63. Закона о
буџетском систему ( «Сл. Гласник РС», бр.54/2009 и 73/2010)) и члана 40. Статута општине Нова Варош, («Службени
лист општине Нова Варош«, бр.10/2008), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној 26.08. 2011. године ,
донела је
ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ЗА 2011. ГОДИНУ ( II РЕБАЛАНС)
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Нова Варош za 2011. годину бр. 06-19/2/2010-02 од 29.12.2010.годинe («
Службени лист општине Нова Варош» бр.8/2010), врше се следеће измене и допуне:
У члану 1. Општи део-Приходи и примања буџета , износ од " 421.000.000,00» динара замењује се износом од
«446.000.000,00» дин.
Члан 2.
У члану 4.План прихода буџета за 2011. годину врше се следеће измене и допуне:
На конту 733150-Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина, износ од «
114.050.000,00" дин. замењује се износом од « 139.050.000,00» дин
Члан 3.
У члану 6. Издаци буџета по основним наменама, врше се следеће измене:
На конту 511- Зграде и грађевински објекти, износ од "61.000.000,00" дин. замењује се износом
"86.000.000,00"дин.
Члан 4.
У члану 7 . Посебан део, врше се измене и допуне расхода буџета и то:
У разделу 2 - Општинска управа, на функцији 130 -Опште услуге , врше се следеће измене и допуне:
Отвара се позиција 37/2, конто 511120- Куповина пословних зграда и пословног простора- Изградња
центра за сакупљање и постројења за управљање комуналним и другим отпадом, у износу од "25.000.000,00" дин.
Члан 5.
Предвиђеним изменама утврђеним у члану 4. ове Одлуке, извршиће се одговарајуће измене збирова у
расходима буџета по функцијама, главама и разделима буџета.
Члан 6.
Ова Одлука о ребалансу буџета оптшине Нова Варош, за 2011. годину ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-18/2/2011-02 од 26.08.2011.године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић,с.р.
*******************************************************************************************************
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На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 111/09) и члана 20.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 14 , став 1 ,тачка 19. Статута општине Нова
Варош (''Службени лист општине Нова Варош'', бр.10/2008 ), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној
дана 26.08.2011. године, донела је

О Д Л У К У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се организација и функционисање цивилне заштите на територији општине Нова
Варош; дужности општинских органа у заштити и спасавању и изради Процене угрожености и Плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама; образовање Штаба за ванредне ситуације; формирање повереника и заменика
повереника цивилне заштите у насељеним местим; формирање јединица цивилне заштите опште намене; одређивање
оспособљених правних лица за заштиту и спасавање; финансирање и друга питања из области цивилне заштите.
Члан 2.
Субјекти заштите и спасавања на територији општине су:
1.Скупштина општине;
2.Председник општине;
3.Општинско веће;
4.Општинска управа и њени органи;
5.Оспособљена привредна друштва и друга правна лица од значаја за заштиту и
спасавање;
6.Грађани и удружења грађана и друге организације.

Дужности – надлежности органа општине
Скупштина општине
Члан 3.
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и материјалних и културних добара
на територији општине Нова Варош и Закона о ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Закон), Скупштина општине
Нова Варош врши следеће послове:
- доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине и обезбеђује
њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и спасавања у Републици Србији;
- доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији јединице локалне самоуправе, у
складу са Дугорочним планом развоја заштите и спасавања Републике Србије;
- планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака заштите и спасавања и
развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији општине;
- образује Општински штаб за ванредне ситуације;
- одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање;
- разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за помоћ од Владе;
- разматра извештаје председника о битним питањима за заштиту и спасавање и др.
Општинско веће
Члан 4.
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и материјалних и културних добара
на територији општине и одредби Закона, Општинско веће Нова Варош , врши следеће послове:
-усваја Процену угрожености за територију општине;
-усваја План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
-образује комисију за процену штете настале од елементарних непогода;
-доноси одлуке о накнади штете настале од елементарних непогода;
-прати реализацију превентивних мера заштите;
-предлаже акта која доноси Скупштина општине и др.
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Председник општине
Члан 5.
-стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и спасавања;
- обавља функцију команданта Општинског штаба за ванредне ситуације и руководи његовим радом;
- у сарадњи са начелником Штаба предлаже постављање осталих чланова Штаба за ванредне ситуације;
- доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у општини, на предлог Општинског штаба за ванредне
ситуације;
- руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене Законом и другим прописима;
- усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица чија је општина оснивач у спровођењу мера
заштите и спасавања;
- предлаже Општинском већу План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на усвајање;
- наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене;
- остварује сарадњу са начелником Управног округа и Окружним штабом за ванредне ситуације у циљу
јединственог и ускађеног деловања у ванредним ситуацијама;
- наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних добара са угроженог подручја и стара се о
њиховом збрињавању;
- стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и материјалних добара у циљу
укључења истих у активности заштите и спасавања;
- одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране припадника јединица цивилне заштите опште намене
и грађана који учествују у заштити и спасавању становништва и материјалних добара у општини;
- одлучује о увођењу дежурства општинским органима и другим правним лицима у сванредној ситуацији;
- одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним ситуцијама;
- остварују сарадњу са суседним општинама, Министарством унутрашњих послова и Војском Србије у циљу
усклађивања активности у ванредним ситуацијама;
- разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из своје надлежности;
- извештава Скупштину општине о стању на терену и о предузетим активностима у ванредној ситуацији.
Органи Општинске управе Нова Варош

-

Члан 6.
Органи Општинске управе Нова Варош у оквиру својих надлежности у систему заштите и спасавања
обављају следеће послове и задатке:
- прате стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и предузимају мере за заштиту и
спасавање;
- учествују у изрди Процене угрожености територије општине Нова Варош;
- израђују поједине делове Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
- учествују у припремама и извођењу привременог померања или евакуације становништва;
- учествују у припремама и спровођења збрињавања настрадалог становништва;
- старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад Општинског штаба за ванредне ситуације;
- врше послове урбанистичких мера заштите и спасавања из своје надлежности;
- набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији,
учествују у изради стуције покривености система јавног узбуњивања за територију јединице локалне самоуправе;
- старају се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе подршке за потребе заштите и спасавања;
- организују, развијају и воде личну и колективну заштиту;
- учествују у организацији, формирању и опремању јединица цивилне заштите опште намене;
- остварују сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације;
обављају и друге послове заштите и спасавања.
Стручна служба за послове заштите и спасавања општине
Члан 7.
Стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за
општину Нова Варош вршиће Општинска управа Нова Варош - Одељење за друштвене делатности и опште послове.
Стручна служба за заштиту и спасавање врши следеће послове:
- носилац је активности на изради Процене угрожености општине;
- носилац је активности за израду Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
- носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и система осматрања и
обавештавања (у склопу Плана одбране општине);
- носилац је активности на формирању, опремању и обучавању јединица цивилне заштите опште намене;
- прате опасности, обавештавају становништво о опасностима и предузимају друге превентивне мере за
смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа;
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- набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији,
учествују у изради студије покривености система јавног узбуњивања за тетиторију јединице локалне самоуправе;
- организују, развијају и воде личну и колективну заштиту;
- усклађују планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама са суседним јединицама локалне
самоуправе;
- остварују нспосредну сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације;
- израђују план мобилизације јединица и организују извршење мобилизације јединица опште намене;
-врше и друге послове из области заштите и спасавања.

