
На основу члана 190. Устава Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 
98/2006) члана 9. Закона о одбрани од града (''Службени гласник РС'' бр. 54/15), члана  29. 
Закона о пољопривредном земљишту (''Службени  гласник РС'' бр. 62/06, 65/08-др.закон, 
41/09, 112/15, 80/17),  члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/08, 143/16) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 1/13, 95/16, 98/16, 124/16, 144/16)   
 Градско веће Града Ниша, на седници од  30.03.2018. године, доноси 
  

 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ЗАКЉУЧЕЊУ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ СА  

РЕПУБЛИЧКИМ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИМ ЗАВОДОМ  
 
 
 
 

 I  У циљу обезбеђивања адекватне подршке Града Ниша и заједничких активности 
на пословима противградне заштите на територији Града Ниша биће закључен споразум о 
сарадњи са органом надлежним за организовање, управљање, руковођење и спровођење 
одбране од града на територији Републике Србије, односно са Републичким 
хидрометеоролошким заводом а у складу са Законом о одбрани од града.  
 
 II  Споразумом из става I биће дефинисани облици, врсте, начин сарадње и видови 
подршке.  
 

 III  Овлашћује се Градоначелник Града Ниша да у име Града Ниша закључи 
споразум из става I овог решења. 
 
 IV Решење доставити Градској управи Града Ниша - Секретаријату за 
пољопривреду и Републичком хидрометеоролошком заводу.  

  
 

Образложење 
 
 

Циљ доношења овог  решења  јесте потреба заштите пољопривредног земљишта и 
других добара од елементарних непогода, а правни основ је прописан:  

Уставом Републике Србије (''Сл. гласник РС'', бр. 98/2006), којим је предвиђено да 
се општине старају о заштити животне средине, заштити од елементарних и других 
непогода;  

Чланом 9. Закона о одбрани од града (''Службени гласник РС'' бр. 54/15), којим је 
предвиђено да Органи јединица локалне самоуправе у оквиру својих надлежности у 
области одбране од града за подручје локалне самоуправе непосредно сарађују са 
надлежним органом, обезбеђују подршку за функционисање система одбране од града на 
својој територији, обезбеђују подршку надлежном органу у ангажовању извршилаца за 
деловање на градоносне облаке - стрелаца на лансирним станицама на својој територији.  

Чланом 29. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да јединице 
локалне самоуправе прописију мере за заштиту пољопривредног земљишта од мраза, 
града, пожара и других елементарних непогода; 



Чланом 21. став 1. тачка 20. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'' бр. 
88/08, 143/16), прописано је да је Град Ниш организује заштиту од елементарних и других 
већих непогода, заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање односно 
ублажавање њихових последица.  

У циљу постизања оптималног нивоа ефикасности противградног система, Град 
Ниш ће са  Републичким хидрометеоролошким заводом закључити споразум о сарадњи у 
циљу пружања подршке за функционисање система одбране од града. 

На основу свега наведеног, доноси се Решење као у диспозитиву. 
 
Број: 423-8/2018-03 
У Нишу, 30.03.2018. године 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
 

Проф. др Милош Банђур 
 



 
СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 

 
 

 
Закључен између: 

 
Града Ниша, ул. Николе Пашића 24, ПИБ: 100232752, матични број: 17620541 кога 

заступа Градоначелник Дарко Булатовић (у даљем тексту Град Ниш) и  
 
Републичког хидрометеоролошког завода, Београд, ул. Кнеза Вишеслава 66, ПИБ: 

102217008, матични број: 07003706, кога заступа директор, Проф. др Југослав Николић, 
дипл.мет. (у даљем тексту: РХМЗ). 
 

Члан 1. 
У оквиру надлежности у области одбране од града, споразумне стране сагласно 

констатују да, на основу члана 9. Закона о одбрани од града (''Сл. гласник РС'' бр. 54/15) и 
члана 27. Закона о министарствима (''Сл. гласник РС'' бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 и  
62/17), органи јединица локалне самоуправе непосредно сарађују са надлежним органом 
за организовање, управљање, руковођење и спровођење одбране од града на територији 
Републике Србије, тј. са РХМЗ, поред осталог, обезбеђујући подршку за функционисање 
система одбране од града на својој територији, као подршку РХМЗ у ангажовању 
извршилаца за деловање на градоносне облаке – стрелаца на лансирним станицама на 
својој територији и набавку  додатне количине противградних ракета. 

Због непостојања могућности да се подршка из става 1. овог члана, која се огледа у 
додатним средствима из буџета Града Ниша за наведене намене, трансферише на 
подрачун РХМЗа из разлога непостојања истог, подршка ће се огледати кроз набавку 
противградних ракета у процењеном износу од 1.500.000,00 динара као и кроз исплату 
допунских стимулативних накнада  за рад стрелаца директно из буџета Града Ниша, у 
месечном нето износу од  5.000,00 динара за период април - октобар 2018. године, уз 
уплату припадајућих пореза.  

 
 

Члан 2. 
У оквиру својих надлежности у области одбране од града, утврђених Законом о 

одбрани од града и констатованих у члану 1. овог споразума, споразумне стране су 
сагласне да ће Град Ниш за своју територију и у оквиру својих могућности, вршити набавку 
додатне количине противградних ракета, допунску стимулативну исплату накнаде за рад 
стрелаца и пружити  другу помоћ у техничкој реализацији методологије одбране од града 
ангажованих стрелаца, како би се постигла максимално могућа ефикасност рада на 
превентивном смањењу кинетичке енергије зрна града. 

Град Ниш ће, у складу са законом и овим споразумом, сарадњу кроз напред 
наведене облике, вршити искључиво са оним стрелцима, које је за те послове уговором 
ангажовао РХМЗ, за текућу календарску противградну сезону, а у висини и према 
расположивим средствима одређеним финансијским планом, Одлуком о буџету и другим 
актима Града Ниша. 

У циљу реализације претходног става, РХМЗ ће Граду Нишу доставити списак 
ангажованих стрелаца за његову територију, са њиховим подацима. 



Споразумне стране су сагласне да ће у складу са ставом 1. овог члана, 
остваривати непосредну сарадњу, на начин да ће Град Ниш од РХМЗ добијати сву 
потребну техничку документацију за реализацију било које врсте помоћи. 
 

Члан 3. 
 У оквиру реализације договорене сарадње, РХМЗ ће Граду Нишу подносити 

редовне извештаје о припремљености система одбране од града, извештаје о 
функционисању система одбране од града закључно са 30.07. текуће године као и 
завршни извештај, закључно са 31.10. текуће године. 

На образложени писани захтев, РХМЗ ће Граду Нишу подносити ванредне 
извештаје о раду система одбране од града. 
 

Члан 4. 
Споразумне стране су сагласне да, у случају потребе, ближи услови за реализацију 

конкретног вида сарадње из члана 2. овог споразума, могу бити дефинисани посебним 
анексом овог споразума. 
 

Члан 5. 
Овај споразум се закључује почев од месеца априла па до окончања противградне 

сезоне 2018.године.  
 

Члан 6. 
Споразумне стране су сагласне да ће све евентуалне несугласице решавати 

споразумно. 
 

Члан 7. 
Овај споразум је сачињен у шест истоветних примерака, од којих свака споразумна 

страна задржава по три. 
 
 
 

ГРАД  НИШ РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ 
ЗАВОД 

 
 

Дарко Булатовић  
Градоначелник 

 
Проф. др Југослав Николић 

Директор  
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