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PEflY5J1YlKA CP5Y1JA
fPAn KPAJbEBO
fPAnCKA YflPABA

OneJbeJ-be 3a nocnOBe
UI1Bl-lnHe 3aWTI1Te
5poj: 80/17-XI
,UaTyM 06.03.2017 rOnl1He
KpaJbeBO
3M
PEnY6JlJllKA CP6J11JA
fPA,U KP AJbEBO
fpancKo Bene rpana KpaJbeBa
npenMer HaupT onnyKe 0 nOHowel-bY OnepaTI1BHOr nnaHa on6paHe on nonnaBa 3a BonOTOKOBe npyror
pena Ha Tepl1Topl1j 11 rpana KpaJbeBa 3a 2017. ronl1l-fY
Ha OCHOBy 4naHa 20. CTaB 1. Ta4Ka 19. 11 4JlaHa 24. CTaB 1. y Be311 ca 4JlaHOM 66. 3aKoHa 0 JlOKaJlHOj
caMoynpaBI1 ("Cny)J(6eHH rnaCHHK PC", 6poj 129/07 H 83/2014), 4JlaHa 55. 3aKoHa 0 BonaMa ("CJly)l(6eHI1
rJlaCHI1K PC", 6poj 30/10 11 93/1211 10\/2016), 4JlaHa 26. CTaB I. Ta4Ka 9.11 35. CTaTyTa rpana KpaJbeBa
("CJly)I<6eHH JlHCT rpana KpaJbeBa", 6poj 15/13-npe4HWneH TeKcT), nOCTaBJbaMO HaupT O.llJlYKe 0
nOHowel-bY OnepaTHBHor nJlaHa on6paHe on nOnJlaBa 3a BOnOTOKOBe npyror pena Ha TepHTopl1jl1 rpana
KpaJbeBa 3a 2017. ronHHy ca 06pa3JlO)l(eJ-beM, panl1 naJber yCBajal-ba Ha CKynwTHHH rpana KpaJbeBa.
Y npHnory nOCTaBJbaMO HHaupT OnepaTHBHor nnaHa on6paHe on nOnJlaBa 3a BonOTOKOBe npyror
pena Ha TepHTopl1jH rpana KpaJbeBa 11 MHWJbeJ-be JBn "Cp6HjaBone", Bnu. "MopaBa" HHw, PJ "3ananHa
MopaBa"Ya4aK.

npl1nor:
-HaupT OnJlyKe 0 nOHOlllel-bY OnepaTI1BHOr nJlaHa
-HaupT OnepaUIBHor nJlaHa -Ml1wJbel-be JBn ICp6HjaBone", Bnu. IMopaBa" HI{lll, PJ "3ananHa MopaBa"Ya4aK
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-НАЦРТНа основу члана 20. став 1. тачка 19. и члана 24. став 1. у вези са чланом 66. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/2014), члана 55. Закона о водама
(''Службени гласник РС'', број 30/10 и 93/12 и 101/2016), члана 26. став 1. тачка 9. и 35. Статута
града Краљева (''Службени лист града Краљева'', број 15/13-пречишћен текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана __________2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
ЗА ВОДОТОКОВЕ ДРУГОГ РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
Доноси се Оперативни план одбране од поплава за водотокове другог реда на територији
града Краљева за 2017.годину.
Члан 2.
Оперативни план из члана 1.ове одлуке израђен је од стране Одељења за полсове одбране и
ванредне ситуације и инжењерско-геолошке и сеизмичке послове, и састоји се из општег дела,
техничког дела, оперативног дела и економског дела.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу града Краљева'', а Оперативни план из члана
1.ове одлуке у целости објавити у електронском облику, на званичном сајту града Краљева
www.kraljevo.org
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града
Краљева''.
Скупштина града Краљева
Број:_____/2017-III
Дана:_______2017. године

Председник
Скупштине града Краљева
Ненад Марковић дипл.инж.саоб.

Образложење
Правни основ за доношење Oперативног плана одбране од поплава за водотоке II реда
на територији града Краљева за 2017. годину садржан је у члану 20. став 1., тачка 19. Закона о
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“,број 129/07 и 83/2014) којим је прописано да Град
преко својих органа организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од
пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица, у
одредбама члана 55. Закона о водама (,,Службени гласник РС“,број 30/10,93/2012 и 101/2016)
којим је прописано да јединица локалне самоуправе преко својих органа, односно Скупштина
града, доноси Оперативни плана за водотоке II реда, члану 26. тачка 35. Статута града Краљева
(,,Службени лист града Краљева“, број 15/13- пречишћен текст) којим је прописано да Скупштина
града доноси планове заштите од елементарних и других већих непогода за подручје града.
Уредбом Владе РС о утврђивању Општег плана одбране од поплава за период од 2012.
године до 2018. године (''Службени гласник РС'', број 8/2013) утврђен је Општи план за одбрану
од поплава за период од 2012. године до 2018. године. Овим планом дефинисано је:
 Институционално организовање одбране од поплава,
 Одбрана од поплава и руковођење одбраном од поплава,
 Фазе одбране од поплава,
 Превенитвни радови и мере у циљу припреме за одбрану од поплава, ван периода у којем
се спроводи одбрана од поплава,
 Проглашање и укидање одбране од поплава,
 Овлашћења и дужности лица која координирају одбрану од поплава – дужности,
одговорности и овлашћена лица која руководе одбраном од поплава на водома првог реда,
 Дужности и одговорности предузећа и других субјеката који учествују у спровођењу
одбране од поплава.
Доношењем Оперативног плана одбране од поплава за водотоке II реда стварају се услови
за изградњу јединственог система заштите и спасавања на територији града Краљева.
Предлогом је Оперативни план конципиран у 4 поглавља:
- I Општи део,
- II Технички део
- III Оперативни део
- IV Економски део
У општем делу Оперативног плана наведено је:
- Правни основ у складу са којим је план израђен као и потреба за доношењем плана
заштите од поплава за водотоке II реда.
- Географски положај, природни чиниоци и ресурси и
- Кратак осврт на део из оперативног Плана одбрана од поплава за водотоке I реда на
територији града Краљева.
У техничком делу Оперативног плана наведени су:
- Водотокови II реда од значаја за одбрану од поплава на територији града Краљева,
- Процедура угрожености од поплава,
- Превентивне мере заштите од поплава,
- Графички прилози.

У оперативном делу Оперативног плана наведено је следеће:
- Оперативне мере заштите од поплава којима је дефинисано проглашење и укидање
одбране од поплава односно ко је овлашћен за проглашавање и укидање одређене фазе
одбране од поплава, затим који су критеријуми за проглашење редовне одбране од
поплава, ванредне одбране од поплава и ванредне ситуације,
- Подела територије града Краљева на пет скетора по територијалном принципу са
дефинисањем секторских руководилаца и њихових заменика као и ко врши обезбеђење
људи, алата, материјала, опреме и механизације,
- Руковођење одбраном од поплава којом је дефинисано ко руководи одбраном од
поплава а у прилогу је дата шема руковођења и координације са субјектима одбране од
поплава,
- Евакуација становништва угроженог од поплаве,
- Збрињавање угроженог и настрадалог становништва,
- Преглед механизације и опреме која се ангажује у одбрани од поплава,
- Подаци о одговорним лицима, органима, предузећима и другим правним лицима
надлежним или укљученим у одбрану од поплава такође у овом делу су наведени и
чланови Градског штаба за ванредне ситуације,
- Списак месних заједница на територији града Краљева са подацима и одговорним
лицима.
У економском делу наведено је следеће:
- Финасирање одбране од бујичних поплава,
- Преглед хитних превентвних радова у коме су наведени предмери и предрачуни радова
на реализацији хитних интервенција на водотоцима II реда на територији града
Краљева..
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
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I-1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ОП ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА
Чланом 55 став 5 Закона о водама ( Сл. гласник РС“ бр 30/10, „Сл. гласник РС“ бр
93/12 ) прописано је да Оперативни план за воде II реда доноси надлежни орган јединице
локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа.
Чланом 55 став 6 Закона о водама прописано је да Оперативни план за воде II реда
нарочито садржи: податке потребне за ефикасно спровођење одбране од поплава,
критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе субјеката
одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања.
Такође истим чланом ЗОВ-а прописано је да се Оперативни план за воде II реда
доноси у складу са Општим планом и Оперативним планом за воде I реда, за период од
једне године, најкасније 30 дана од дана доношења Оперативног плана за воде I реда.
Уредбом Владе РС ( „Сл.гласник РС“ број 8/2013 ) утврђен је Општи план за
одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године. Овим планом дефинисано је:
- институционално организовање одбране од поплава
- одбрана од поплава и руковођење одбраном од поплава
- фазе одбране од поплава
- превентивни радови и мере у циљу припреме за одбрану од полава, ван
периода у којем се спроводи одбрана од поплава
- проглашење и укидање одбране од поплава
- овлашћења и дужности лица која координирају одбрану од поплава
- дужности, одговорности и овлашћења лица која руководе одбраном од поплава
на водама I реда
- дужности и одговорности предузећа и других субјеката који учествују у
спровођењу одбране од поплава
Наредбом Министра пољопривреде и заштитне животне средине, број: 21-0100045/2016-07 од 29.12.2016. године, објављене у ''Службеном гласнику РС'', бр. 05/2017
од 25.01.2017. године, а која је ступила на снагу 02.02.2016. године) утврђен је
Оперативни план за одбрану од поплава за 2017. годину. Овај план односи се на воде I
реда.

I-2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ПРИРОДНИ ЧИНИОЦИ И РЕСУРСИ
I-2.1 Географски положај:
Град Краљево је по површини највећа административна територија у Србији
(1531.79 km 2 ) на којој живи 124554 становника (попис из 2011. године). Територија града
Краљева се налази на простору који обухвата средњи ток реке Западне Мораве, доње
токове река Ибар и Гружа, као и околне планине. Територија града, генерално посматрано,
има правац простирања север-југ, са најдужом дијагоналом на правцу североистокјугозапад. Пружа се између планине Чемерна (1579 m) на југозападу и Гледићких планина
(922 m) на североистоку. На југу се градско подручје простире до планине Студене (1356

m), на југоистоку до планине Гоч (1453 m), на северозападу до планине Јелице, а на северу
до Котленика. Просечна надморска висина територије града износи око 630 m. Најнижа
тачка града налази се на излазном профилу Западне Мораве са територије града Краљева и
износи 172 mnm (метара над морем), а највиша на планин Жељин и износи 1.784 mnm.
Површине ниже од 300 mnm заузима ју 24.8% територије града; површине ниже од 500
mnm заузимају 45% територије града; површине више од 1000 mnm заузимају 8%
територије града. Више од 90% укупног становништва живи на простору до 500 mnm, а
свега 10% изнад 500 mnm; 75% становника живи на око 25% територије, чија висина не
прелази висину од 300 mnm.
Рељеф територије града Краљева може се издвојити у мање просторне целине:
простор непосредно уз водотоке Западне Мораве, Ибра, Груже и Рибнице; зону
приградских насеља у брдско-планинском појасу; насеља у планинском појасу. Градско
подручје Краљева се развило на широком дну котлине, на месту где се Ибар улива у
Западну Мораву и налази се на надморској висини 203 m – 208 m.
Подручје града Краљева заузима простор око 10% површине слива Западне
Мораве. Поред Западне Мораве, Ибра и Груже, регистровано је неколико десетина
бујичних водотокова, свих хидрографских класа (речице, потоци, повремени токови).
Територија града у прошлости је била изложена релативно честим речним поплавама
(Западна Морава, Ибар, Гружа), и веома честим бујичним поплавама, које се јављају
готово сваке године.
Град Краљево обухвата следећа градска насеља: Адрани, Витановац, Врба, Грдица;
Жича, Заклопача, Зеленгора, Јарчујак, Конарево, Матаруге, Матарушка Бања, Метикош,
Ратина, Рибница, Стара Чаршија, Хигијенски Завод, Центар, Чибуковац и Шумарице.
Административном подручју општине припадају следећа приградска насеља (села):
Бапско Поље, Баре, Брезовик, Богутовац, Бојанићи, Борово, Брезна, Брезова, Бресник,
Буковица, Витковац, Врдила, Врх, Гледић, Годачица, Гокчаница, Дедевци, Долац,
Драгосинци, Дражинићи, Дракчићи, Дрлупа, Ђаково, Закута, Замчање, Засад, Каменица,
Камењани, Кованлук, Ковачи, Лађевци, Лазац, Лешево, Лозно, Лопатница, Маглич,
Међуречје, Мељаница, Милавчићи, Милаковац, Милићи, Милочај, Мланча, Мрсаћ,
Мусина река, Обрва, Опланићи, Орља глава, Пекчаница, Петропоље, Печеног, Плана,
Полумир, Поповићи, Предоле, Прогорелица, Раваница, Река, Роћевићи, Рудно, Рудњак,
Савово, Самаила, Сибница, Сирча, Станча, Стубал, Тавник, Тадење, Тепече, Толишница,
Трговиште, Ушће, Цветке, Церје у Чукојевац.