Општински штаб за ванредне ситуације
Члан 8.
Обједињавање, координацију и руковођење снагама за заштиту и спасавање, јединицама цивилне заштите
које формира општина и активностима које се предузимају у заштити и спасавању људи и материјалних добара, као и
спровођењу мера и задатака цивилне заштите у случају елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и других
опасности на територији општине Нова Варош спроводи Општински штаб за ванредне ситуације.
Члан 9.
Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински штаб, у случају ванредне ситуације може наредити и
следеће мере:
- мобилизацију јединица цивилне заштите опште намене, грађана и материјалних средстава;
-ангажовање оспособљених правних лица;
-увођење дежурства правним лицима;
-посебан режим обављања одређених комуналних делатности;
-посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког карактера;
- посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја или забрану саобраћаја локалним путевима;
-евакуацију становништва;
-одређивање другачијег распореда радног времена;
- посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружања услуга (воде, грејања, гаса,
електричне енергије, градског превоза, железнички и друмски превоз и сл.);
- привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим подручјима;
- привремену забрану коришћења одређених покретних и непокретних ствари власницима односно
корисницима;
- обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и правних лица у организовању и
спровођењу евакуације и других активности у заштити и спасавању;
- корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова, пословних просторија и других зграда да
приме на привремени смештај угрожених лица из угроженог подручја;
-и друге мере.
Повереници цивилне заштите
Члан 10.
За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних активности у случају
појаве опасности по људе и материјална средства формираће се повереници цивилне заштите и њихови заменици у
следећим насељеним местима.
1.У МЗ Нова Варош поставиће се 8 повереника и 8 заменика повереника;
2.У МЗ Акмачићи поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника.
3.У МЗ Бистрица поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника.
4.У МЗ Вранеша поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника.
5.У МЗ Јасеново поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника.
6.У МЗ Бела Река поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника.
7.У МЗ Амзићи поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника.
8.У МЗ Драглица поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника.
9.У МЗ Радоиња поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника.
10.У МЗ Рутоши поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника.
11.У МЗ Дражевићи поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника.
12.У МЗ Божетићи поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника.
13.У МЗ Негбина поставиће се 1 повереник и 1 заменик повереника.
Повереници и заменици повереника у насељима предузимају непосредне мере за учешће грађана у
спровођењу мера и задатака цивилне заштите и личне, узајамне и колективне заштите и руководе јединицима цивилне
заштите опште намене.
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Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају у складу са упутствима повереника,
односно заменика повереника.
Именовање повереника и заменика повереника извршиће Општински штаб за ванредне ситуације у року од
30 дана од дана доношења ове одлуке.
Предлоге за именовање повереника и заменика повереника урадиће стручна служба за заштиту и спасавање у
сарадњи са саветима месних заједница.
Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање
Члан 11.
У складу са чланом 15. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама а за потребе заштите и спасавања грађана и
материјалних добара од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и опасности на територији општине
Нова Варош одређују се оспособљена привредна друштва и друга правна лица, и то:

Ред.
број

Пун назив правног
лица
1

Седиште и адреса

2

3

ЈКП ''3 Септембар''
Нова Варош

Карађорђева
Бр.114
Нова Варош

2.

Дом здравља Нова
Варош

Слободана
Никачевића
Бр.8
Нова Варош

3.

Центар за
социјални рад Нова
Варош

Светог Саве бр.16
Нова Варош

4.

Црвени крст Нова
Варош

5.

ЈП Дирекција за
изградњу
Нова Варош

6.

7.

1.

Делатност

4

Задатак – мера ЦЗ

5

Снабдевање грађана са
водом одржав.
јавне чистоћа и сл.

Деконтаминација људи и
површина,
Збрињавање са водом,
одржавање водовода и итд.

Здравство

Медицинско збрињав.
настрадал.
Пружање ПМП, Асанација
и
Епидемилошке мере
заштите....

Социјална заштита

Пружање социјалне помоћи
и збрињавање настрадалих

Карађрођева
бр.57
Нова Варош

Хуманитарна помоћ

Учешће у збрињав.,
евакуацији
настрадалих,пружању
ПП,исхрани,проналаже-њу
несталих и сл.

Карађорђева
бр.32
Нова Варош

Изградња грађевинских
објеката

Учешће у изградњи и
финансирању предузећа у
заштити и спасавању

Саобраћајно
предузеће
''Јањушевић''
Прибој

Светог Саве
бр.25
Нова Варош

Јавни превоз путника

Превоз становништва
предвиђеног за евакуацију и
у збрињавању

Добровољно
Ватрогасно
Друштво
„Звезда“ Нова
Варош

Светог Саве
бр.25
Нова Варош

Учешће у гашењу пожара

Учешће у санирању
последица изазваних
пожарима
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Ловачко
удружење,,Козомор
“, Нова Варош

9.

ЈП за газдовање
шумама
Србије,Шумска
управа
Нова Варош

Електродистрибуци
ја
ДОО
Краљево,огранак
Ужице погон Нова
Варош

10.

11.

„Рекреатурс“
-Хотел Панорама
Нова Варош

12.

П.П. „Јелика“
Нова Варош

13.

АМСС-П.Ј.Нова
Варош
О.Д. „Сложна браћа“
Дрмановићи
Нова Варош

14.

15.

Ветеринарска
амбуланта
„Дими-Вет“ Нова
Варош

16.

„Радио-Златар“ Нова
Варош

Карађорђева
бр.32
Нова Варош

Светог Саве
бр.15
Нова Варош

Светог Саве
бр.16
Нова Варош

1. септембар 2011. године

Ловство,гаје-ње,заштита,
лов и коришћење дивљачи

Учешће у заштити
спасавању и очување добара
битних за опстанак

Газдовање, заштита и
спасавање шума

Заштита и спасавање од
пожара

Снабдевање ел.енергијом

Очување добара битних за
опстанак

Бабића Брдо
Нова Варош

Угоститељске услуге

Збрињавање,смештај и
исхрана настрадалих

Насеље
Браношевац

Трговина

Снабдевање животним
намирницама

Магистрални пут ББ
Нова Варош

Дрмановићи
Нова Варош

Нова Варош

Нова Варош

Услуге

Помоћ и спасавање
угроженим лицима

Изградња и одржавање
путева

Учешће у заштити и
спасавању од рушења ,
асанација терена и сл.

