
 

На основу члана 13. став 1, члана 32. тачка 6, члана 88. став 1. и члана 88а 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 29. став 4. Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 
87/18), члана 26. тачка 27, члана 113. став 1. и члана 113а став 1. Статута града 
Краљева („Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст) и члана 
105. став 1. Пословника о раду Скупштине града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 1/21-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, донела је 

 

О Д Л У К У 
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ГРАДА КРАЉЕВА 

СА ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ ВРАЧАР 
 

Члан 1. 
 

Град Краљево успоставља сарадњу са Градском општином Врачар, у 
области заштите и остваривања права особа са инвалидитетом у систему 
смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите. 

 
Члан 2. 

 

Циљеви сарадње града Краљева и Градске општине Врачар су повећање 
видљивости и учешће особа са инвалидитетом у систему смањења ризика од 
катастрофа у ванредним ситуацијама, кроз институционалну и социјалну подршку, 
и њихово укључивање у све фазе управљања ризиком од катастрофа. 

  
Члан 3. 

 

 Средства за реализацију ове одлуке обезбедиће се у буџету града 
Краљева. 

Члан 4. 
 

 По ступању на снагу ове одлуке, градоначелник града Краљева закључиће у 
име Града Споразум о сарадњи града Краљева и Градске општине Врачар у 
области заштите и остваривања права особа са инвалидитетом у систему 
смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите, који ће бити 
достављен министарству надлежном за локалну самоуправу у року од 30 дана од 
дана закључења споразума.  

Члан 5. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 
 
Скупштина града Краљева Председник 
Број: 011-285/2021-I                              Скупштине града Краљева                                                  
Дана:17. септембра 2021. године               Ненад Марковић, дипл.инж. саобраћаја 



 

С п о р а з у м 

o сарадњи града Краљева и Градске општине Врачар у области заштите и 

остваривања права особа са инвалидитетом у систему смањења ризика од 

катастрофа и послова развоја цивилне заштите 

 

између следећих страна потписница: 

1. Град Краљево, Краљево, Трг Јована Сарића бр.1, МБ 07193807, ПИБ 
102675366 (у даљем тексту: Град Краљево), кога заступа др Предраг Терзић, 
градоначелник 

и 

2. Градска општина Врачар, Београд, Његошева бр. 77, МБ 07013183, ПИБ 
101989714 (у даљем тексту: Градска општина Врачар), коју заступа проф. др 
Милан А. Недељковић, председник 

Уводне одредбе 
 

Полазећи од потребе остваривања ближе међусобне сарадње града 
Краљева и Градске општине Врачар, а у складу са својим надлежностима у 
области заштите права особа са инвалидитетом, односно осетљивих категорија 
становништва и смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 
ситуацијама, потписници овог споразума током 2020. године покренили су 
иницијативу за успостављање сарадње. 

Град Краљево и Градска општина Врачар су препознали потребу јачања 
укључивања особа са инвалидитетом у систем смањења ризика од катастрофа и 
управљањаванредним ситуацијама. 

Током ванредног стања уведеног због епидемије корона вируса, Град 
Краљево и Градска општина Врачар су, преко надлежних служби, успоставили 
сарадњу у области пружања информација о мерама уведеним у ванредном стању, 
од значаја за суграђане, у приступачним форматима (на знаковном језику и у 
звучном облику), за особе са инвалидитетом. 

Сви појмови у овом споразуму употребљени у граматичком мушком роду 
подразумевају мушки и женски природни род. 

Циљеви, приоритети и начела сарадње 

Члан 1. 

Циљ сарадње је повећана видљивост и учешће особа са инвалидитетом у 
систему смањења ризика од катастрофа у ванредним ситуацијама, кроз 
институционалну и социјалну подршку, као и кроз њихово укључивање у све фазе 
управљања ризиком од катастрофа. 

Сарадња има за циљ да допринесе јачању отпорности заједнице која је 
заснована на инклузивном приступу, која никога не запоставља и не оставља иза, 



 

где постоји активно учешће свих група, посебно особа са инвалидитетом, у коме 
су њихове потребе и способности препознате и прихваћене као предности. 

 
Члан 2. 

 
Потписници су се сагласили да приоритет у сарадњи представља рад на 

припреми заједничких стратешких и планских докумената из области управљања 
ризицима од катастрофа и брзог опоравка након елементарних непогода, 
припрема предлога пројеката ради обезбеђења средстава за: заједничко 
превентивно деловање у циљу смањења ризика; изградњу одговарајућег система 
ране најаве елементарних непогода и других несрећа; стварање услова за 
одговарајући одговор на ванредне ситуације;стварање услова за брз опоравак од 
елементарних непогода и других несрећа на основу начела „изградити поново 
боље“, а примењујући инклузиван приступ у свим наведеним областима сарадње 
који подразумева процес идентификовања и препознавања осетљивих група у 
заједници, утврђивање њихових захтева и потреба, као и њихових способности и 
капацитета у реаговању и одговору на катастрофу. 

Руководећи се принципима добре управе, а у циљу стварања безбедног и 
сигурног друштва, као стуба одрживог развоја када су елементарне непогоде и 
друге несреће у питању, Град Краљево и Градска општина Врачар изражавају 
спремност активног промовисања правила, начела и препорука важећих законских 
и подзаконских прописа из области смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама у Републици Србији (закони, уредбе, планови, стратегије, 
програми, правилници и др.) и међународних стандарда (Сендаи оквир, ПДНА 
методологија, Париски споразум и сл.). 