I-2.2. Климатски и хидролошки фактори
Највећи део територије града Краљева има умерено-континенталну климу, док са
повећањем надморске висине клима добија обележја оштрије континенталне климе или
планинске климе у подручјима преко 1000 m надморске висине.
Температура ваздуха – средња годишња температура ваздуха износи 10.9 o C .
Најхладнији месец је јануар са средњом температуром од -1.3 o C , а најтоплији јул са 21.4
o

C . Средња температура ваздуха у вегетационом периоду (април-септембар) износи 17.7

o

C . Најтоплији део градског подручја, који обухвата равничарске делове западноморавске
котлине и доњи ток реке Груже, ограничен је изотермом од 11 o C .
Температура земљишта – Најтоплији месец на дубини од 2 cm је јул (24.3 o C ),
док са порастом дубине на 100 cm температура земљишта опада до 20.4 o C . На овој
дубини најтоплији месец је август. Најхладнији месец на свим дубинама је јануар, при
чему се запажа постепено повећање просечне температуре од 0.4 o C на дубини од 2 cm, до
6.5 o C на дубини од 100 cm. Апсолутни екстреми се јављају у наведеним месецима,
односно, апсолутно максимална темпретаура земљишта опада од 48.8 o C на дубини од
2cm до 21.8 o C на дубини од 100cm. Апсолутни минимум температуре земљишта се
повећава са дубином, од -9.3 o C на 2cm до 4.6 o C на 100cm.
Осунчавање – Дужина трајања сунчевог сијања износи просечно годишње 2032
сата, што одговара средњем трајању инсолације од 5.6 сати дневно. Најсунчанији месец је
јул са просеком од 278.9 часова, а најкраћи период осунчаности је у децембру, свега 57.9
часова.
Падавине – Просечна годишња количина падавина износи 755 mm. Највише
падавина се јавља током лета, просечно 228.1 mm (30,2%). Највише падавина има јун
(просечно 90.6 mm), а најмање фебруар и март (просечно 46.0 mm). Средња висина
падавина у пролећном периоду износи 197,7 mm, а у јесењем 171,5 mm. Просечна висина
падавина у вегетационом периоду (април-септембар) износи 432.5 mm. Просечан број
дана са падавинама износи 130.3 дана годишње. Планинске области на територији града
имају просечну годишњу количину падавина од 900-1000 mm.
Ветар – Најчешћи ветар је источни са 178‰, са највећом средњом брзином од
4.3m/s. Следе западни ветар са 142‰, северни са 26‰, док је најмање заступљен јужни
ветар са 20‰. Највећа средња брзина ветра, без обзира на правац, јавља се у марту и
износи 2.4m/s, док је најмања у јануару, јулу и августу, са 1.3m/s. Изражену учесталост
имају тишине које су заступљене са 349‰.

I-2.3. Рељеф Града Краљева

I-2.4. Пољопривредно земљиште

I-2.5. Шуме и шумско земљиште

I-3.

ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКОВЕ I
РЕДА

Оперативни план за одбрану од поплава за 2017. годину садржи:
1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ
ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА;
2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА
ЛЕДОМ;
3. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА;
4. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА
ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА.

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ
ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА

1. Координатори одбранe од поплава и помоћници

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности бр 2а, Нови Београд
тел. 011/201-33-60,факс
www.rdvode.gov.rs

011/311-53-70.

E-mail:

vodoprivreda@minpolj.gov.rs,

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА:
Наташа Милић, моб. 064/840-40-41, E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs
Помоћници:
Мерита Борота, тел. 011/201-33-47, Е-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs
Милица Павловић, тел. 011/311-71-79, Е-mail: milica.pavlovic@minpolj.gov.rs

WЕВ

sajt:

2. Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови заменици

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП)
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
ЗАМЕНИК

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр 2а, Београд
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03
„ДОЊИ ДУНАВ”

E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:

„САВА”

Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом:

„МОРАВА”

Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, E-mail: zvonimir.kocic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК за унутрашње воде:
Милица Ковач, моб.064/840-40-60, E-mail: milica.kovac@srbijavode.rs

3. Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд
Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs, WЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs
тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58
РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ:
Дејан Владиковић, моб. 064/838-51-65, тел. 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Е-mail:
dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs
ЗАМЕНИК:
Јелена Јеринић, моб. 064/838-52-77, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46, Е-mail:
jelena.jerinic@hidmet.gov.rs
ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА
МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ:
ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68
ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84

4. Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Бојан Томић, моб. 064/892-67-08, E-mail: bojan.tomic@mup.gov.rs
Горан Николић, моб.064/892-12-56, E-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs
Управа за ватрогаснo спасилачке јединице
Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, E-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs
Драган Дончевски, моб. 064/892-03-71, E-mail: dragan.doncevski@mup.gov.rs
Владо Племић, моб. 064/892-55-28, E-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs
Управа за управљање ризиком
Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, E-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs
Јелена Јашовић, моб. 064/892-32-79, E-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs
Властимир Вуликић, моб. 064/892-97-38, Е-mail:vlastimir.vulikic@mup.gov.rs
Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, E-mail:goran.stojanovic@mup.gov.rs
Управа за цивилну заштиту
Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, E-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs
Слађана Милојковић, моб. 064/892-94-58, E-mail: sladjana.milojkovic@mup.gov.rs
Соња Радојковић, моб. 064/892-94-59, E-mail: sonja.radojkovic@mup.gov.rs
Републички центар за обавештавање
моб. 064/892-96-68, тел. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, 228-92-08, факс 011/228-29-28, Email: rco.svs@mup.gov.rs
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Дежурни центар: тел. 021/488-53-59
Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел.
021/524-956, 661-27-04
Руководилац: Душко Шуман, моб.064/892-68-41,тел. 021/488-53-59
Заменик: Драгош Алексић, моб. 064/892-09-01, тел. 021/488-53-59
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ
Рацо Гојаковић, моб. 064/892-88-00, тел. 011/313-93-35

ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД, ОГРАНАК ХЕ „ЂЕРДАП” Трг краља Петра бр.
1, Кладово – на Дунаву у зони акумулација у складу са конвенцијом Југославије и Румуније о
експлоатацији и одржавању ХЕ „Ђердап I” и „Ђердап II”.
На сектору Дунава од км 1333 до км 1433 – ледоломци из Републике Мађарске у складу са
закључцима трилатералног састанка централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и
Хрватске. За обезбеђење техничког особља за ледоломце задужено је „Дунав и Тиса” д.о.о.
Сомбор, XII војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор, вршилац дужности директора: Адам
Форгић, тел. 025/436-499, факс 025/412-384, E-mail: dutis@mts.rs, dutists@mts.rs
ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ:
Руководилац: Миодраг Костић, моб. 065/216-55-87, тел. 011/206-31-12, E-mail:
miodrag.kostic@vs.rs
Заменик: Дејан Кузмановски, моб. 064/126-33-40, тел. 021/483-54-27
Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд,тел.
011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55;
Марина Бабић – Младеновић, моб. 063/385-545, E-mail: Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs,
Слободан Петковић, моб. 064/301-80-45
ЗА ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ И ФИЛТРАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ,
АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА НА
ОТКЛАЊАЊУ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА И АНАЛИЗУ ТРОШКОВА ОДБРАНЕ И ШТЕТА ОД
ПОПЛАВА
Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд, тел.
011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55
„Енергопројект Хидроинжењеринг” а.д., Булевар Михајла Пупина бр. 12, Београд, тел. 011/31019-67, факс 011/311-19-79

5. Лица задужена за eвидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и
системима за одводњавање у јавној својини

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП)
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА EВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ
ДОГАЂАЈИМА НА ВОДАМА I РЕДА И СИСТЕМИМА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Београд
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03
E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com
ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ:
Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59, факс 011/311-94-03, Е-mail:
ivana.spasic@srbijavode.rs
За водно подручје „Сава”: Игор Анђелић, моб. 064/840-40-80, Е-mail:
igor.andjelic@srbijavode.rs,

„ДОЊИ ДУНАВ”

За водно подручје „Доњи Дунав”: Мирјана Андрејић,.064/840-41-18, 011/20181-15,
Е-mail: mirjana.andrejic@srbijavode.rs

„САВА”

ВПЦ „Сава-Дунав”, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-2927, 201-81-12,
Е-mail: vpcsava@srbijavode.rs

„МОРАВА”

За водно подручје „Морава”: Снежана Игњатовић, моб. 064/840-40-87
Е-mail: snezana.ignjatovic@srbijavode.rс
ВПЦ „Морава”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail:
vpcmorava@srbijavode.rs
ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ:
Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27
Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs,
ВПЦ „Сава-Дунав”, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-2927, 201-81-12
Е-mail: vpcsava@srbijavode.rs

Током одбране од поплава јавно водопривредно предузеће обезбеђује:
- у редовној одбрани од поплава од спољних вода свакодневно осмочасовно дежурство
руководећег особља из овог плана као и чуварске службе у току радног времена;
- у ванредној одбрани од поплава од спољних вода особље за дежурство од 24 часа (две смене по
12 часова или три смене по 8 часова);
- у редовној одбрани од леда свакодневно дежурство од 8 до 12 часова;
- у ванредној одбрани од леда свакодневно дежурство, по правилу од 8 до 18 часова, односно
од 0 до 24 часа када долази до нагомилавања леда и потребе за интервенцијама;
- у редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода потребан број лица за рад у времену од
06–18 часова (једна смена), а на црпним станицама у времену од 0–24 часа ( две смене по 12
часова);
- у ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода и на црпним станицама потребан број
лица за рад у времену од 0–24 часа (две смене по 12 часова).

Извештаје о хидролошкој и метеоролошкој ситуацији, прогнозе и упозорења Републички
хидрометеоролошки завод Србије доставља:
– Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Републичкој дирекцији за воде –
главном координатору;
– Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине –
координатору;
– Секретаријату за привреду града Београда, Сектору за водопривреду – координатору;
– Јавном водопривредном предузећу
руководиоцима на водним подручјима;

„Воде

Војводине”

–

главном

руководиоцу

и

– Јавном водопривредном предузећу „Београдводе” – главном руководиоцу и руководиоцима
на водном подручју;
– Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе” – главном руководиоцу и руководиоцима на
водним подручјима;
– Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком и
градском центру за oбавештавање;
– Генералштабу Војске Србије, Оперативни центар система одбране.
Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава доставља се:
– Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Републичкој дирекцији за воде –
главном координатору;
– Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине –
координатору;
– Секретаријату за привреду града Београда, Сектору за водопривреду – координатору
– Јавном водопривредном предузећу – главном руководиоцу;
– Надлежном предузећу које спроводи одбрану од поплава – секторском руководиоцу;
– Републичком хидрометеоролошком заводу;
– Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком и
градском центру за обавештавање и надлежном штабу за ванредне ситуације.
Републички центар за обавештавање доставља:
– упозорења о великим и поплавним водама потенцијално угроженим градовима и општинама;
– обавештење о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на водама I реда граду и
општини на чијој територији је проглашена одбрана од поплава.

2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И
ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ
Оперативни план за одбрану од поплава од спољних вода и загушења ледом садржи по
водним подручјима, за секторе и деонице водотока (воде I реда), правна лица надлежна за
организовање и спровођење одбране од поплава, имена руководилаца одбране од поплава,
њихових заменика и помоћника, заштитне водне објекте на којима се спроводи одбрана од
поплава, штићена поплавна подручја и критеријуме за проглашење редовне и ванредне одбране од
поплава од спољних вода и загушења ледом.
1. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац
одбране од поплава на водном подручју, његов заменик и помоћник, секторски руководилац
одбране од поплава и његов заменик

НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДНО
ПОДРУЧЈЕ

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА
ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ

СЕКТОР
деоница, објекат

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ
ПОДРУЧЈУ

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг краља
Александра бр. 2, Ниш
тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail:
vpcmorava@srbijavode.rs

М.1., М.2, М.3.,

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА
ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:

М.4. – деонице М.4.1,
М.4.2.

Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98

М.5, М.6, М.7, М.8.

Е-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs

М.9, М.10, М.11.

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ
ПОДРУЧЈУ:

М.12, М.13.