Ветеринарске услуге

Асанација терена , мере РХБ
заштите и сл.

Информисање

Спровођење мере
информисања становништва

Активирање и употребу правних субјеката из става 2. овог члана наређује Општински штаб за ванредне
ситуације.
Овлашћује се Општинско веће да са правним лицима из става 2. овог члана склопи уговор којим ће се
уредити међусобна права и обавезе.
Средства за надоканаду трошкова насталих учешћем правних лица из става 2. овог члана у заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама обезбеђује се из буџета општине Нова Варош.
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Јединице цивилне заштите опште намене
Члан 12.
Јединице цивилне заштите опште намене оспособљавају се за извршавање обимних и мање сложених
задатака из области заштите и спасавања као што су локализовање и гашење почетних и мањих пожара и шумских
пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, за одржавање реда, затим учешће у збрињавању
угроженог становништва, помоћ у асанацији терена и друге активности по процени Штаба за ванредне ситуације.
У општини Нова Варош формираће се 45 јединица цивилне заштите опште намене јачине 15 самосталних
водова са укупно 450 обвезника цивилне заштите.
1. У МЗ Нова Варош Формираће се 3 самостална вода (јачине 3 самостална одељења) са укупно 90 припадника ЦЗ.
2. У МЗ Дражевићи и МЗ Бистрица формираће се 1.самостални вод(јачине 3 самостална одељења ) са укупно
30 припадника ЦЗ.
3. У МЗ Вранеша и МЗ Амзићи формираће се 1.самостални вод (јачине 3 самостална одељења ) са укупно 30
припадника ЦЗ.
4. У МЗ Акмачићи и МЗ Божетићи формираће се 1.самостални вод(јачине 3 самостална одељења ) са укупно
30 припадника ЦЗ.
5. У МЗ Радоиња и МЗ Рутоши формираће се 1.самостални вод (јачине 3 самостална одељења ) са укупно 30
припадника ЦЗ.
6. У МЗ Негбина и МЗ Драглица формираће се 1.самостални вод(јачине 3 самостална одељења ) са укупно 30
припадника ЦЗ.
7. У МЗ Јасеново и МЗ Бела Река формираће се 1.самостални вод(јачине 3 самостална одељења ) са укупно 30
припадника ЦЗ.
Попуну, опремање и обуку јединица извршиће општинска Служба за заштиту и спасавање (или неки од
органа општине).
Координацију послова из става 3. овог члана вршиће Општинско веће.

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ПЛАН ФУНКЦОНИСАЊА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 13.
Носилац израде Процене угрожености општине Нова Варош од елементарних непогода и других несрећа је
општинска служба за заштиту и спасавање која ће у сарадњи са организационом јединицом Сектора за ванредне
ситуације и другим организационим јединицама Општинске управе, у складу са Законом, Методологијом за израду
Процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (која треба да се донесе, не чекајући
извод из Националне процене), сачинити Процену.
Општински штаб за ванредне ситуације ће размотрити Процену угрожености и доставити је Општинском
већу на усвајање.
Члан 14.
Носилац израде Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за општину, је општинска служба за
заштиту и спасавање која ће, у сарадњи са организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације и другим
организационим јединициама Општинске управе, у складу са Законом и Методологијом за израду Процене угрожености
и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (која треба да се донесе) сачинити План.
Општински штаб за ванредне ситуације ће размотрити План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
општине Нова Варош и доставити га Општинском већу на усвајање.
Члан 15.
Носилац израде Плана функционисања система цивилне заштите као саставног дела Плана одбране општине
је општинска служба за заштиту и спасавање која ће у сарадњи са организационом јединицом Сектора за ванредне
ситуације и другим организационим јединицама Општинске управе, у складу са Упутством о методологији за израду
планова одбране и потребним изводом из Плана одбране Републике, сачинити План.
Лична и колективна заштита
Члан 16.
Личну и колективну заштиту у општини организовати по месту рада и месту становања.
Грађани власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да, за потребе личне заштите и спасавања и
заштите и спасавања чланова породичног домаћинства, као и имовине, набаве и држе у исправном стању средства и
опрему као што је предвиђено Уредбом о обавезним средствима и опреми за личну и колективну заштиту од
елементарних непогода и других несрећа.
Обавезује се Стручна служба за заштиту и спасавање да у сарадњи са организационом јединицом Сектора за
ванредне ситуације, припреми упутства и друге публикације којима ће се вршити едукација становништва о поступцима
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у могућој или насталој опасности. Посебан акценат дати едукацији становништва о реаговању у земљотресу, поплавама и
пожару.
У реализцију активности наведених у ставу 3. овог члана укључити поверенике цивилне заштите.
Финансирање
Члан 17.
Из буџета општине Нова Варош и из средстава Фонда за ванредне ситуације, за потребе заштите и спасавања
становништва и материјалних добара од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и опасности,
финансираће се следеће:
- организовање, опремање и обучавање Општинског штаба за ванредне ситуације;
- организовање, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште намене;
- трошкове ангажовања оспособљених правних лица у складу са уговором за извршавање задатака заштите и
спасавања;
- изградњу система за узбуњивање на својој територији;
- набавку, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне опреме за општинске јединице цивилне заштите
опште намене;
- изградњу, адаптацију, одржавање, опремање, осигурање и чување објеката за потребе цивилне заштите;
-обуку из области цивилне заштите коју организује општина;
- организацију и спровођење мера и задатака цивилне заштите из делокруга општине;
- санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са материјалним могућностима;
- и друге послове цивилне заштите који су одређени позитивним прописима.
Признања и награде
Члан 18.
За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака цивилне заштите и других послова заштите и
спасавања, у привредним друштвима и другим правним лицима, службама и органима Општинске управе, Штаба за
ванредне ситуације, јединицама цивилне заштите, повереницима цивилне заштите, заменицима повереника, другим
припадницима и заслужним појединцима на територији општине Нова Варош, додељују се признања и награде.
Признања и награде ће се уручити на дан општине и на Светски дан цивилне заштите 1. март.
Обавезује се Општинско веће да ближе уреди врсту награда и признања као и критеријуме за њихову доделу.
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеног листу општине Нова Варош''.
БРОЈ:06-18/3/2011-02 од 26.08.2011.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
********************************************************************************************************