У складу са законодавним оквиром (Закон о локалној самоуправи, Закон о 
смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама и др.), 
потписници споразума су се сагласили да сарадњу заснивају на принципима 
добровољности, солидарности, као и ефикасности и разноврсности облика 
сарадње. 

 
Члан 3. 

Потписници споразума су се сагласили да сарадњу остварују на начелима 
партнерства, консензуса, транспарентности, одговорности, заједничког планирања 
и усклађивања активности, заједничког интереса и међусобног информисања. 

Предмет споразума 

Члан 4. 
 

Предмет овог споразума је дефинисање области сарадње Града Краљева и 
Градскеопштине Врачар са намером да се јача „глас“ особа са инвалидитетом и 
омогући институционална и социјална подршка која је потребна да се ефикасно 
одговори на катастрофе и климатске промене и створи отпорна заједница. 

Сарадњом се желе постићи одговарајући ефекти у: 



 

1. Нормативном оквиру - израда и дорада постојећих неопходних аката од значаја 
за поступање пре, током и након катастрофа, са посебним акцентом на 
укључивање особа са инвалидитетом у систем смањења ризика од катастрофа и 
управљања ванредним ситуацијама; 
2. Институционалном оквиру - сарадњом се жели постићи институционално 
дефинисање и повезивање носилаца одређених активности, од нивоа особа са 
инвалидитетом, до највиших нивоа носилаца јавних функција и овлашћења, а при 
томе, у што је већој могућој мери, укључити и цивилни сектор; 
3. Функционалном оквиру - обукама, радионицама и вежбама цивилне заштите 
(симулације, евакуације итд.) жели се постићи спремност за деловање: 
непосредно пре, у току и након катастрофе. Ове активности су усмерене ка 
институцијама и објектима у којима раде и бораве особе са инвалидитетом, а 
посебно образовне установе (предшколске установе и школе). У циљу 
реализације обука, радионица и вежби цивилне заштите, усавршавања и провере 
стечених знања и вештина користиће се капацитети потписница споразума (попут 
објекта Градске управе на Рудну – Регионални центар за обуке цивилне заштите и 
сл.). 
4. Материјално-техничком оквиру - унапређење постојеће инфраструктуре у циљу 
прилагођености објеката и простора око објеката, односно оних који су у функцији 
заштите и спасавања са аспекта употребе тих објеката и простора за потребе 
особа са инвалидитетом. Такође, активности ће бити усмерене и ка унапређењу 
система ране најаве и узбуњивања (сирене, светлосни знаци, СМС поруке итд.). 
 

Члан 5. 
 

У циљу успостављања и реализације сарадње и њене ефикасности и 
учинковитости, као и ради размене искустава и знања, потписници споразума су 
сагласни да ће сарађивати и са организацијама и партнерима у земљи и 
иностранству као што су министарства и посебне организације у оквиру Владе 
Републике Србије, Канцеларија за управљање јавним улагањима, Стална 
конференција градова и општина, Сектор за ванредне ситуације Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, УНДП, ФАО, Светска банка, Црвени крст, 
организације цивилног друштва и други. 
 
 
Извори финансирања 

Члан 6. 

За реализацију овог споразума, стране потписнице су сагласне да обезбеде 
у својим буџетима одговарајућа финансијска средства. 

Средства за финансирање рада и активности, осим из буџета потписника 
споразума, могу се обезбеђивати и из других извора (из буџета Републике Србије, 
донација и из другихизвора, у складу са законом). 
 



 

Трајање споразума 
 

Члан 7. 
 

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

Члан 8. 
 

Измене и допуне овог споразума врше се сагласношћу страна потписника 
анексом у писаном форми. 

Ако се стране потписнице сагласе и ако је то у интересу остваривања 
циљева овог споразума, споразуму могу, под истим условима, приступити и друге 
јединице локалне самоуправе, о чему ће бити сачињен анекс уз овај споразум и 
којим ће бити дефинисани услови и обавезе које мора испунити нови потписник 
споразума. 

 
 

Престанак важења споразума 
Члан 9. 

 
Споразум о сарадњи престаје да важи на захтев једне од страна 

потписница који она писаним путем упути другој страни потписници, најкасније 
шест месеци пре дана са којим споразум престаје да важи. 

Страна потписница која подноси захтев из става 1. овог члана о томе 
обавештава министарство надлежно за локалну самоуправу. 
 Овај споразум може престати да важи када стране потписнице постигну 
сагласност о престанку важења споразума, истеком рока од 6 месеци од дана 
постизања те сагласности. 
 У случају престанка важења споразума, стране потписнице се обавезују да 
у року од 6 месеци од постизања сагласности, договорно уреде питања измирења 
доспелих и преузетих обавеза, начина окончања започетих послова и друга 
питања која се тим поводом намећу.  

У случају да један од потписника овог споразума не извршава своје 
обавезе, друга страна потписница може оставити накнадни, примерен рок за 
извршење обавезе. 

Ако и по истеку рока из става 5. овог члана, потписник споразума и даље не 
извршава преузете обавезе, друга страна потписница може једнострано раскинути 
споразум, у року од 30 дана од дана уручења писаног обавештења о намераваном 
раскиду. 

 
 
 
 



 

Члан 10. 
 

Овај споразум је сачињен у седам примерака, по три за сваког потписника 
споразума, као и један примерак за надлежно Министарство државне управе и 
локалне самоуправе Републике Србије. 
 

Члан 11. 

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

 

 

П О Т П И С Н И Ц И С П О Р А З У М А: 
 
1. Град Краљево број и датум ______________ 
Градоначелник (мп) 
 
_______________________ 
 

 
 
 
2. Градска општина Врачар број и датум _____________ 
Председник (мп) 
 
_______________________ 