„МОРАВА”

Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail:
zstankovic@srbijavode.rs

ђ) ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА”

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ:
ПРЕДУЗЕЋЕ
Директор
СЕКТОР

Деоница
Секторски руководилац
Заменик секторског руководиоца

ПОМОЋНИК за М.12.1., М.12.3., М.12.4. и М.12.6.: Иван Петровић, моб. 064/843-21-01, E-mail: ivan.
petrovic@srbijavode.rs
ПОМОЋНИК за М.12.7., М.12.8., М.12.9., М.12.10., М.12.11. и М.12.12.: Милош Батало, моб. 064/84041-10
E-mail: milos.batalo@srbijavode.rs
ПОМОЋНИК за М.13.1., М.13.3., М.13.6., М.13.8. и ПОМОЋНИК за брану М.13.2.: Јованка Ћирковић,
моб. 064/840-41-11
E-mail: jovanka.cirkovic@srbijavode.rs
ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, E-mail:
rj.zapadnamorava@srbijavode.rs
ПОМОЋНИК за бране М.12.5., М.13.4., М.13.5., М.13.7.и М.13.11: Светлана Живковић, моб.064/84040-82,
Е-mail: svetlana.zivkovic@srbijavode.rs
ПОМОЋНИК за брану М.12.2.: Драган Ђорђевић, моб. 064/840-40-86, Е-mail:
dragan.djordjevic@srbijavode.rs
ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs
ПОМОЋНИК за М.13.9.: Иван Иркић, моб. 064/843-21-04, Е-mail: ivan.irkic@srbijavode.rs
ПОМОЋНИК за бранe М.13.10.: Иван Иркић, моб. 064/843-21-04, Е-mail: ivan.irkic@srbijavode.rs
ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, Секција Ужице, Ужице, тел/факс 031/514-688
М.12. КРУШЕВАЦ –
ТРСТЕНИК –

ВД „Западна Морава”, ДОО Краљево
тел. 036/313-329, факс 036/313-330, E-mail:
zapadnamorava@mts.rs

М.12.1, М.12.3,
М.12.4.
М.12.6, М.12.7,

КРАЉЕВО –

В.Д. Директора: Весна Цветић, моб. 064/640-47-65

М.12.8.

НОВИ ПАЗАР

Мирко Шћепановић, моб.066/648-37-00

М.12.9, М.12.10,
М.12.11.

Максовић Драган, моб. 064/640-47-68

М.12.12.
Брана „ЋЕЛИЈЕ”
ВПЦ „МОРАВА”, Ниш
тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20,
E-mail: odbrana@srbijavode.rs
Директор: Драгољуб Миљојковић, моб. 064/84040-98,
E-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs

М.12.2.

ЈКП „ВОДОВОД”, Крушевац
тел. 037/415-301, факс:037/415-314, на брани:
037/884-113,
E-mail: vodovodks@ptt.rs
Директор: Владимир Милосављевоћ, моб.
065/363-36-53
Брана „ГРУЖА”
ВПЦ „МОРАВА”, Ниш
тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20,
E-mail: odbrana@srbijavode.rs
Директор: Драгољуб Миљојковић, моб. 064/84040-98,
E-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”,
Крагујевац
тел. 034/332-240, факс: 034/335-746, тел. на брани:
034/515-119,
диспечер: 034/323-034, E-mail: jkpv@eunet.rs
Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-0160

М.12.5.

Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и
регулационим објектима:
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата
за одбрану од поплава:
Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, Е-mail: srdjan.zivanovic@srbijavode.rs
ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs
ВП „ЋУПРИЈА” А.Д., Ћуприја
тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com
Директор: Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80
Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58

2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И
ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ
Оперативни план за одбрану од поплава од спољних вода и загушења ледом садржи
по водним подручјима, за секторе и деонице водотока (воде I реда), правна лица надлежна
за организовање и спровођење одбране од поплава, имена руководилаца одбране од
поплава, њихових заменика и помоћника, заштитне водне објекте на којима се спроводи
одбрана од поплава, штићена поплавна подручја и критеријуме за проглашење редовне и
ванредне одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом.

2. Системи за заштиту од поплава – сектори, деонице, заштитни водни објекти, штићена поплавна подручја и критеријуми за проглашење редовне
и ванредне одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом
КРУШЕВАЦ – ТРСТЕНИК – КРАЉЕВО – НОВИ ПАЗАР
М.12.

Западна Морава и притоке: Расина, Гружа, Ибар и Рашка

57.44 km

Бране „Ћелије” и „Гружа”
1.
Гружа

Брана са акумулацијом „Гружа” на реци Гружи, левој
притоци Западне Мораве
Простор за пријем поплавног таласа 7.700.000m³

М.12.5.

Евакуација великих вода се врши према Елаборату за
одржавање, експлоатацију, управљање и одбрану од
поплава

Брана „Гружа”

Карактеристичне коте
269.20

нормални ниво

270.00

прелив

271.30

максимални ниво

273.50

круна бране

КНИЋ

В
Западна Морава
М.12.6.

у Адранима код
Краљева
6.91 km

1.

Десни насип уз Западну Мораву у Адранима, 1.71 km
са ** левообалним успорним насипом уз Грдичку реку
до железничке пруге, 0.80 km и ** обостраним
успорним насипима уз Мусину реку, 4.40 km, укупно
6.91 km

„Гружа”

Западна Морава: Милочај
(Р); л, д, и; „0” 194.27

ВВ

716 (15.05.2014.)

РО

450 198.77

ВО

550 199.77

„Адрани“
Затворена касета
6.91 km
КРАЉЕВО

В
1.

Oбалоутврда и регулисано корито на левој обали Ибра
у Краљеву узводно од моста 1.80 km, низводно од
моста, 0.30 km, са левим насипом уз Ибар у Сијаћем
пољу од градске пијаце низводно, 1.50 km, укупно
3.60 km

Ибар: Лопатница лакат
(Р); л, д, и; „0” 224.68

„Краљево”

528

Регулисано
подручје

(19.11.1979.)

ВВ

3.6 km
КРАЉЕВО

Ибар
М.12.7.

код Краљева
10.52 km

2.

3.

Десни насип уз Ибар од ушћа Рибнице до високог
терена, 1.14 km и високи терен 0.20 km (обалоутврда и
регулисано корито Ибра, 0.35 km), са ** регулисаним
коритом Рибнице од ушћа у Ибар, 1.70 km, укупно
3.04 km*
Десни насип уз Ибар од високог терена до ушћа
Ковачког потока, 1.86 km са ** десним насипом уз
Ковачки поток од ушћа у Ибар, 2.02 km,
укупно 3.88 km*

РО

*ниво у ножици насипа

ВО

*ниво на 1.00 m испод круне
насипа уз даљи пораст

„Рибница”
Затворена касета
6.92 km
КРАЉЕВО

1.

Десни насип уз Ибар у зони изворишта Жичко поље
узводно од ушћа Ковачког потока, 2.50 km са ** левим
насипом уз Ковачки поток од ушћа у Ибар, 2.02 km,
укупно 4.52 km

Ибар
у зони изворишта
М.12.8.

Жичко поље и
Конарево

В

(Р); л, д, и; „0” 224.68

6.14 km

Леви насип уз Ибар у зони изворишта „Конарево”,
1.62 km

(19.11.1979.)

РО

ниво на 1.00 м испод ножице
насипа

КРАЉЕВО

ниво у ножици насипа

„Конарево”

Ибар
М.12.9.

у Матарушкој Бањи
1.51 km

2.

Обалоутврда на десној обали Ибра у Матарушкој
Бањи, 0.67 km са** регулисаним коритом потока
Пећинац, 0.70 km, укупно 1.37 km

В

ниво у ножици насипа

ВО

1.62 km
КРАЉЕВО

Ибар: Лопатница лакат
(Р); л, д, и; „0” 224.68

РО

4.52 km

Затворена касета

РО
ниво на 1.00 m испод круне
насипа уз даљи пораст

Обалоутврда на левој обали Ибра, низводно од
висећег моста у Матарушкој Бањи, 0.14 km

Отворена касета

528

ВО

1.

„Жичко поље”

ВВ

ВО
2.

Ибар: Лопатница лакат

ниво на 1.50 m испод круне
обалоутврде
ниво на 1.00 m испод круне
обалоутврде уз даљи пораст

„Матарушка Бања”
Регулисано
подручје
1.51 km
КРАЉЕВО

Напомена: Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око брањеног подручја, са водним
објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда.

ж) Критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од загушења ледом
Редовна одбрана од загушења ледом на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје при покривености водног огледала ледом од
40% са тенденцијом повећања површине под ледостајем.

На водотоцима Тиса, Тамиш, Стари и Пловни Бегеј, Колубара, Брзава, Моравица, Тимок, Дрина и Западна Морава редовна одбрана
настаје при покривености водног огледала од 40% и дебљином леда већом од 5 цм. На осталим водотоцима редовна одбрана настаје при
покривености водног огледала 100% и дебљином леда већом од 5 цм у периоду када се очекује покретање леда.
Ванредна одбрана од загушења ледом на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје при покривености водног огледала већој од
60%.
На осталим водотоцима ванредна одбрана настаје када након ледостаја почиње покретање и нагомилавање леда.

љ) Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од
унутрашњих вода
Критеријум А – Капацитет евакуационог објекта
Услов А1 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног
рада до 24h, или уколико је у пријемнику испуњено минор корито.
Услов А2 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног
рада од 48h, или је за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава
спољних вода.
Услов А3 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног
рада од 72h, као и у случају хаварије, или ако је истовремено за реципијент
проглашена редовна одбрана од поплава од спољних вода.
Критеријум Б – Испуњеност каналске мреже водом
Услов Б1 Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да
прети изливање воде из канала, односно пријем воде у канале је отежан.
Услов Б2 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен,
односно пријем воде у канале је изразито успорен.
Услов Б3 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен,
односно пријем воде у мрежу је онемогућен.
Критеријум Ц – Засићеност земљишта
Услов Ц1 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом
поплављених површина до 1% површине система.
Услов Ц2 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5%
површине система поплављено. Угрожени поједини индустријски објекти,
саобраћајнице и стамбене зграде.
Услов Ц3 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више од
5% површине система поплављено. Поплављени поједини индустријски објекти,
саобраћајнице и стамбене зграде.
Критеријум Д – Појава снежног покривача и леда
Услов Д1 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање,
каналска мрежа засута снегом и делимично залеђена. Прогноза времена – пораст
температуре и нагло топљење снега.
Услов Д2 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање,
каналска мрежа засута снегом и залеђена. Нагли пораст температуре, топљење
снега, поплављено земљиште на смрзнутој подлози.
Услов Д3 Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење
снега и кишне падавине, поплављено земљиште на смрзнутој подлози.
Одбрану од поплава од унутрашњих вода на појединим хидромелиорационим
системима за одводњавање проглашава наредбом руководилац одбране од поплава на
мелиорационом подручју и то: редовну одбрану када се стекне један од услова по
критеријумима А, Б, Ц и Д са индексом 1, а ванредну одбрану када се стекне један од
услова
са
индексом
2.

Условни водостај је водостај при коме Републички хидрометеоролошки завод
Србије почиње да ванредно осматра водостаје и издаје упозорења и прогнозе водостаја. За
реке Дунав, Тису и Саву, Републички хидрометеоролошки завод Србије издаје упозорења
и прогнозе два дана пре достизања условног водостаја.
3. Извештајне метеоролошке станице
Табела 3.
Рeдни
брoj
28
29
30
31
32

Водоток

Синoптичкa стaницa

Зaпaднa Мoрaвa
Зaпaднa Мoрaвa
Зaпaднa Мoрaвa
Зaпaднa Мoрaвa
Зaпaднa Мoрaвa

Злaтибoр
Пoжeгa
Крaљeвo
Кoпaoник
Крушeвaц

* Стaницe нa кojимa сe врши oсмaтрaњe пaдaвинa зa пoтрeбe хидрoлoшкe службe

II Т Е Х Н И Ч К И Д Е О

II-1 ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
Одредбама Закона о водама ( „Сл. гласник РС“ бр 30/2010, „Сл. гласник РС“ бр
93/12 ) извршена је подела површинских вода према значају које имају за управљање
водама на воде I реда и воде II реда на основу утврђених критеријума:
- положаја водотока у односу на државну границу
- величине и карактеристике слива
- карактеристике водотока са аспекта коришћења вода, заштите вода и заштите од
вода.
Одлуком Владе Републике Србије од 04. новембра 2010. године утврђен је попис
природних и вештачких водотока који су категорисани као водотоци, односно воде I
реда. Сви остали водотоци који нису обухваћени Одлуком о попису вода I реда
сматрају се као водотоци – воде II реда.
Одбрану од поплава организује и спроводи на водама I реда у јавној својини јавно
водопривредно предузеће ( у овом случају ЈВП „Србијаводе“ ), а на водама II реда
јединица локалне самоуправе ( у овом случају град Краљево ), у складу са Општим
планом за одбрану од поплава и Оперативним планом за одбрану од поплава.
Обзиром да је законском регулативом извршена подела и надлежност у погледу
организовања и спровођења одбране од поплава на републику Србију и јединице
локалне самоуправе у складу са Одлуком о попису вода I реда, то ће се овим
Оперативним планом извршити разграничење на водотоке I и II реда на територији
града Краљева, а Оперативним планом у смислу организовања и спровођења одбране
од поплава, биће обухваћени само водотоци II реда.
Овим планом обухватају се следећи водотоци II реда који су од значаја за одбрану
од поплава:

Водотоци II реда који су од значаја за одбрану од поплава
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Бели поток
Бубан поток
Велика река
Главчански поток
Градинац поток
Дрлупска река
Дубоки поток
Дубочица река
Желебић река
Жичка река
Жакутска река
Чађавац
Јечменица поток

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Каменац поток
Клинац поток
Ковачки поток
Колањ поток
Колевачки поток
Лојанички поток
Лопатница река
Лучица река
Милијевац поток
Маква поток
Мујинац поток
Мусина река
Паћарша река

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Петревачка река
Пећинац река
Пивница река
Ратинска река
Рибница река
Самаровачки поток
Самилска река
Сирчански поток
Староселац поток
Стубалска река
Товарница река
Толишница река