3
На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 111/09) и члана 20.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 14 , став 1 ,тачка 19. Статута општине Нова
Варош (''Службени лист општине Нова Варош'', бр.10/2008 ), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној
дана 26.08.2011. године, усвојила је
ПРОЦЕНУ УГРОЖЕНОСТИ
ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ

1.УВОДНИ ДЕО
Општина Нова Варош се налази у југозападном делу Републике Србије у средишњем простору Златиборског
округа. Захвата површину од 581,47 км2 са 32 насељена места и са 13 месних заједница.
На западној страни општина Нова Варош се граничи са територијом општине Прибој, са северне стране са
територијама општина Чајетина и Ариље, а са источне стране са територијом општине Ивањица, са југоисточне стране са
територијом општине Сјеница, а са југозападне стране се граничи са територијом општине Пријепоље.
Подручије општине Нова Варош је изразито брдско-планинско са наглашеном и оштром денивелацијом терена.
Најнижа надморска висина је на обали реке Лима 436 м.н.в. а највиша на планини Златар (Голо брдо) 1.626 м.н.в, сам
град се налази на надморској висини у распону од 950 до 1.050 м.н.в. Територија општине Нова Варош је „пресечена“ на
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два, скоро једнака дела са вештачким језерима која се налазе на реци Увац у залеђу хидроцентрала а то су: Увачо,
Златарско и Радоињско језеро.
Општина Нова Варош има планинску климу, дозирану струјањима ветра са приморија, па због тога има умерену
планинску климу и изузетно квалитетан ваздух.
Територију општине шуме покривају 31.3%, пашњаци 24.7%, ливаде 15.3%, оранице баште и воћњаци 16.8%, а
неплодно земљиште 11.9% територије.
У геотектонском погледу, нововарошки крај припада офиолитској зони динарида који указују на релативну
тектонску младост терена. Овај простор настао је у еоцену и олигоцену. Поред набирања слојева било је и јаких
раседања, посебно у долини реке Увац. На геолишку грађу указују стене и слојеви различите старости и начина постанка.
Највеће пространство заузимају рожначко-дијабаске серије,серпетински шкриљци и мезозојски кречњаци.
На планини Златар су развијени следећи типови рељефа:
-Тектонска
-Флувијално-денудациона
-Палеоаброзиони(у котлинама са неогеним седиментима )
-Крашки
1.1 Положај и карактеристике општине Нова Варош
У погледу рељефа општина Нова Варош је изразито брдско-планинско подручије, оивичено планинским венцима
Златара, Голије, Јавора, Чемернице, Мучња, Муртенице и Златибора. На простору између река Лим и Увац издиже се
планина Златар, која је дуга 22 км, а широка 12 км. Заузима 4034 Ха густе четинарске и листопадне шуме, ливада и
пашњака. Просечна надморска висина планине Златар је 1.400 м.н.в.
Клима је брдско-планинска, са благом мешавином ветра са медитерана који продире кроз морачко-полимску
долину. Средња годишња температура ваздуха износи 8.5ºЦ. Температура ваздуха у току летњих месеци креће се од 16.5
ºЦ до 19 ºЦ а у зимском периоду од -2.2 ºЦ до 0.4 ºЦ.
Прлећне температуре износе 8.5 ºЦ док су јесење нешто више и достижу 9.5 ºЦ. Оваква температура у пролећном
периоду условљена је већим утицајем западних и северних ветрова, као и отапање снежног покривача на околним
планинама.
Средња максимална температура достиже до 25 ºЦ. Са оваквим и вишим температурама има око 70 дана годишње.
Мразан период почиње крајем октобра и траје до почетка Априла. Посебну температурну карактеристику чини доста
изражена дневна температурна амплитуда, нарочито у летњем периоду, док се у току дана ваздух загреје преко 20 ºЦ
ноћу се охлади испод 15ºЦ.
Укупне просечне годишње падавине крећу се око 875 мм по м2, а релативна влажност ваздуха током године је
доста ниска и износи око 75%. Максимум падавина се јавља у Мају месецу, када се изручи око 108 мм падавина.
За област у коме се налази општина Нова Варош карактеристичан је снежни покривач у зимским месецима а средњи
годишњи број дана са снежним покривачем износи 70 дана.
Главну хидрографску мрежу општине Нова Варош представљају реке Увац и Бистрица са својим притокама. Код
насеља Кокин Брод 11 км северно од Нове Вароши подигнута је највећа насипна брана у Европи (хидроцентрала) висине
83 м и тако је у долини реке Увац настало Златарско језеро (језеро Кокин Брод) површине 25 км2, дужине 30 км, са
акумулацијом од преко 400 милиона кубних метара воде. А прва у низу од три језера је Увачко језеро које је настало
преграђивањем реке Увац у селу Акмачићи. Брана је дуга 160 м и висока 108 м , а треће у низу је Радоињско језеро на
805 метара надморске висине, брана је висока 40 м а дуга 150 м, укљештена између стрмих кречњачких обала, језеро је
дуго 11 км а максимална дубина је 30 м.
Вода акумулационих језера углавном се користи за потребе производње електричне енергије,
водоснабдевања, и преставља природни ресурс од 500 милиона кубних метара воде.
1.2 Становништво
Према попису становништва из 2002 године, општина Нова Варош има 19.982 становника, који живе у укупно 32
насељена места, организована у 12 сеоских и једној градској месној заједници. Према истом попису, у градској средини
живи 10.335, а у сеоским подручијима 9.647 становника. Густина насељености на нивоу целе општине износи 34,36
ст/км2, а у градском подручију 27,27 ст/км2.
Према националној структури највећи део становништва чине Срби 90,01% а затим Бошњаци са 5,01%,
Муслимани 2,5% а остале националности чине 2,3% од укупног броја становника општине Нова Варош.
У образовној структури становништва доминантно учешће има становништво са средњим образовањем 31,10% ,
са вишим образовањем 3,05% и високим образовањем 2,42% што је неповољније у односу на републички просек.
1.3 Материјална и културна добра и животна средина
На територији општине Нова Варош постоји више објеката евидентираних непокретних културних добара и то:
Црква Свете Тројице која је подигнута у средњем веку за време владавине Немањића, Манастир Дубница у коме су по
предању боравили Свети Сава и Арсенује Чарнојевић, Црква брвнара у селу Кућани посвећена Христовом вазнесењу
подигнута у 18-19 веку, црква у селу Радијевићи посвећена покрову Свете Богородице подигнута је 1808 године у време
кратког примирја током Првог Српског устанка, црква Свете тројице која се налази у градској области, Споменик