Табела 1. - списак одабраних бујичних сливова и водотокова II реда на територији Града
Краљева
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Водоток
ДУБОКИ ПОТОК
ЛУЧИЦА
СТУБАЛСКА
МИЛИЈЕВАЦ
СТАРОСЕЛАЦ
ВЕЛИКА РЕКА
ГОДАЧИЦА
ГЛЕДИЋКА
ЗАКУТСКА
ДРЛУПСКА (цела)
ДРЛУПСКА (део)
МУЈИНАЦ (+Лазовац)
СИРЧАНСКА
МАЏАРСКИ
БИНИЋСКИ
РИСТИЋА ПОТОК
МАТОВИЋА
ВИШЊЕВАЦ
ГРАДИНАЦ
ЦВЕТАЧКИ
ЛАЂЕВАЧКИ
БАЈОВАЦ
РАТИНСКА
РИБНИЦА
КОВАЧКИ ПОТОК
ЖИЧКА
ПЕЋИНАЦ
ШАМАРОВАЦ
МУСИНА РЕКА
МРСАЧКА
САМАИЛСКА
МОРАВИШТЕ
ЛОПАТНИЦА
ПИВНИЦА
БЕЛИ ПОТОК
ЛОГОРСКИ ПОТОК
ДУБОЧИЦА
КОЛАЊ
ЈЕЧМЕНИЦА
КОЉЕВАЧКИ
ПАЋАРША
ЖЕЛЕБИЋ
СТУДЕНИЦА (цела)
СТУДЕНИЦА (део)
ПЕТРОВАЧКА
ТОВАРНИЦА
ГОКЧАНИЦА

Површина
слива А (км2)
2.24
6.42
13.18
1.15
6.4
112.3
54.25
22.82
5.19
13.82
3.7
3.15
19.28
1.7
3.38
2.21
1.4
4.49
11.6
5.37
5.1
17.76
10.78
114
13.17
18.31
6.05
2.71
60.81
65.43
57.26
22.46
115
5.52
1.67
1.79
50.61
10.68
3.05
1.16
5.79
15.45
573.4
463
7.54
21.34
77.58

Излазни профил
Ушће у Западну Мораву
Ушће у Западну Мораву
Ушће у Западну Мораву
Ушће у Западну Мораву
Ушће у Западну Мораву
Ушће у Западну Мораву
Код Годачице
Код места Гледић
Код места Закута, пре уливања у Гружу
Испод Петропоља, мало пре ушћа са Гружом
Код ушћа са Староселцом
Ушће у Гружу
Ушће у Западну Мораву
Ушће у Западну Мораву
Ушће у Западну Мораву
Ушће у Западну Мораву
Ушће у Западну Мораву
Ушће у Западну Мораву
Ушће у Западну Мораву
Ушће са Лађевачким потоком
Ушће са Цветачким потоком
Село Пољци, после ушћа са Лађевачком реком
Пут кроз. место Ратина
Ушће у Ибар
Ушће у Ибар
Ушће у Ибар
Ушће у Ибар
Ушће у Ибар
Ушће у Западну Мораву
Ушће у Западну Мораву
Код места Самаила
Ушће у Западну Мораву
Ушће у Ибар
Ушће у Ибар
Ушће у Ибар
Ушће у Ибар
Ушће у Ибар
Ушће у Ибар
Ушће у Ибар
Ушће у Ибар (изнад Паћарше)
Ушће у Ибар
Ушће у Ибар
Ушће у Ибар
Профил манастира
Ушће у Ибар
Ушће у Западну Мораву
Ушће у Ибар

Табела 2. – доминантне физичко - географске карактеристике одабраних бујичних сливова
и водотокова II реда на територији Града Краљева

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Водоток

Дужина слива
по главном
току L(km)

Lc(km)

ДУБОКИ ПОТОК
ЛУЧИЦА
СТУБАЛСКА
МИЛИЈЕВАЦ
СТАРОСЕЛАЦ
ВЕЛИКА РЕКА
ГОДАЧИЦА
ГЛЕДИЋКА
ЗАКУТСКА
ДРЛУПСКА (цела)
ДРЛУПСКА (део)
МУЈИНАЦ (+Лазовац)
СИРЧАНСКА
МАЏАРСКИ
БИНИЋСКИ
РИСТИЋА ПОТОК
МАТОВИЋА
ВИШЊЕВАЦ
ГРАДИНАЦ
ЦВЕТАЧКИ
ЛАЂЕВАЧКИ
БАЈОВАЦ
РАТИНСКА
РИБНИЦА
КОВАЧКИ ПОТОК
ЖИЧКА
ПЕЋИНАЦ
ШАМАРОВАЦ
МУСИНА РЕКА
МРСАЧКА
САМАИЛСКА
МОРАВИШТЕ
ЛОПАТНИЦА
ПИВНИЦА
БЕЛИ ПОТОК
ЛОГОРСКИ ПОТОК
ДУБОЧИЦА
КОЛАЊ
ЈЕЧМЕНИЦА
КОЉЕВАЧКИ
ПАЋАРША
ЖЕЛЕБИЋ
СТУДЕНИЦА (цела)
СТУДЕНИЦА (део)
ПЕТРОВАЧКА
ТОВАРНИЦА
ГОКЧАНИЦА

2.53
6.39
9.35
2.6
6.13
23.12
12.57
6.56
3.98
5.41
2.36
4.61
10.11
3.03
4.51
3.65
3.75
5.34
10.18
7.12
6.81
10.73
8.03
26.33
8.1
10.31
4.89
3.64
27.82
24.22
18.42
14.26
28.34
5.38
2.67
2.19
15.72
7.05
4.66
2.39
4.61
10.65
61.65
47.3
6.44
11.51
16.74

1.31
3.46
4.11
1.18
2.26
10.77
6.3
3.03
2.31
1.83
0.69
2.50
4.9
1.47
2.36
2.02
1.74
3.17
4.94
3.64
4.05
5.96
4.67
10.73
3.79
5.24
2.2
2
15.54
12.33
8.09
8.18
18.64
2.54
1.26
0.84
6.12
4.5
1.86
1.28
2.66
3.83
38.59
25.1
2.89
5.46
5.86

Апсолутни
нагиб речног
корита
Ia(%)
13.04
9.62
5.64
6.08
5.45
2.32
3.52
4.98
11.23
3.75
6.14
5.25
4.06
5.78
8.38
7.73
8.53
6.87
4.97
5.01
6.45
4.59
5.72
3.22
5.11
5.16
10.29
3.76
2.23
2.47
3.08
1.04
4.24
16.73
21.46
17.35
7.99
14.75
16.97
28.3
17.84
9.18
2.11
2.6
3.59
5.24
8.33

Уравнати
пад речног
корита
Iu(%)
9.72
5.98
3.58
5.23
2.69
1.07
2.88
2.4
7.39
2.39
3.93
3.26
3
3.4
5.28
5.92
6.37
3.69
3.15
3.45
3.05
2.15
2.52
1.7
1.93
2.43
6.03
2.58
0.79
1.07
1.46
0.55
2
12.17
18.35
16.48
5.35
11.82
16.93
28.39
18.38
8.99
1.39
1.7
2.84
2.28
5.06

II-2

ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА

Територија града Краљева има равничарски карактер у долини Западне Мораве и
доњем делу слива реке Груже. Већи део градске територије припада брдском и
планинском подручју, а апсолутне коте терена имају распон од 172mnm (метара над
морем) до 1784 mnm. На простору величине 1531.79 km 2 регистровано је неколико
десетина водотокова, изразито бујичног карактера, који углавном настају на планинама у
блиском окружењу Краљева: Котленику, Гледићким планинама, Гочу, Равној планини,
Жељину, Чемерном, Троглаву.
Доминантни реципијенти бујичних водотокова су Западна Морава, Ибар и у мањој
мери река Гружа. На нижим деловима територије града лоцирана су бројна насеља и села,
често у плавним зонама бујичних водотокова, који су у прошлости проузроковали велике
материјалне штете, а на жалост и људске жртве. Поред водотокова су трасирани и бројни
локални путеви, инфраструктурни системи, резиденцијални и производни објекти, тако да
свака појава деструктивне бујичне поплаве има и значајне негативне ефекте на локалну
економију.
Посебно је угрожен регионални путни правац Краљево-Рашка где бројне бујице у зони
Ибарске клисуре изазивају честе прекиде саобраћаја. На територији града Краљева има
око 300 километара локалних путева, поред којих се користи и веома густа мрежа
некатегорисаних, шумских путева. Бројне деонице локалних и некатегорисаних путева се
налазе у веома лошем стању, што је последица неквалитетне градње, прекомерног
оптерећења и веома често, недостатака евакуационих органа за површинску воду
(пропусти и одводни канали). Неконтролисано кретање воде по коловозу проузроковало је
бројна оштећења у виду бразда, мањих јаруга или локалних клизишта.
Бројни протицајни профили мостова на водотоковима II реда су делимично запуњени
наносом, грањем или отпадом, тако да је драстично смањен њихов потенцијал за безбедно
спровођење бујичних вода. Појавом великих вода долази до покретања материјала у
речним и поточним коритима, задржавања у зони мостова, формирања баријера, изливања
на узводним деоницама, поткопавања темеља мостовских стубова а понекад и њиховог
рушења. Неопходно је обавити детаљан преглед свих мостова, проценити ризик и обим
радова за стварање повољних хидрауличких услова (чишћење од наноса, сечење и
уклањање дрвећа, санацијаи обезбеђење корита у зони моста и др.).
Проблем представљају и бројне деонице корита бујичних водотокова где је уочљива
значајна редукција пропусне моћи услед: депоновања комуналног отпада; оштећења
регулисаних деоница; засипања профила наносом; обрастања вегетацијом; нелегалне
градње у зони корита.
Предмет анализа у Оперативном Плану су сливови водотокова који су у прошлости
били изложени бујичним поплавама, као и они са евидентним потенцијалом за формирање
екстремних хидролошких епизода. Анализа физичко-географских карактеристика
одабраних бујичних сливова и токова на територији града Краљева, анализа режима јаких
падавина, анализа историјских случајева појаве бујичних поплава, као и обављени
теренски истражни радови указују на следеће:

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА КРАЉЕВА ПРЕДСТАВЉА ПРОСТОР ИЗЛОЖЕН
ВЕЛИКОМ РИЗИКУ ОД ПОЈАВЕ БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА НА ВОДОТОКОВИМА
II РЕДА
II – 3 ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
Превентивне мере и радови на заштити од поплава деле се на:
9 инвестиционе и
9 неинвестиционе.
ИНВЕСТИЦИОНЕ СЕ ДЕЛЕ СЕ НА:
- активне и
- пасивне.
- Активне су:
- Изградња и коришћење узводних 'чеоних' микроакумулација и ретензија;
- Изградња преграда и прагова;
- Изградња регулација и обалоутврда;
- Уређење водотокова у циљу повећања пропусне моћи корита;
- Уређење сливних подручја у циљу остварења равномернијег отицања воде;
- Издрадња растеретних и ободних канала и каналских система којима се управља
режимом великих вода и штите брањена подручја.
- Пасивне су:
- Изградња заштитних система и кејских зидова;
- Изградња одбрамбених насипа (регулациони, запречни, оградни, спојни, захватни,
насипни на каналима и водовима, мостни, путни, железнички и привремени);
- Санација јаруга;
- Редовно одржавање поменутих објеката;
- Редовно одржавање корита водотокова;
- Редовно чишћење корита и преграда од наноса, вегетације и смећа;
- Мелиорације деградираних шума, ливада и пашњака;
- Подизање воћњака на терасама;
- Санирање клизишта;
- Мостове градити са већом пропусном моћи.
НЕИНВЕСТИЦИОНЕ СЕ ДЕЛЕ НА:
- Превентивне и оперативне мере:
- Чишћење дивљих депонија нарочито у зони водотокова;
- Обележавање на терену линије допирања максимално могућег поплавног таласа
који би настао рушењем и преливањем брана на хидроакумулацији;
- Организација система јавног узбуњивања на већим водотоковима и високим
бранама ради благовременог обавештавања о опасностима од поплава и
спровођења евакуације;
- Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и
узајамну заштиту;
- Оспособљавање повереника и заменика повереника;

-

-

Оспособљавање предузећа из области водопривреде за заштиту од поплава и
уношење њихових задатака у планове одбране од поплава;
Оспособљавање јединица цивилне заштите, посебно специјализоване за спасавање
на води и под водом;
Оспособљавање спортских клубова и организација чија је делатност везана за воду,
(ронилачки, веслачки, кајакашки и др.) и дефинисање задатака које они могу
завршити у оквиру одбране од поплаве;
Формирање базе података о свим пловних објектима;
Израда плана ангажовања команди јединица Војске Србије у пружању помоћи
угроженом и пострадалом становништву у случају поплава већих размера;
Оспособљавање ситуационог центра за руковођење акцијама заштите и спасавања
од поплава;
Кроз практичне вежбе организованих снага цивилне одбране увежбати радње и
поступке из области заштите спасавања од поплава;
Израда планова заштите спасавања од поплава.