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Војводи Петру Бојовићу. Зграда Турске кајмакајмије (среско начелство) грађено крајем 19 века, ова зграда представља
ретку грађевину турске грађанске епохе са снажним утицајем европске архитектуре.
Највећи природни резерват „Специјални Резерват природе Увац“, је заштићено природно добро од изузетног
значаја тј. природно добро прве категорије.
Централну морфолошку целину резервата представља кањонска долина реке Увац. Посебна вредност кањонских делова
долине су укљештени меандри , ртови меандара имају релативну висину и до 100 м.
Пећине у овом кањону су бројне, а Ушачки пећински систем дуг је око 6.185 м. Пећине одликује богатство пећинског
накита (сталактита, сталагмита, стубова, драперија).
У специјалном резерватау природе Увац има 104 врста птица, у најзначајније спадају Белоглави суп. Природно чисте
воде водотока и акумулација, станиште су 11 врста риба.
Планина Златар је проглашена Ваздушном бањом, спој планинске и медитеранске климе, према истраживањима
највећи број сунчаних дана у Србији, благотворни ваздух обогаћен терпентином и представља јединствени епицентар
здраве енергије.
У сеоским срединама непостоји организовано прикупљање и одвожење смећа.
Овај отпад завршава без икаквог управљања, а резултат тога је стварање великог броја
дивљих депонија у сеоским срединама.
На територији општине се налази предузеће које ради брикетирање отпада из примарне прераде дрвета. Сем овог
предузећа присутно је рециклирање отпада насталог у процесу производње и рециклаже пластичне амбалаже у
гранулате.
На основу података којима тренутно располаже општина Нова Варош могу се предвидети приоритети загађења
и извршити заштиту животне средине применом законских оквира за стратшку процену утицаја. То се пре свега односи
на управљање комуналним отпадом, испуштање отпадних вода, уништавање и сечу шума, неконтролисана употреба
минералних ђубрива и средстава за заштиту биља, емисија загађујућих честица и гасова и стање буке и вибрација.
Општина Нова Варош је у претходном периоду за одлагање чврстог отпада користила депонију у селу Дражевићи. Ова
депонија је санирана и рекултивисана, тренутно се на овој локацији налази каменолом. Сада се одлагање отпада врши на
сметлишту "Дубоко" у општини Прибој, а одлагање отпада на овој локацији врше општине Нова Варош, Прибој и
Пријепоље, депонија је површине око 1,5 Ха. У току је изградња регионалне санитарне депоније чврстог комуналног
отпада у општини Нова Варош. Ова депонија ће покривати потребе одлагања отпада за општине Нова Варош, Прибој,
Пријепоље и Сјеница, а ова регионална санитарна депонија ће се простирати на површини 3,4 Ха.
У општини не постоји систем за пречишћавање отпадних вода. Отпадне воде се не пречишћавају већ се путем
колектора испуштају у Варошку реку тј. у реку Бистрицу. У општини нема развијене индустрије и она не представља
значајан извор загађења, а број предузећа која имају обавезу да ураде процену утицаја на животну средину је врло мали
(свега седам установа и предузећа). Канализациона мрежа по подацима из 2005. године покрива 2514 домаћинстава и 330
правних лица, а укупна дужина примарно фекалне канализације је 10 км, а кишне 5 км. Сеоска домаћинства немају
канализациону мрежу, па отпадне воде се неконтролисано испуштају у окружење.
У општини Нова Варош емисију загађујућих честица у ваздуху врши саобраћај (CO,No,Pb) и индивидуална
грејања на чврсто гориво. Генерално посматрано квалитет ваздуха на територији општине је добар што потврђује
чињеница да је подрућије општине Нова Варош Уредбом Владе Републике Србије проглашено "Ваздушном бањом".
Смештајни и угоститељски капацитети су: Хотел "Панорама" која је лоцирана у боровој шуми на надморској
висини од 1190 м, располаже са 240 кревета (двокреветне, трокреветне и четворокреветне), ресторан за 400 гостију,
затворен базен. Здравствени центар "Златар"-специјална болница за рехабилитацију на надморској висини од 1.224 м, а
располаже са 300 кревета. Вила "Златар" представља породични хотел са рестораном који се налази у центру Нове
Вароши има 6 соба са 14 лежајева. Вила "Јелена" је национална кућа која располаже са 9 соба са рестораном од 60 места.
Вила "Елит" се налази на надморској висини 1.200 м а смештајни капацитет је 20 лежајева прве категорије са четири
звездице. Мотел "Врело" са 13 лежајева, мотел "Златарско језеро" са капацитетом од 20 лежајева, мотел "Вихор" са
капацитетом од 16 лежајева.
Од значајних јавних служби у општини Нова Варош се налазе: Здравствени центар Ужице Дом здравља Нова
Варош, РХЦ Златар, ветеринарске станице и амбуланте, Центар за социјални рад, МУП Републике Србије Полицијска
станица Нова Варош, Ватрогасна служба "Звезда", ПТТ саобраћаја Србије радна јединица Нова Варош, АД "Телеком
Србија" радна јединица Нова Варош, Електродистрибуција Краљево погон Нова Варош, Министарство финансија
Управа за трезор Београд - експозитура Нова Варош. Јавна предузећа у општини су: ЈКП "3 Септембар", ЈП "ДринскоЛимске хидроелектране", Дирекција за јавно грађевинско земљиште и изградњу, ЈП "Србија шуме" шумска управа Нова
Варош, Посрска Управа филијала Нова Варош, Служба за катастар и непокретности.
Ванпривредне институције: Предшколска установа "Паша и Наташа", Библиотека "Јован Томић", Дом културе "Јован
Томић", Организација "Црвеног крста", Туристичко спортски центар "Златар".
1.4 Саобраћајно-технолошка инфраструктура
Сва насељена места у општини Нова Варош су повезана путном мрежом са центрима месних заједница, а потом
са центром локалне самоуправе.
Развијен је локални аутобуски саобраћај тако да је омогућено свим граћанима, школској и предшколској
деци, да у адекватним терминима допутују до својих одредишта. Кроз територију општине Нова Варош пролази
магистрални пут М-21 чија дужина износи 42км.
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Регионални пут Р-228 Прибој-Прибојска Бања-Рутоши-Кокин Брод-Јасеново-Бела Река у дужини од 48 км са асфалтном
подлогом, а макадамом у дужини од 5.5 км, са одговарајућом вертикалном сигнализацијом, али без заштитне ограде.
Због безбедности на овом путном правцу потребно је у најскорије време приступити изради заштитне ограде, а неке
делове реконструисати.
Регионални пут Р-230 Јасеново-Мочиоци-правац општине Ивањица у дужини од 5 км на територији општине.
Путни правац Р-231 Нова Варош-Бабића Брдо-Суви бор-Аљиновићи до граничне линије са општином Пријепоље има
дужину од 12 км.
Мрежу локалних путева у дужини од 197 км, а од чега је само 34,10 км са асфалтном подлогом, а 162,97 км са
макадамом. Некатегоресани путеви са земљаном подлогом немају савремени ниво коловоза, имају високе успоне и
падове и на њима је потребно у наредном периоду извршити постепену ревитализацију. Мрежа некатегорисаних путева
износи преко 300 км.
Укупна дужина улица у граду је 23,24 км, а од тога је под асфалтном подлогом 11,519 км а под макадамом
11,721 км.
Југозападном страном територије општине уз долину реке Лим , пролази пруга Београд-Бар. За потребе
општине, њених грађана и привреде изграђена је железничка станица "Бистрица" која је од града удаљена 14 км. У
сарадњи са дирекцијом за изградњу пруге Београд-Бар и са државним органима изграђен је квалитетан плато преко кога
је могуће обављати робни промет за потребе привреде.
Стање комплентне инфраструктуре је незадовољавајуће. Посебно је угрожена безбедност на најважнијим
регионалним саобраћајницама с обзиром да су оне и најпрометније. И у нормалним околностима отежано је редовно
одржавање путне мреже, а нарочито у периоду елементарних непогода. Великим дотоком површинских и подземних
вода долазило је до расквашавања и засићења земљишне масе што је проузроковало нарушавање структуре тла чиме су
изазвана клизишта, одроњавање земљишних маса, слегање и одцепање тла. На многим местима одношени су насути
слојеви пута или је преко њих наношена земљишна маса.
Појаве великих вода у периоду месеца јуна сједињене са немарношћу грађана (односно немарност према
речним токовима) неадекватно праћење стања инфраструктуре и недостатак средстава за превентивну заштиту
водотокова и путева, константан су извор опасности за целу територију општине.
Електро-енергетска мрежа изграђена је у свим насељеним местима, а на критичним локацијама је
реконструисана.
Кроз стратешки план одрживог развоја као најважнији стратешки циљеви истакнути су: изградња фекалних
канализација, санација постојећих саобраћајница и њихово међусобно повезивање, изградња нових локалних и
некатегорисаних путева.
2. ВРСТЕ, ИНТЕНЗИТЕТ И ПОСЛЕДИЦЕ ДЕЛОВАЊА ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА
2.1 Природне опасности
2.1.1 Поплаве
Глобално гледано, може се рећи да територија општине Нова Варош није угрожена, или је врло мало
угрожена, од поплава. И оно мало речних долина које су некад биле угрожене од поплава сада су под акумулацијама, а
реке које се уливају у акумулацију су претежно кањонског типа са дубоко усеченим коритима тако да не плаве никакво
пољопривредно земљиште, а ни објекте.
За реку Увац која протиче кроз општину Нова Варош може се рећи да припада типу планинско-брдских река. У његовом
току доминирају клисуре, каскаде и брзаци, док су широке депресије ретке.
Делимични изузетци су следећи:
Река Злошница која у периодима интензивног топљења снега потпомогнутог јачим падавинама као и при већим
"провалама облака" на овом подручју, плави мањи део пута Нова Варош-Акмачићи и део платоа поред реке. Ово
плављење се догађа једном у десетак година и не изазива никакве значајне последице осим што донесе извесну количину
наноса на пут који се мора уклонити. Висина плављења на самом путу је мала тако да пут остаје проходан.
Река Рикача која у сушним периодима нема ток, приликом интензивног топљења снега и изузетно јаких падавина плави
део земљишта поред реке. Плаве се некултивисане ливаде без плављења било каквих објеката па нема значајних штета.
Зона плављења је са десне стране пута Кокин Брод-Радоиња.
Река Бистрица је повремено, врло ретко плавила плато у зони фабрике пластичне амбалаже "Златарпласт", али је
приликом изградње хладњаче за дубоко замрзавање на овом платоу корито једним дело тегулисано и знатно смањена
могућност плављења.
При екстремно великим водама (већим од педесетогодишњих) плављењем је угрожен и угоститељски објекат и пилана
"Вихор" на левој обали реке Бистрице.
Река Лим протиче кроз врло мали део територије општине Нова Варош у зони хидроелектране "Бистрица". У овој зони је
сада језеро "Потпећ". На овом делу је корито регулисано и јако проширено у односу на узводни део тако да нема
опасности од плављења.
Оперативним планом одбране од поплава за 1997. годину на теритотији општине Нова Варош обухваћена је једино река
Бистрица од 0+000 до 0+900 (0,9 км).
На територији општине на рекама и потоцима нема водомерних и других осматрачних станица осим водомерне станице
у доњем делу реке Бистрице.
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Од "провале облака" је посебно угрожено градско насеље јер канализација не може да прими велику количину воде, па
улицама тече вода која у екстремним случајевима помера и паркиране аутомобиле и носи делове асфалта. Вода улази у
дворишта и подруме објеката која су нижа од нивоа улица, нарочито на местима где не постоје ивичњаци или не постоје
у довољној дужини и висини. После "провале облака" на улицама остане прилична количина наноса. Кроз град протиче
"Варошки поток" који је давно регулисан и претворен у бетонски колектор велике пропусне моћи у коју је укључена
комплетна градска канализација као и неке подземне воде.
2.1.2 Земљотреси
Територија општине Нова Варош није трусно подручије и никада до сада земљотреси нису изазивали било
какву већу материјалну штету.
Подручије на којем се налази општина припада североистичниј периферији Динарског планинског система, односно
Старовлашкој-Рашкој висији, тачније ван зоне примарних утицаја. Ово подручије се налази у зони седмог степена МЦС.
Према својим сеизмолошким обележијима једно од мање сеизмички угрожених подручија у Србији.
Различити природни и антропогени створени услови могу да утичу на појаву земљотреса. На подручију
општине постоје изрграђене акомулације "Увац", "Кокин Брод" и "Радоиња", а на ширем простору њихових
акомулационих језера могу да се јаве индуковани земљотреси.
Правилима за грађане, обнову урбаног ткива и реконструкцијом објеката дефинисани су услови и елементи
као и мере градње. Већина објеката грађена су раније, присутна је и нелегална градња тако да критеријуми сеизмичког