- Регулативне и институционалне мере:
- Перцепција проблема и укупан обим активности које спроводе носиоци власти у
граду;
- Мере солидарности:
- Подстицање младих људи (омладинаца) на чишћење и санацију водотокова као и
пошумљавање;
- Организовања добровољних радних акција;
- Информисање и едукација јавности:
- Већа заинтересованост медија;
- Едукационе емисије које се баве појавом поплава и бујица;
- Едукација деце по школама;
- Подизање свести и одговорности код грађана како се односити према
водотоковима – води као природном добру;
- Административне мере:
- Правила уређења, начина коришћења и заштите земљишта на угроженим
сливовима;
- Изричите забране дивље градње која угрожава пропусну моћ водотокова;
- Изричите забране градње у плавним зонама водотокова;
- Забрана сече шума на великим нагибима терена;
- Појачан рад инспекцијских служби и примена казнених мера;
- Планови за проглашење ерозионих подручја;
- Оптималне мере коришћења шумских, пољопривредних и урбанизованих
површина;
- Казнене мере за лица која врше одлагање отпада у приобаљу, речним и поточним
коритима;

-

-

Кроз израду и усвајање просторних планова надлежних органа локалне
самоуправе, обезбедити да се у наведене планове уграде сви захтеви заштите од
поплава;
Кроз урбанистичко уређење насеља нарочито насељених места и индустријских
зона, обезбедити прилагођавање истим потребама и захтевима заштите
становништва и материјалних добара од поплава.

II – 4 ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
Карта водотокова

Карта краљевачког краја

III О П Е Р А Т И В Н И Д Е О

III – 1 OПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
ПРОГЛАШЕЊЕ И УКИДАЊЕ ОДБРАНЕ ОД БУJИЧНИХ ПОПЛАВА
Одбрану од буjичних поплава на водотоковима II реда, на подручjу Града Краљева,
проглашава и укида члан Штаба за ванредене ситуациjе града Краљевa задужен за
одбрану од поплава, у складу са условима и критериjумима утврђеним Оперативним
планом одбране од буjичних поплава за 2017. годину. Члан Градског штаба задужен за
одбрану од поплава је Александар Несторовић, директор ЈП за уређивање грађевинског
земљишта Краљево.
Одбрана од буjичних поплава организуjе се и спроводи према следећим фазама:
Редовна одбрана од буjичних поплава
Редовна одбрана од буjичних поплава се проглашава када водостаj на меродавноj
водомерноj станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране из
оперативног плана, а очекуjе се даљи пораст водостаjа или када су заштитни обjекти
угрожени услед дуготраjно високих водостаjа.
Мере у току редовне одбране од буjичних поплава
У току редовне одбране од буjичних поплава предузимаjу се мере осматрања и
праћења кретања водостаjа, поjава и стања заштитних обjеката и по потреби мере
неопходне за спречавање нежењених поjава.
Ванредна одбрана од буjичних поплава
Ванредна одбрана од буjичних поплава се проглашава када хидрографска мрежа,
изграђени системи за одводњавање и канализациона мрежа нису у могупности да у
задовољавајућем року одведу поплавне воде са угроженог подручjа (Насеља,
Пољопривредно земљиште, индустриjске зоне, саобраћаjнице), где постоjи ризик од
угрожавања сигурности грађана и штета на материjалним добрима. Када водостаj на
меродавноj водомерноj станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране,
утврђен у складу са дефинисаним критериjумима за увођење мера одбране од поплава из
оперативног плана, а очекује се дaљи пораст водостаjа или када су заштитни обjекти
угрожени, проглашава се ванредна одбрана од поплава од спољњих вода, на основу III
фазе одбране од поплава, тачка 4. Општи план одбране од поплава за период од 20122018.године ("Службени гласник РС" бр.8/2013). Такође, ванредна одбрана од буjичних
поплава се проглашава у случаjу најаве екстремно jаких пљускова, наглог топљења снега
или коинциденциjе ових појава, када се очекуjе пораст нивоа буjичне масе, изливање из
корита или оштећење одбрамбених грађевина.
Мере у току ванредне одбране од буjичних поплава
У току ванредне одбране од буjичних поплава предузимаjу се мере непрекидног
осматрња и праћења кретања водостаjа, појава и стања заштитних обjеката и мере и
радови за очување њихове стабилности и за отклањање нежељених појава. Предузимаjу се
мере непрекидног осматрања, обавештавања (центар за обавештавање и узбуњивање) и
упозоравања локалне самоуправе и jавности на опасност од поплава, по потреби и
одговараjуће мере, а непосредно након проласка буjичне велике воде, предузимаjу се

неопходне мере на отклањању последица у водотоку и на постоjећим заштитним
обjектима.
Ванредна cитуација услед поjаве буjичннх поплава
Ванредна ситуација услед буjичних поплава нacтaje када ниjе могуће са људством,
средствима и постоjећим капацитетима за одбрану отклонити опасност од буjичних
поплава ширих размера и великих материjалних штета. Главни руководилац одбране од
буjичних поплава обавестиће Градски штаб за ванредне ситуациjе ради хитног
проглашења ванредне ситуације, на основу III фазе одбране од поплава, тачка 7. Општи
план одбране од поплава за период од 2012 - 2018. године ("Службени гласник РС"
бр.8/2013). Неопходно je ангажовање додатне радне снаге и механизациjе, ради
преузимања већих радова (прокопавање нових канала, покретни црпни агрегати и сл.).
Мере у току ванредне cитуације услед поjаве буjичних поплава
Мере у току ванредне ситуације услед пojaвe буjичних поплава су дефинисане
одредбама Закона о ванредним ситуацијама. Предузимаjу се мере организоване евакуациjе
становништва и имовине, уз благoвремено обавештавање (центри за обавештавање и
узбуњивање) и упозоравања локалне самоуправе и jавности на опасност од поплава, по
потреби и одговараjуће мере, а непосредно након проласка великих вода, предузимаjу се
неопходне мере на отклањању последица на поплављеном подручју, у водотоку и на
постоjећим заштитним обjектима, у складу са планом за деловање у случаjу ванредних
ситуациjа.
Критериjуми за проглашење редовне одбране, ванредне одбране и ванредне
ситуације услед поjаве буjичних поплава
-

критериjум за проглашење редовне одбране од бујичних поплава: ниво воде
превазилази висину од 1.0 метра изнад коте дна минор корита;
критериjум за проглашење ванредне одбране од буjичних поплава: ниво воде у
кориту je на мaњe од 1.0 метра од коте круне обале;
критериjум за проглашење ванредне ситуације услед поjаве буjичне поплаве: ниво
воде у кориту превазилази коту круне обале и долази до изливања у приобaље.

Током одбране од поплава јавно водопривредно предузеће обезбеђује:
- У редовној одбрани од поплава од спољних вода свакодневно осмочасовно
дежурство руководећег особља из овог плана као и чуварске службе у току радног
времена;
- У ванредној одбрани од поплава од спољних вода особље за дежурство од 24 часа
(две смене по 12 часова или три смене по 8 часова);
- У редовној одбрани од леда свакодневно дежурство од 8 до 12 часова;
- У ванредној одбрани од леда свакодневно дежурство, по правилу од 8 до 18 часова,
односно од 0 до 24 часа када долази до нагомилавања леда и потребе за интервенцијама;
- У редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода потребан број лица за рад у
времену од 06 - 18 часова (једна смена), а на црпним станицама у времену од 0 - 24 часа
(две смене по 12 часова);

- У ванредној одбрани од поплава од унутрешњих вода на црпним станицама
потребан број лица за рад у времену од 0 - 24 часа (две смене од 12 часова).
Извештаје о хидролошкој и метеоролошкој ситуацији, прогнозе и упозорења
Републички хидрометеоролошки завод Србије доставља:
- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији
за воде – главном координатору;
- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП
Војводине – координатору;
- Секретаријату за комуналне и стамбене послове града Београда, Управи за воде координатору;
- Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ – главном руководиоцу и
руководиоцима на водним подручјима;
- Јавном водопривредном предузећу „Београдводе“ – главном руководиоцу и
руководиоцима на водним подручјима;
- Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе“ – главном руководиоцу и
руководиоцима на водним подручјима;
- Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком
и градском центру за обавештавање;
- Генералштабу Војске Србије, Управи за оперативне послове.
Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава доставља се:
- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији
за воде – главном координатору;
- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП
Војводине – координатору;
- Секретаријату за комуналне и стамбене послове града Београда, Управи за воде координатору;
- Јавном водопривредном предузећу – главном руководиоцу;
- Надлежном предузећу које спроводи одбрану од поплава – секторском
руководиоцу;
- Републичком хидрометеоролошком заводу;
- Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком
и градском центру за обавештавање и надлежном штабу за ванредне ситуације.
Републички центар за обавештавање доставља:
- Упозорења о великим и поплавним водама потенцијално угроженим градовима и
општинама;
- Обавештење о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на водама I
реда граду и општини на чијој територији је проглашена одбрана од поплава.

Критеријум и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од
унутрашњих вода
Критеријум А – Капацитет евакуационог објекта
Услов
Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после
А1
непрекидног рада од 24h, или увелико је у пријемнику испуњено минор корито.
Услов
Евакуисани објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног
А2
рада од 48h, или је за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава
спољних вода.
Услов
Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после
А3
непрекидног рада од 72 h, као и у случају хаварије, или ако је истовремено за
реципијент проглашена радовна одбрана од поплава од спољашњих вода.
Критеријум Б – Испуњеност каналске мреже водом
Услов
Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да
Б1
прети изливање из канала, односно пријем воде у канале је отежан.
Услов
На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен,
Б2
односно пријем воде у канале је изразито успорен.
Услов
На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен,
Б3
односно пријем воде у мрежу је онемогућен.
Критеријум Ц – Засићеност земљишта
Услов
Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом
Ц1
поплављених површина до 1% површине система.
Услов
Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5%
Ц2
површине система поплављено. Угрожени поједини индустријски објекти,
саобраћајнице и стамбене зграде.
Услов
Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више од
Ц3
5% површине система поплављено. Поплављени поједини индустријски
објекти, саобраћајнице и стамбене зграде.
Критеријум Д – Појава снежног покривача и леда
Услов
Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за
Д1
одводњавање, каналска мрежа засута снегом и делимично залеђена. Прогноза
времена – пораст температуре и нагло топљење снега.
Услов
Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за
Д2
одводњавање, каналска мрежа засута снегом и залеђена. Нагли пораст
температуре, топљење снега, поплављено земљиште на смрзнутој подлози.
Услов
Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење
Д3
снега и кишне падавине, поплављено земљиште на смрзнутој подлози.
Одбрану од поплава од унутрашњих вода на појединим хидромелиорационим
системима за одводњавање проглашава наредбом руководилац одбране од поплава на
мелиорационом подручју и то: редовну одбрану када се стекне један од услова по
критеријуму А, Б, Ц и Д са индексом 1, а ванредну одбрану када се стекне један од услова
са индексом 2.

ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА
ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА

Оперативне мере заштите спасавања од поплава
1. Праћење водостаја и процена угрожености од поплава,
2. Увођење сталног дежурства у Градском штабу за ванредне ситуације и
ситуационом центру,
3. Активирање оперативних веза на подручју угроженом од поплава,
4. Ангажовање специјализованих јединица ЦЗ за спасавање на води и под водом,
5. Ангажовање повереника и заменика повереника цивилне заштите,
6. Ангажовање осталих јединица ЦЗ на заштити и спасавању становништва и
материјалних добара од поплаве,
7. Ангажовање водопривредних организација за одбрану од поплава у складу са
утврђеним плановима,
8. Обустављање и ограничавање саобраћаја на комуникацијама на подручју
угроженим од поплава,
9. Снижавање нивоа воде у хидроакомулацијама изнад бране до коте која
одговара ткз. "Безбедној коти",
10. Учествовање радних људи и грађана на одбрани од поплава,
11. Ангажовање на одбрани од поплава предузећа која располажу покретним
средствима неопходним у изради насипа, просека, и др. радова битних за одбрану од
поплава,
12. Ангажовање јединица Војске Србије на пружању помоћи угроженом и
настрадалом становништву,
13. Коришћење свих расположивих пловних објеката, чамаца и др. на
најугроженијим подручјима захваћена поплавом и стављање на располагање надлежном
Штабу ЦЗ,
14. Евакуација становништва и материјалних добара из подручја угроженог
поплавом,
15. Збрињавање угроженог и пострадалог становништва,
16. Снабдевање здравом пијаћом водом подручја угрожена од поплава,
17. Организација и спровођење санације терена и објеката на подручју захваћеног
поплавом,
18. Информисање и едукација јавности

III – 2 ПОДЕЛА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА НА СЕКТОРЕ ЗА ПОТРЕБЕ
ОДБРАНЕ ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА
Територија града Краљева, у смислу одбране од бујичних поплава на водотоковима другог
реда, дели се на следеће секторе :
Сектор 1
Сектор 1 обухвата све леве и десне обале реке Груже на територији Града Краљева
(до улива Груже у Западну Мораву), као и леве притоке Западне Мораве(низводно од
улива Груже у Западну Мораву ).
- Шифра сектора С1
- Секторски руководиоц: Драган Максовић
- Заменик секторског руководиоца: Предраг Оцокољић
- Обезбеђење људи: месне заједнице Витковац, Витановац, Чукојевац, Дрлупа, Гледић,
Стубал, Годачица са по 20 људи(максимално 140 људи)
- Повереници: Павловић Никола, Шушњар Ђорђе, Петровић Миро, Дречоваковић Горан
- Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације: ДВП „Западна Морава „ и по
потреби, сва градска јавна комунална предузећа и приватне грађевинске фирме.
Сектор 2
Сектор 2 обухвата све леве притоке Западне Мораве (узводно од ушћа Груже у
Западну Мораву).
- Шифра сектора С2
- Секторски руководиоц: Драган Максовић
- Заменик секторског руководиоца: Предраг Оцокољић
- Обезбеђење људи:месне заједнице Сирча, Опланићи, Поповићи, Милочај, Грдица
Лађевци, Обрва и Тавник, са по 20 људи(максимално 160 људи)
- Повереници: Симеуновић Миле, Сретовић Ђорђе, Сретовић Дарко
- Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације: ДВП „Западна Морава „ и по
потреби, сва градска јавна комунална предузећа и приватне грађевинске фирме.
Сектор 3
Сектор 2 обухвата све десне притоке Западне Мораве (узводно од ушћа Мусине
реке у Западну Мораву).
- Шифра сектора С3
- Секторски руководиоц: Боривоје Јанковић
- Заменик секторског руководиоца: Срђан Сретовић
- Обезбеђење људи: месне заједнице Самаила, Адрани, Лазац, Дедевци и Бапско поље, са
по 20 људи (максимално 100 људи)
- Повереници: Бијорац Ненед, Ђаловић Бошко
- Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације: ДВП „Западна Морава „ и по
потреби, сва градска јавна комунална предузећа и приватне грађевинске фирме.