угрожавања се не поштују и не испуњавају. При интезитету земљотреса од 8 МЦС тешко се оштећују старе куће и
објекти зидани од цигле, 1/4 објеката постаје неупотребљива, док су оштећења на објектима ојачана армирано бетонским
конструкцијама мања.
Ризик од повређивања људи је изузетно велики као и разна оштећења на електричним инсталацијама, инфраструктури и
друге директне и индиректне штете.
2.1.3 Клизишта и одрони
Ова кретања земљишта на територији општине Нова Варош се најчешће јављају услед већих падавина
"провала облака". У периоду од 2008. године а закључно са 2010. годином на територији општине је забележено 14
клизишта од којих је 10 на сеоском подручију а 4 у градској области.
Овим клизиштима је угрожено више домаћинстава, путева, електричних водова, пољопривредно и шумско земљиште.
У 2008. години забележена су два клизишта, једно у селу Рутоши, где је сеоски пут прекинут у дужини од 30 метара, где
је било потребно извршити измештање пута. А друго клизиште је регистровано у селу Бистрица где је оштећена
пољопривредна површина у ширини од 40 метара и дужини од 8 метара.
У 2009. години због обилних падавина регистрован је већи број клизишта од уобичајеног броја, укупно их је било седам,
једно клизиште у градској области, а шест у сеоским подручијима.
Једно од већих клизишта је настало у насељу Шанац, где је укупна површина клизишта 1,5 Ха. Клизиште је ширине 40
метара и дужине 200м са формираном денивелацијом од око 6м. Клизисте је активно и постоји опасност да захвати 6
станбених објеката који се налазе у непосредној близини.
У 2010 години је регистровано 5 клизиста од којих су 3 забележена у пригратском насељу Петловац а 2 на сеоским
путевима.
Са подацима од 2008 и закључно са 2010 годином на територији општине укупно је угрожено 11 стамбених објеката.
2.1.4 Снег
У зимским месецима већа количина снега, снежних наноса и ниске температуре до сада су често нарушавале
нормалан живот и узроковале одређене штете. У овим условима врло често је долазило до отежавања и прекида
саобраћаја, честих нестанака електричне енергије, ломњења воћњака и шума, угрожавање кровова на објектима, тешкоћа
у снабдевању, здравственој заштити и другим виталним делатностима. Угрожена су села која се налазе на
неприступачним брдско-планинским деловима. Уз то је и проблем старосна структура села,односно већи број старачких
домаћинстава.
Сходно наведеним ризицима и претњама који су врло изражени у зимским условима, Дирекција за
грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош израђује годишњи план рада у зимским условима којим се
прецизно дефинишу задаци и обавезе на одржавању свих саобраћајница, уклањању снега и леда на путевима и посипање
истих са каменим агрегатима и са индустријским солима. За све путеве за које је дирекција задужена у зимским условима
се пре почетка зиме складишти око 50 тона индустријске соли и 450 тона камене ризле.
Чишћење и одржавање путева се врши у складу са предвиђеним приоритетима сходно значају појединих
деоница. Чишћење и посипање се врши са специјалним возилима предвиђеним за ове намене (возило са раоником и
посипачем) а у сеоским МЗ, тракторима са раоницима по претходно датим посебним упутствима.
2.1.5 Ветар
Угрожавање ове територије ветровима је присутно као појединачни и у комбинацији са другим непогодамакиша, снег, град, пожар.
Најчешће штете од ветра су на крововима објеката, ломљење дрвећа, пољопривредним културама, електроинсталацијама
и другим објектима па је неопходно преузимање превентивно оперативних мера на заштиту од ветра.
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2.1.6 Град
Падавине града на деловима ове територије су и даље присутне и поред организоване противградне заштите.
Штете су углавном на материјалним добрима у својини грађана и у државној својини и то посебно на текућој
пољопривредној производњи и дугогодишњим засадима, грађевинским објектима и другим добрима. Захваћеност
територије овом елементарном непогодом у зависности је од кретања градоносних облака.
2.1.7 Суша
Дуготрајни временски период без атмосферских падавина-суша у протеклом временском периоду била је
присутна а вероватно и у будућности. Штета од суше у 2000. год. је процењена на 450 милиона динара, док процена
индиректних штета није вршена.
Држава је 2003. годину прогласила сушном те на основу тога омогућила олакшице из ПИО. Утицај суше је
најизраженији на пољопривредним културама, обезбеђење становништва водом, угрожавање рибњака, а присутан је
висок ризик од пожара.
2.1.8 Мраз
Ниске зимске температуре и пролећни мразеви често узрокују штету на овој територији али је њен обим
доста мањи од других опасности. Једна од превентивних мера борбе су и гајење отпорних сорти.
2.1.9 Пожари
Ризици од пожара су стално присутни а најугроженији објекти су:
- Објекти у којима су смештене лако запаљиве течности и материје.
- Стари стамбени објекти са дотрајалом електричном инсталацијом.
- Шумске површине којих има на територији општине 26200.
У ужем градском подручију општине Нова Варош је лоциран један број индустријских објеката, који у процесу
производње користе и складиште веће количине запаљивих течности и лако запаљивих материја. У граду се налази и
знатан број старих и дотрајалих стамбених објеката, са дотрајалим електроинсталацијама које представљају латентну
опасност од избијања и брзог ширења пожара. У урбанизованом делу града лоцирана је индустрија пластичних маса,
кожарска и фармацеутско-хемијска индустрија, бензинска станица "НИС Петрол"-а.
Већи део индустријских објеката је одвојен од стамбених зона, изузев кожарске и фармацеутске индустрије, које су
лоциране у стамбеним зонама. Такође на територији се налази 26200 шумских површина од 70 % чине четинарске шуме,
а 30 % листопадне шуме.
На градском подручију има укупно 9 хидраната (подземних) са којих се може користити вода за гашење
пожара. Сви хидранти су у исправном стању, а о њиховој исправности се стара ЈКП "3 Септембар". У непосредној
близини града се налазе четири извора за снабдевање града водом, који се такође могу користити за преузимање
одређене количине воде за гашење пожара, као и вода са акумулационих језера.
На територији општине постоји само једна професионална ватрогасна јединица у саставу МУП-а Републике
Србије, као специјализована јединица противпожарне заштите у саставу ЦЗ.

-

2.1.10 Биолошке опасности
У групу ових опасности које су присутне или могу изненадно наступити спадају :
Заразне болести људи и животиња чије присуство се региструје, прати и сузбија тако да нису прерастале у
епидемију.
Биљне болести и штеточине које имају капацитет да створе велике материјалне штете.
Ризик од уношења и производње забрањених и штетних или генетски модификованих биљних и
животињских врста .

2.2 Угроженост од техничко – технолошких опасности
2.2.1 Хемијске опасности
Основни ризици опасности од хемијске контаминације који су непрекидно присутни на овој територији су:
-Примена хемијских једињења из групе пестицида у пољопривреди чијом нестручном и нерационалном
употребом може доћи до директног или индиректног угрожавања животне средине , људи , биљног и животињског света.
-Употреба у индустрији одређених једињења као што је амонијак у хладњачама.
-Остали хемијски ризици у индустрији су мањег капацитета угрожавања ,као и при транспорту хемијских
материја преко ове територије посебно магистралним путем М21 Београд –Црногорско приморје.
2.2.2 Саобраћајни удеси
На територији општине Нова Варош најразвијенији је друмски саобраћај са доста ризика – претпоставки за
удесе односно повређивања људи и материјалне штете.
Ширина путева , кривине, сужење , одрони и клизишта .Конфигурација терена , стање возног парка и дисциплина
учесника у саобраћају су реалне претпоставке за исте , који су до сада били ограниченог карактера тако да је отклањање
последица упућено на органе и службе којима је то редовна делатност. Посебан ризик постоји на делу Магистарлног
пута Кокин Брод – Нова Варош , како због сужења тако и због одрона и честог снега и леда на овој деоници .
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2.2.3 Остале опасности
У овој групи опасности су ризици од осталих извора угрожавања мањег капацитета који постоје на
територији општине (кварови у индустријском постројењима , тежа повређивања или погибије на раду , тровања ,
проблеми у водоснабдевању , велики број паса и мачака луталица , разна угрожавања животне средине ) које су у
надлежности редовних служби али је потребно њихово евидентирање и праћење.
2.3 РАТНА ДЕЈСТВА И ТЕРОРИЗАМ
Угроженост општине Нова Варош ратним дејством и тероризмом , као и другим облицима угрожавања
безбедности могуће је сагледати и процењивати у оквиру укупне опасности од истих у Рпублици Србији . Према
стратешким документима која ову област сагледавају , опасност од оружане агресије на Републику Србију значајно је
смањена , али није у потпуности искључена а тероризам је једна од највећих ризика и претњи за глобалну , регионалну и
националну безбедност.Република Србија може бити место терористичког деловања како непосредно тако и
коришћењем њене територије за акције у другим земљама уз везу са другим облицима организованок криминала.
Обзиром на карактеристике савременог наоружања , техничко-технолошких достигнућа и постојање разних
врста екстремизма , последице по становништво , материјална добра , животну средину могу бити катастрофалне.
Одговарајућим документима , законима и организацијом на националном нивоу припрема се одговор на ове изазове , као
и у општини Нова Варош чија територија , снаге и средства су део Републике Србије.
3.МОГУЋЕ ПОСЛЕДИЦЕ И ПОТРЕБЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА
Обзиром на постојање ризика од настајања ванредних ситуација на територији општине Нова Варош о чијем
деловању је дато у претходном поглављу , мере заштите и спасавања које је потребно припремити и предузимати на
заштиту од истих је следеће.
-Осматрање , обавештавање и узбуњивање у вези са овим опасностима и ризицима угрожавања људи и
материјалних добара уз сарадњу са одговарајућим органима и организацијама у граду , суседним општинама ,
Златиборског округа и Републиком Србијом.
-Евакуацију-померање становништва на мање угрожена места у оквиру територије општине Нова Варош као
и припрема за евентуални прихват становништва из других општина .
-Збрињавање угрожених и пострадалих које подразумева пружање хитног смештаја , здравствена заштита,
снабдевање храном , водом и другим виталним потребама.
-Склањање људи и материјалних добара , РХБ заштита ,замрачивање и друге мере заштите од ратних
дејстава .
-Заштиту и спасавање из рушевина , заштита и спасавање од пожара и прву медицинску помоћ.
-Заштита и спасавање од поплава
-Заштита и спасавање од НУС-а
-Асанација терена
-Очување добара битних за опстанак , објеката за водоснабдевање , хране и биљног и животињског фонда ,
културно-историјских и других добара.
-Одржавање или успостављање рада неопходних служби од јавног интереса ,које се и самостално припремају
за рад у случају ванредних ситуација .
4.СНАГЕ И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
Расположиви капацитети и снаге које се налазе на територији општине Нова Варош и који се могу
ангажовати на спречавању настанка и отклањања последица ванредних ситуација су практично сви капацитети , правна и
физичка лица која имају обавезу како на заштити личне безбедности и имовине тако и на ангажовању по захтевима
надлежних органа . Посебне обавезе имају овлашћена , оспособљена и правна лица од посебног значаја за заштиту и
спасавање:
123456789101112-

ЈКП „3 септембар“ Нова Варош
„Сложна браћа“ д.о.о. Дрмановићи Нова Варош
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Нова Варош
„Јелика“ д.о.о. Нова Варош
Центар за социјални рад Нова Варош
Дом здравља Нова Варош
„Рекреатурс-хотел Панорама“ Нова Варош
Ветеринарска амбуланта „Дими-вет“ Нова Варош
Црвени крст Нова Варош
Добровољно ватрогасно друштво „Звезда“ Нова Варош
Радио „Златар“ Нова Варош
Саобраћајно предузеће "Јањушевић" Прибој
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Ловачко удружење "Козомор" Нова Варош
ЈП за газдовање шумама Србије, Шумска управа Нова Варош
Електродистрибуција д.о.о. Краљево, огранак Ужице, погон Нова Варош
АМСС-П.Ј. Нова Варош

Одговарајућим плановима утврдиће се задаци наведених правних лица .За руковођење ванредним ситуацијама на
територији општине Нова Варош формиран је општински штаб за ванредне ситуације , а ангажова ће се и руководства
месних заједница са повереницима и заменицима повереника у истим .У извршењу задатака у ванредним ситуацијама
ангажоваће се ватрогасно-спасилачка јединица из општине Нова Варош , државни органи у оквиру својих надлежности ,
а у случају ширих размера ванредне ситуације за помоћ се обратити суседним општинама , Влади Републике Србије и
Војске РС.
У току је усклађивање свих активности и организације цивилне заштите према новој законској регулативи , увођење
савремених метода и управљању ванредним ситуацијама а постоји потреба да се обезбеди и наменска опрема и средства
за реаговање у истим.
5.ЗАКЉУЧНЕ ОЦЕНЕ
1.На територији општине Нова Варош постоји више опасности чије појаве и деловања могу бити штетни по
људе, материјална и културна добра и животну средину.
2.Висок степен ризика од настанка ванредне ситуације на територији општине постоје од следећих
опаснисти:
-Поплаве у комбинацији са клизиштима и одронима
-Земљотреси
-Суша у комбинацији са пожарима
-Снежни нанос са ниским температурама
-Ратних дејстава и тероризма
Ризици од осталих опасности су средњи или мањи , а већина је ограничена на поједине области или делове територије.
3.Постоје потребе да се у овој заједници предузму мере и поступци адекватног и планског приступа
елиминисањем или смањењем ризика од свих опасности , спремности и реаговања у случају настанка ванредних
ситуација ,као и санација и ублажавање истих.
4.Одговарајуће управљање снагама и средствима које се налазе на територији општине је важан задатак у
одговору на нежељене догађаје ,као и потребе за ослонце на екстремне капацитете ,тако да је укључивање савремених
метода и обезбеђење неопходне опреме и средстава за случај ванредних ситуација један од приоритета.
Број:06-18/4/2011-02 од 26.08.2011.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
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