Сектор 4
Сектор 4 обухвата све десне притоке Западне Мораве и Ибра на ужем градском
подручју Краљева.
- Шифра сектора С4
- Секторски руководиоц: Боривоје Јанковић
- Заменик секторског руководиоца: Срђан Сретовић
- Обезбеђење људи: месне заједнице Краљево, Рибница, Матарушка Бања, Ковачи,
Мељаница, Жича, Кованлук, Ратина, Врба, Драгосињци и Брезна, са по 20
људи(максимално 220 људи)
- Повереници: Стевановић Драган, Јаковљевић Зоран, Митровић Мирчета, Милетић
Владан, Матовић Дарко
- Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације: ДВП „Западна Морава „ и по
потреби, сва градска јавна комунална предузећа и приватне грађевинске фирме.
Сектор 5

-

Сектор 2 обухвата све леве и десне притоке Ибра на у Ибарској клисури.
Шифра сектора С5
Секторски руководиоц: Боривоје Јанковић
Заменик секторског руководиоца: Срђан Сретовић
Обезбеђење људи: месне заједнице Конарево, Богутовац, Ушће, Бојанићи, Баре,
Гокчаница, Маглич, Лопатница и Замчање , са по 20 људи(максимално 180 људи)
Повереници: Милић Небојша, Шибалић Зоран
Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације: ДВП „Западна Морава, и по
потреби, сва градска јавна комунална предузећа и приватне грађевинске фирме.

III – 3 РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА
Одбраном од буjичних поплава на водотоковима II реда на териториjи града Краљева
руководи члан Штаба за ванредене ситуације града Краљева задужен за одбрану од
поплава.
Управа града Краљева, преко Штаба за ванредне ситуациjе града Краљева, прикупља све
потребне информациjе и пружа техничку и сваку другу помоћ у превенциjи и непосредноj
одбрани од буjичних поплава. Tакође, остварује се сарадња са надлежним републичким
институциjама, пре свега, Министарством унутрашњих послова Републике Србиjе,
Сектором за ванредне ситуациjе, Одељењем за ванредне ситуациjе у Краљевy.
Штаб за ванредене ситуациjе на територији града Краљева je у сталном контакту са
Републичким Хидрометеоролошким Заводом Србиjе (РХМЗС), односно, одговорним
службама (сектори метеорологиjе и хидрологиjе). Ефикасност система преноса
информациjа, на релациjи РХМЗС - Штаб за ванредене ситуациjе града Краљева се
проверава пре кризних догађаја.
Штаб за ванредене ситуациjе града Краљевa сакупљање података са терена врши преко
повереника цивилне заштите у месним заједницама и стручно-оперативног тима.
У случаjу најаве метеоролошко - хидролошких услова, коjи указуjу на могућност настанка
буjичне поплаве на териториjи града Краљевa, Штаб за ванредне ситуациjе обавештава
члана штаба - Главног руководиоца одбране од буjичних поплава.
Главни руководилац одбране од буjичних поплава активира секторског руководиоца, коjи
обавља следеће активности:
- одређује обим и врсту одбрамбених мера;
- активира оперативу (механизациjу, средства и људство) одговорног предузећа;
- обезбеђује алат, материjал и опрему на датом сектору;
- по потреби, ангажуjе додатно људство у сарадњи са месним заједницама.
На захтев секторског руководиоца, уколико се укаже потреба, Главни руководилац
одбране од буjичних поплава ангажуjе правно оспособљена лица и остале субјекте из
система заштите и спасавања.
Током трајања активности на одбрани од буjичних поплава, Главни руководилац
одбране од буjичних поплава je у сталном контакту са командантом Градског штаба за
ванредне ситуациjе и ситуационим центром.
По престанку опасности од буjичне поплаве, комисиjа коју формира Градско веће града
Краљева, извршиће детаљан обилазак подручjа у циљу процене штете и израде извештаjа
са одговарајућом фото-документациjом.
Главни руководилац одбране од буjичних поплава дужан je да команданту Штаба за
ванредене ситуациjе града Краљева достави Извештaj о извршеноj одбрани од буjичних
поплава,
наjкасниjе
15
дана
од
престанка
одбрамбених
активности.

ШЕМА РУК
КОВОЂЕЊА И КООРДИНА
АЦИЈЕ СА СУ
УБЈЕКТИМА ОДБРАНЕ ОД
Д ПОПЛАВА

III – 4
ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И КООРДИНАЦИЈА СУБЈЕКАТА
РУКОВОЂЕЊА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА
Систем руковођења одбраном од буjичних поплава
¾ Командант Штаба за ванредне ситуацнjе града Краљева
Командант Штаба за ванредене ситуациjе на територији града Краљева координира
рад са Главним руководиоцем одбране од буjичних поплава и спроводи активности по
следећим фазама:
Фаза 1 - Припрема за одбрану од поплава:
-

-

-

-

-

Заказуjе и руководи седницама коjима присуствуjу одговорна лица за одбрану од
буjичних поплава, на коjима се усвајају планови рада;
Обезбеђује услове за имплементациjу Оперативног Плана код свих градских
субjеката;
У случаjу потребе, врши усаглашавање Оперативног плана за одбрану од буjичних
поплава са Оперативним плановима за одбрану од поплава, кoje спроводи
водопривреда Србиjе;
Обезбеђује услове и организуjе програм мера и активности за имплементациjу
плана за заштиту и спасавање од буjичних поплава код институциjа кoje чине
виталне системе града Краљева;
Обезбеђује услове за интегралне и координиране активности у имплементациjи
оперативних планова, реализациjу активности у склопу припрема за одбрану од
буjичних поплава и организован рад у ванредним условима;
Обезбеђује услове за израду техничке документациjе за одбрану од буjичних
поплава за подручjе града Краљева;
Обезбеђује услове за реализациjу програма мера и активности за информисање и
едукациjу jавности;
Организуjе, у сарадњи са другим субjектима, и спроводи програм мера и
активности за обезбеђивање центара за прихват људи и имовине у ванредним
условима;
Прати реализациjу радова у складу са усвоjеним плановима;
Прима и прати информациjе у вези са метеоролошким и хидролошким екстремима,
кoje доставља Републички Хидрометеоролошки Завод Србиjе.

Фаза 2 - Ванредна одбрана од поплава:
-

Руководи радом Штаба за ванредне ситуациjе;
Координира активности са лицима задуженима за одбрану од буjичних поплава;
Сарађује са руководством за одбрану од поплава из националног Оперативног
плана;

-

Сарађује са оперативним руководиоцем за одбрану од поплава у области цивилне
заштите и оперативним лицем надлежног Центра за обавештавање и узбуњивање;
Издаjе наредбу о предузимању мера за спречавање буjичних поплава, кoje се
односе на ангажовање радне снаге, механизациjе и других средстава и др.;
Издаjе наредбу о предузимању мера за заштиту здравља људи и добара, кoje се
односе на ангажовање радне снаге, механизациjе и других средстава и др.;
Даjе предлог надлежном органу за евакуациjу становништва и имовине у
ванредним околностима, у координациjи са Сектором за ванредне ситуациjе;
Даjе предлог за проглашавање ванредне ситуациjе.

Фаза 3 - Ванредна ситуациjа
-

-

У случаjевима када постоjећи и планирани одбрамбени систем ниjе довољан и
прети изливање воде и налет буjице, Командант штаба за ванредне ситуациjе
проглашава ванредну ситуациjу;
Организуjе, руководи и координира спровођење програма евакуациjе становништва
до прихватних центара у ванредним околностима, у координациjи са ситуационим
центром и Сектором за ванредне ситуациjе.

Фаза 4 - Отклањање последица поплава
-

Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на
отклањању последица буjичне поплаве по престанку опасности;
Обезбеђује услове за контакт са институциjама за благовремено пружање
финансиjске и материjалне помоћи угроженом становништву и привреди на
подручjу Града Краљева.

¾ Заменик Команданта Штаба за ванредене ситуације града Краљева
У одсуству Команданта Штаба или по његовом налогу, у свему га замењуjе.
¾ Главни руководилац одбране од буjичних поплава
Проглашава и укида редовну и ванредну одбрану од поплава.
По фазама у току одбране:
Фаза 1 – Припрема за одбрану од поплава
-

Директно обезбеђује примену Оперативног плана код субjеката коjи учествуjу у
заштити и спасавању од буjичних поплава;
Координира рад повереника на терену и о томе обавештава руководиоца штаба;
Врши непосредан увид у стање на подручју кoje може бити угрожено, у сарадњи са
Градским штабом и предлаже потребне мере из свог домена.

Фазе 2,3,4 - Ванредна одбрана од поплава, Ванредна ситуациjа, отклањање последица
поплава
-

-

Врши непосредан увид стања на угроженом подручју у сарадњи са Градским
штабом и предлаже потребне мере;
Спроводи наредбе руководиоца штаба, информише га о стању на терену и
предлаже предузимање радова и мера коjи изискуjу материjалне трошкове у току
одбране као и за отклањање последица буjичних поплава;
Организуjе реализациjу потребних мера за неопходне хитне радове на угроженим
подручијима, по добијању сагласности руководиоца штаба.
Уколико би нечињењем били угрожени животи становника предузима мере без
добијања сагласности;
Води евиденциjу о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима у току
одбране и отклањању последица буjичних поплава;
Подноси извештаj Команданту штаба по завршетку одбране од буjичних поплава, а
обавезно у току одбране.

¾ Повереници
Повереници врше следеће послове у свим фазама одбране као и у фази ванредне
ситуациjе, односно у фази отклањања последица буjичних поплава:
-

Врше непосредан увид у стање на подручjу и достављају информациjе
помоћницима;
Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране у току;
Организуjу и руководе хитним радовима и мерама у свом рејону;
Извештаваjу помоћника о предузетим мерама и воде евиденциjу о стању на терену,
ангажованом људству, механизациjи.

¾ Систем веза у спровођењу одбране од буjичних поплава
-

Систем веза за организовање и спровођење одбране од буjичних поплава на
подручjу града Краљевa, обезбеђен je применом постоjепих система мобилне и
фиксне телефониjе, телефакс и радио веза;
Члановима Штаба за ванредене ситуациjе града Краљева, као и члановима
ситуационог центра, обезбеђују се наменски мобилни телефон и (у систему);
Штаб за ванредене ситуациjе града Краљева, остварује ефикасну сарадњу са
локалним радио и тв станицама, у циљу брзог и ефикасног преноса информациjа;
Комуникациjа између субjеката у одбрани и ситуационог центра, одвиjа се по
усвојеној шеми руковођења и координациjе, у складу са Оперативним планом;
Руководилац ситуационог центра je задужен за ажурирање (сакупљање, обрада,
пренос) свих релевантних података и благовремено успостављање комуникациjе са
субjектима у свима фазама одбране
Ради подршке систему везу, као и одржавању исте ангажује се удружење
Радиоаматери Краљево, као правно оспосбљено лице.

III – 5 ЕВАКУАЦИЈА СТАНОВНИШТВА УГРОЖЕНОГ ОД ПОПЛАВА
На основу добијених информација о падавинама у сливу и наглом порасту водостаја,
Штаб за ванредне ситуације процењује степен опасности, активира надлежно људство,
потребне мере и механизацију, а ако очекивана поплава превазилази одбрамбене
капацитете проглашава ванредну ситуацију. Активирају се снаге МУП – а за одбрану и
спашавање, цивилна заштита, комуналне службе, водопривредна предузећа и друго. Битно
је благовремено алармирање јавности и становништва на угроженом подручју преко
локалних медија, јер за кратак временски период становништво мора спремно дочекати
наредбу о евакуацији - спашавању становништва и смањењу материјалних губитака.
Главни кораци у операцији спашавања становништва су: идентификација простора који се
евакуише, развијањем процедуре за евакуацију (правац, дестинација, време), формирање
центра за пријем и привремени боравак угрожених, ургентне мере (хитна медицинска
помоћ, против пожарна заштита, интервенција комуналних служби у случају прекида
снабдевања водом и електричном енергијом) и повратак евакуисаног становништва по
налогу Штаба.
Евакуација од поплава врши се померањем угроженог становништва, стоке и
материјално техничких средстава на ближа безбедна подручја, код суседа или родбине
угрожених.
У случају поплава ширих размера капацитети, у којима ће се вршити смештај
угрожених, су објекти оспосбљених правних лица одређених за прихват и смештај
евакуисаних лица, јавни објекти (сале домова месних заједница, слободне магацинске
просторе, слободне стамбене објекте) и угоститељско туристичке организације које
располажу са смештајним капацитетима.
Евакуација се предузима када предстоје или су наступиле опасности изазване
поплавом, које угрожавају становништво, тако да је нужно да становништво ради заштите
и спасавања напусти угрожену територију.
Одлуку о евакуацији доноси Начелник округа (Командант ОкШВС), или
Градоначелник (Командант ГШВС) на предлог Начелника Одељења за ванредне ситуације
МУП-а РС округа – Краљево
Евакуацију организује и планира Одељење за ванредне ситуације Рашког управног
округа Краљево.
Одлуку о евакуацији спроводи:
1) Руковођење – ГШВС – помоћник НШ за евакуацију
2) Регулисање саобраћаја – Саобраћајна Полиција, Комунална полиција
3) Превоз угроженог становништва – оспосбљена правна лица одређена за превоз
угроженог становништва, а по потреби и локални аутопревозници
4) Одржавање реда и заштита имовине – Полиција
5) Прихват евакуисаних грађана –члан штаба задужен за прихват и евакуацију
угроженог становништва, Црвени крст, Центар за социјални рад Краљево,
Повереник ЦЗ, Школска управа и Установа за децу предшколског узраста
У складу са планом евакуације ГШВС приступа се спровођењу евакуације
угроженог становништва. Евакуацијом руководи члан штаба задужен за евакуацију.
Након саопштавања наредбе о евакуацији процењује се да ће 1/3 угрожених грађана
сама извршити евакуацију и померање са угрожене територије (пешице или сопственим
возилима) на неугрожено подручје.
У складу са ситуацијом на терену место за прихват угроженог становништва
одређује ГШВС.

Приоритет у евакуацији имају особе са инвалидитетом, болесне особе, деца, трудне
жене, мајке са малом децом и старе особе.
Оспособљена правна лица и локални превозници
врше превоз угроженог
становништва до места за прихват. Контролу саобраћаја, одржавање реда и заштиту
имовине евакуисаних врши полиција и Комунална полиција. Прихват евакуисаних врше
Повереници цивилне заштите и руководилац установе где се врши прихват. Одмах након
прихвата врши се евидентирање и смештај. У поступцима прихвата су укључени и Центар
за социјални рад Краљево и Црвени крст Краљево, као и одборници Скупштине града са
угрожених територија, чланов и Савета месних заједница и волентери, као и удружења
грађана.

III -6

ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И НАСТРАДАЛОГ СТАНОВНИШТВА

Ради збрињавања угроженог и настрадалог становништва код поплава, предузети
мере за привремени смештај, исхрану, здравствену заштиту и обезбеђење других
неопходних потреба становништва.
Збрињавање угрожених и настрадалих планира и организује Одељење за ванредне
ситуације МУП-а РС.
Носиоци збрињавања:
1) Градско веће
2) Цивилна заштита
3) Градска организација Црвеног крста
4) Центар за социјални рад
Сарађују:
1) Школска управа
2) Здравствени Центар
3) Дом здравља
4) Градска Управа
5) ЈКП Водовод
6) Санитарна инспекција
7) Еколошка инспекција
8) Комунална инспекција
9) Полиција
10) Хуманитарне невладине организације
По плану ГШВС збрињавање угроженог и настрадалог становништва извршити
привременим смештајем у просторије школских и предшколских установа, спортској хали
и др. погодних објеката, на делу територије која није угрожена поплавом.
Одмах након прихвата, тимови психолога и социјалних радника обављају разговор
са евакуисаним становништвом.
За рад са децом Школска управа обезбедиће школске педагоге и психологе.
Центар за социјални рад предузеће бригу о социјално гроженим лицима.
Извршни органи локалне самоуправе обезбедиће флаширану воду и храну за
евакуисане.
ЈКП Водовод обезбедиће водоснабдевање.
Дом здравља ће обезбедити здравствену заштиту евакуисаних грађана.
Здравствени центар обезбедиће здравствену заштиту психотрауматизованих.
Санитарна инспекција наложиће мере хигијенско-епидемиолошке заштите.
Еколошка и комунална инспекција спроводи ће мере из своје надлежности.
Полиција обезбеђује одржавање реда и заштиту евакуисаних и њихове имовине.
Хуманитарне невладине организације ангажовати у циљу обезбеђења хуманитарне
помоћи за настрадале.

III – 7 ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ КОЈА СЕ АНГАЖУЈЕ
У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА
За потребе спровођења редовне и ванредне одбране од поплава на располагању је
механизација правно оспособљених лица одређених одлуком Градског већа града Краљева
и Јавних предузећа.
Механизација је у погонској спремности и зависно од потребе може се у потпуности
ангажовати.
Алат за спровођење одбране од поплава наменски опредељен постоји. У
интервенцијама се користи алат предузећа који је у свакодневној употреби.
Материјал за спровођење одбране од поплава постоји на локалним позајмиштима и
депонијама предузећа, исти одговара намени и може се обезбедити по потреби као и што
је до сада при интервенцијама коришћен.
Систем веза радио и телефонске мреже за спровођење одбране од поплава не
постоје и углавном се користе услужни телефони ОВС-Ва-ОРЦОБЕ (1985) и ситуационог
центра (306-113), као и систем везе Радиоаматера Краљево- правно оспособљено лице.
За потребе одбране од поплава укључиће се и друге фирме и власници који поседују
потребну механизацију (багере, утовариваче, моторне пумпе, тракторе, камионе и остало).
Финансијска средства за покривање трошкова редовне и ванредне одбране од
поплава на пољопривредном земљишту обезбеђује ЈВП "Србијаводе" – Београд.
Финансијска средства за покривање трошкова редовне и ванредне одбране од
поплава у насељеним местима (кишна канализација, унутрашње воде) обезбеђује
скупштина града, односно месна заједница или комунално предузеће.
Финансијска средства за покривање трошкова за време ванредне ситуације
обезбеђује град из својих средстава као и од средстава Републике намењених отклањању
штета од елементарних непогода.
Средства за извршење овог плана обезбеђују се из средстава буџета града Краљева.
Прецизно регулисати начин плаћања, односно поступак материјалне надокнаде за
ангажовану радну снагу и материјално - техничка средства, која су коришћена у одбрани
од поплава.

III-8
ПОДАЦИ О ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА, ОРГАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И
ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА НАДЛЕЖНИМ ИЛИ УКЉУЧЕНИМ У ОДБРАНУ
ОД ПОПЛАВА
Члан Градског штаба задужен за одбрану од поплава
Александар Несторовић – директор ЈП Дирекције за планирање и изградњу Краљево –
контакт телефон: 0646406826
Стручно - оперативни тим Градског штаба за ванредне ситуације за заштиту од
поплава, суша и биљних заразних болести:
¾ Александар Несторовић – в.д. директор ЈП за уређивање грађевинског
земљишта, шеф тима
¾ Славица Поповић – Одељење за инспекцијске послове Градске управе града
Краљева
¾ Весна Цветић – директор ЈВП „Западна Морава“
¾ Душан Сретовић – ЈП за уређивање грађевинског земљишта
¾ Дејан Карапанџић – Одељење за послове одбране и ванредне ситуације и
инжењерско – геолошке и сеизмичке послове Градске управе града Краљева
¾ Представник Пољопривредне саветодавне службе „ИБАР“ Краљево,
¾ Представник Шумарске школе у Краљеву

Списак правних лица од интереса за одбрану од поплава са подацима и одговорним
лицима
I Организационе јединице МУП-а
р. бр.
1
1.
2.
3.

Назив субјекта
2
Одељење за Ванредне
ситуације Краљево
МУП – ПС - Краљево
МУП – Ватрогасно
спасилачка јединица

Име и презиме
руководиоца
3

Телефони
Посао
Мобилни
4
5

Радојица Кочовић

036/317 320 064/892-95-33

Марко Јордовић

036/314 294 066/889-22-46

Миланко Обреновић

036/335 844 064/892-06-34

II Правосудни органи
р. бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.

Назив субјекта
2
Виши суд
Привредни суд
Основни суд
Суд за прекршаје
Јавни правобраниоц

Име и презиме
руководиоца
3
Милан Давидовић
Милена Баршуновић
Срђан Ђукић
Марија Бажалац
Мила Шћеповић

Телефони
Посао
Мобилни
4
5
313-350
334-552
321-591
321-257

III Органи локалне самоуправе
р. бр.

Назив субјекта

1

2

1.

Градоначелник

2.

Заменик градоначелника

3.
4.
5.
6.
7.
8.

руководиоца

Посао

Мобилни

3

4

5

др Предраг Терзић

036/306 024

064/891-21-60

Марица Мијајиловић

036/306 098

064/640-68-28

Ненад Марковић

036/312 843

064/891-20-23

Александар Протић

036/306 014

064/891-20-24

Драгана Петковић

036/306 020

064/829-15-33

Лидија Павловић

036/306 020

064/891-21-89

Милош Петровић

036/306 098

064/891-20-03

Јелена Бекчић Луковић

036/306 108

064/891-22-72

Председник Скупштине
града
Заменик председника
Скупштине града
Секретар Скупштине града
Заменик секретара
Скупштине града
Начелник Градске управе
Заменик начелника Граске
управе

Телефони

Име и презиме

Евидентирање поплавних догађаја
За евидентирање поплавних догађаја задужен је члан штаба за одбрану од поплава
Александар Несторовић. Он је у обавези да најкасније у року од 15 дана, након поплавних
догађаја, достави извештај надлежном руководиоцу одбране за секторе према
Републичком оперативном плану одбране од поплава, као и команданту Градског штаба.
У прилогу је дата Одлука Градског већа града Краљева о оспособљеним правним лицима
на територији града Краљева, као и преглед чланова штаба са задужењима у штабу.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
КРИТЕРИЈУМИ
За припрему извршења радова, мера и активности у одбрани од поплава и
проглашење фазе одбране од поплава у надлежности града
Фазе одбране од поплава
Критеријуми за
Ранг и врста активности,
проглашење фазе одбране
мера и радова по фазама
од поплава
одбране од поплава
ФАЗА 1.
Припрема одбране и најава
Превентивне активности,
Припрема за одбрану од
поплаве, поплавне кише-јаке мере и радови у припремном
поплава – редовна одбрана
пљусковите кише-кише
периоду за превинтивно
од поплава
јаког интезитета на
отклањање потенцијалних
меродавном делу сливу тока
узорка поплава и за
организовање одбране од
поплава
ФАЗА 2.
Најава и појава поплавне
Ванредне активности, мере
Ванредна одбрана од
кише дужег времена трајања
и радови у спровођењу
поплава
одбране од поплава
ФАЗА 3.
Најава и појава изливања
Ванредна ситуација,
Ванредна ситуација и
поплавног таласа из
евакуација становништва,
отклањање последица
основног тока у условима
стоке и добара, отклањање
поплава
непрекидних падавина у
последица поплава
сливу и повремених јаких
пљусковитих киша на
меродавном сливу

Укључивање чланова Градског штаба
Активирање Градског штаба за ванредне ситуације наређује градоначелник града Краљева
(као командант Градског штаба) или његов заменик (као заменик команданта).
Позивање чланова Градског штаба, који ће одмах активирати План у случају настанка
елементарне непогоде, се организује сопственим курирским системом или телефоном,
преко центра за обавештавање и узбуњивање Сектора за ВС – телефон 1985, или преко
надлежног Одељења Градске управе града Краљева.
У складу са ситуацијом врши се и позивање и осталог кадра система заштите и спасавања,
који се ангажује у оваквим ситуацијама.
ИМЕНИК СНАГА СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА КРАЉЕВА
ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
КРАЉЕВА
Р. БР.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
др Предраг Терзић
Марица Мијајловић
Радоица Кочовић
Александар Цветковић
Владимир Лазаревић
Милош Угреновић
Дејан Ћајић
Милош Гољић
Александар Несторовић
Александар Несторовић
Светлана Дражовић
Марко Јордовић
пуковник Жељко Кузмановић
др Александар Мацан
др Мирјана Крчевинац
др Мишо Коларевић
др Миодраг Цветић
Радмила Добрић
Звонко Ковачевић
Јасминка Јовановић
Бојана Максимовић
Здравко Максимовић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА
064/891-2160
064/640-6828
064/892-9533
062/211-777
064/891-2025
064/891-2202
064/891-2112
064/868-2825
064/640-6826
063/117-0673
064/898-7260
066/889-2246
064/832-9528
064/885-5001
064/874-2519
064/824-7508
064/610-5163
063/101-5006
064/891-2274
064/891-2230
064/869-9355
064/869-9375

Укључивање повереника цивилне заштите
Активирање повереника наређује Градски штаб за ванредне ситуације.
Позивање повереника врши се курирским систем или телефоном, преко надлежног
Одељeња Градске управе града Краљева.

Члан штаба за организовање и функционисање јединица цивилне заштите опште
намене
Здравко Максимовић – руководилац Одељења за послове цивилне заштите: 064/86-99375

Повереници и заменици повереника Цивилне заштите:

РБ

Месна
заједница

3

Студеница
Сирча
Трговиште

4

Годачица

5
6

Самаила
Адрани

7

Врдила

8

Рудно

9

Jарчујак

10
11
12
13

Ушће
Полумир
Баре
Тепечи

14

Врба

15

Гокчаница

16

Милочај

17

Чибуковац

18

Грдица

19

Мрсаћ

20

Стубал

21
22
23
24
25
26

Толишница
Витковац
Милаковац
Печеног

1
2

Хигијенски завод

Чукојевац

Повереници
Јевремовић Драган
Симеуновић Миле
Марковић Драган
Нешић Срећко
Ивановић Момчило
Благојевић Дарко
Бијорац Ненед
Ђаловић Бошко
Станић Зоран
Радуновић Ненад
Миљковић Андрија
Петровић Лука
Миленковић Немања
Николић Горан
Видојевић Милош
Пешовић Стефан
Дугалић Зоран
Митровић Мирчета
Милетић Владан
Шибалић Зоран
Сретовић Ђорђе
Сретовић Дарко
Плавшић Ненад
Косовац Стефан
Нешовић Будимир
Дуњић Снежана
Глођевић Бојан
Бојовић Љубиша
Вукомановић Радојко
Пајовић Милош
Рукавина Милан
Кундовић Душко
Петровић Миро
Дречоваковић Горан
Николић Верољуб
Павловић Никола
Милутиновић Бојан
Томислав Грабовац
Бошковић Зоран
Шушњар Ђорђе

Kонтакт
036/544-61-74
036/544-61-72
064/382-00-89
064/033-50-55
063/664-501
064/166-65-52

069/104-17-71
064/414-54-75
064/425-85-10

063/199-27-77
064/324-68-36

063/170-15-52
063/850-37-64
064/974-10-16

061/137-47-49
064/317-51-43

Заменици
повереника

Kонтакт

Божић Милојица
Костаовић Бранислав
Вукићевић Милан
Богојевић Душан
Лукић Драган
Вељковић Мирослав
Новаковић Дејан
Синђелић Слађан
Марковић Сава
Николић Миладин
Маринковић Далибор
Богдановић Тијана
Анић Соња
Јевтовић Иван
Радојевић Ђорђе
Ердоглија Стевица
Ђорђевић Дарко
Ненад Цвијановић
Иван Веселинивић
Милошевић Добривоје
Сретовић Иван
Павловић Александар

Милић Александар
Новичић Синиша
Мајсторовић Милорад
Брђанин Јован
Пљакић Зоран
Миленковић Милан
Јанковић Милан

Трнавац Горан
Немања Премовић

036/544-61-73
063/711-05-14
064/231-02-90
064/351-67-76
064/064-39-41

063/104-19-17
061/220-91-77
064/221-11-79
062/857-32-45

065/855-04-05
063/211-486

064/299-26-86
063/172-30-79

060/398-53-00
062/565-064

27

Стара Чаршија

28

30
31

Мланча
II Чибуковачка
чета
Роћевићи
Богутовац

32

Ратина

33
34

Драгосињци
Метикоши

29

35

Ковачи

36
37
38

Витановац
Шумарице
Милавчићи

39

Рибница

40

Конарево

41

Прогорелица

42

Мусина Река

Милуновић Милан
Пајовић Ненад
Благојевић Вера
Шормаз Никола
Матић Марко
Пантовић Анкица
Вујић Срђан
Драгићевић Милош
Павловић Жељко
Дабовић Михајло
Милошевић Иван
Милић Небојша
Стевановић Драган
Зоран Јаковљевић
Матовић Дарко
Речевић Саша
Ђукић Никола
Јанчић Срђан
Карличић Стојадин
Раковић Иван
Вујчић Милан
Пановић Радомир
Лазаревић Драган
Јовић Дејан
Трикош Милан
Лугић Драгош
Николић Оливера
Фемић Весна
Петровић Зоран
Милошевић Владимир
Солдатовић Игор
Гарић Дарко
Грачанац Зоран
Дмитровић Бобан
Вујовић Томислав
Ђорђе Милутиновић
Иван Ракић
Наташа Терзић
Марко Рудинац

064/157-27-23
060/713-11-65
065/215-63-83
065/849-10-03
064/869-28-22
063/482-266
064/171-07-27
065/228-81-71
065/552-27-45
064/178-60-67
063/681-120
064/136-81-54

065/479-10-90
069/372-90-44
063/113-26-38
065/479-10-90
060/082-73-26
064/161-54-63
063/700-60-90
064/317-54-15
064/665-57-87
064/141-64-74
060/372-96-00
063/889-31-22
064/230-18-55
062/887-60-72
063/711-95-46
064/343-04-84
064/989-79-99
060/582-28-82
064/19-11-526
064/21-72-688
064/37-32-119
069/10-67-978

Манојловић Јован
Ђошовоћ Стефан
Димитријевић Александар

063/802-29-06
064/291-66-36
065/478-45-17
065/350-53-35
065/362-32-40
063/789-93-93
060/326-86-56
065/463-60-13
064/909-60-43
069/338-70-28
064/209-43-66
064/536-70-07

Томић Милан
Бркић Милош
Смиљанић Душан
Матић Иван
Стојковић Жељко
Маринковић Миланко
Мутавџић Иван
Обрадовић Иван
Мирковић Ђорђе
Миловановић Иван
Катић Владимир
Варевац Милован
Пешић Марко
Кочовић Жарко
Радић Милан
Грбовић Љупка
Фајернтаг Иван
Mарић Томислав
Масић Александар
Вељковић Горан
Војиновић Јован
Терзић Милан
Јовановић Милош
Лазовић Јово
Недељковић Јовица
Божиновић Драган
Милашиновић Петар

064/250-44-04
063/825-32-86
069/209-98-77
064/363-01-40
069/187-12-69
063/757-76-55
064/940-84-11
064/373-21-32
063/641-593
036/371-224
064/876-50-16
064/353-42-73
064/237-45-50
064//661-869

Дуловић Владимир
Ћирица Драган
Дугалић Лазар
Пантовић Миодраг

060/0-822-456

Увођење дежурства у згради Градске управе
-За време редовних одбрана од поплава организује се дежурство у периоду од 07-15
часова.
-За време ванредних одбрана од поплава
•
•
•

I смена: 06-14 часова
II смена: 14-22 часова
III смена: 22-06 часова

Увођење дежурства у згради Градске управе се врши према списку и по распореду
начелника Градске управе, на основу радног налога.
Дежурство се организује у просторијама надлежног Одељења Градске управе града
Краљева, као и у осталим Одељењима и службама битним за деловање у оваквим
ситуацијама.
Увођење дежурства у насељеним местима
Угрожене месне заједнице су у обавези организације и увођења дежурства по налогу
Градског штаба:
− У редовној одбрани од поплава у времену од 07-15 часова
− У ванредној одбрани од поплава у времену од 0-24 часова
Превентивно деловање МЗ
− Повереници цивилне заштите и савет МЗ се састају најмање једном у три месеца;
− На свим састанцима расправља се о стању на територији МЗ у смислу предузимања
превентивних мера;
− Превентивне мере се доносе на активности које треба предузети ради заштите
територије МЗ од елементарних непогода и других несрећа;
− У складу са донетим закључцима, предлог о мерама које треба предузети, доставља
Градском штабу за ванредне ситуације, који исте у складу са Планом, уграђује у
програм активности;
− Програм активности представља основ за обезбеђивање одговарајућих буџетских
средстава за превентивно деловање;
− О висини обезбеђиних средстава и о евензуално прихваћеним захтевима
обавештава се Савет МЗ;
− Предузима и низ других активности у циљу превентивног деловања на својој
територији, са тежиштем на едукацији грађанства и развијању безбедносне културе
осигурања имовине.
Деловање у ванредним ситуацијама
− Одмах по пристизању у просторије МЗ, председник Савета МЗ позива поверенике
ЦЗ;
− У складу са упутствима од стране Градског штаба, Сектора за ванредне ситуације
или надлежног Одељења Градске управе града Краљева, предузима све потребне
активности на организовању и функционисању система заштите и спасавања на
територији МЗ;
− прикупља и евидентира све захтеве грађана о насталој штети;
− Уредно прикупљене и мевидентиране захтеве грађана о насталој штети, доставља
Градској комисији за процену штете;
− Утврђује приоритете и у складу са тим извештава Центар за осматрање и
обавештавање, односно Одељење сектора за ванредне ситуације МУПа и Градски

штаб за ванредне ситуације преко члана штаба задуженог за одбрану од поплава
или директно;
− Обавља и све друге активности по налогу Градског штаба за ванредне ситуације, а
све у циљу смањења ризика и отклањања последица елементарних непогода и
других несрећа.
Повереници цивилне заштите и савети МЗ делују:
1. Пре наступања елементарне непогоде, учествују у изради планских докумената
заштите од елементарних непогода и других несрећа за територију МЗ;
2. По наступању елементарне непогоде организују снаге и средства за одбрану;
3. Организују и обезбеђују прихват и збрињавање евакуисаног становништва и
материјалних добара;
4. Организују одржавање реда за време елементарне непогоде;
5. Предузимају мере на отклањање последица од елементарне непогоде;
6. Обављају и друге задатке по наређењу Градског штаба за ванредне ситуације.

РЕД.БР.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА

1

Адрани

2

Бапско Поље

3

Баре

4

Берановац

5

Богутовац

6

Бресник

7

Буковица

8

Витановац

9

Витковац

10

Врба

11

Врдила

12

Гледић

13

Годачица

14

Гокчаница

15

Грдица

16

Драгосињци

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА МЗ
Новица Филиповић
Павле Вукмировић
Милорад Јевремовић
Зоран Андрић
Никола Рушпић
Павловић Бојан
Петар Шалинић
Зоран Јовановић
Милан Пантовић
Ацо Бањанац
Иван Ракић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА
Кућни
Моб.
064-616-21-68
064/3286-210
5889-450
064/15-66-592
5889-426
064/18-13-507
065/529-90-05
064/1911595
366-646
064/1528666
064/3841-962
582-60-30
064/382-01-66

Небојша Стефановић
Бунарџић Марко
Милан Вујичић
Данијела Ранковић
Снежа Маџаревић

881-211

Мирчета Митровић

420-281

063/750-03-67
069-420-28-10
064/307-76-61

5877-155

391-457

064/436-33-35
064/148-53-31
069-187-71-00
065/870-766
064-4-666-057
064-424-0141
064/297-65-32

861-132

064-127-42-30

064-349-30-53

5871-372
5873-456

Новица Сретеновић
Драган Карајовић
Зоран Гвозденовић
Живота Радојковић
Срђан Николић
Жељко Стефановић
Добривоје Милошевић
Раде Ерац
Урош Величанин

5877-565
5877-076

064/496-37-16
066-5871-372
060/082-73-26
063/732-35-28
069-613-256

17

Дракчићи

18

Жича

19

Закута

20

Зеленгора

21

Јарчујак

22

Каменица

23

Кованлук

24

Ковачи

25

Конарево

26

Лађевци

27

Лазац

28

Лешево

29

Лопатница

30

Матарушка Бања

31

Метикоши

32

Милавчићи

33

Милаковац

34

Милочај

35

Мланча

36

Мрсаћ

37

Мусина Река

38

Обрва

39

Опланићи

40

Петропоље

41

Печеног

42

Полумир

43

Поповићи

44

Прогорелица

45

Раваница

46

Ратина

Оливера Дражинац
Верољуб Бошковић
Зоран Рудинац
Владан Костић
Ненад Марковић
Зоран Стевановић
Драган Чорбић

827-480
827-453
5416-182

Милоје Бајчетић
Драгојло Карџовић
Горан Милашиновић

352-356

Александар Милићевић
Милоица Васиљевић
Вук Величковић
Стојадин Карличић
Вујовић Миодраг
Дмитровић Бобан
Миломир Тошовић
Јелисавета Пројовић
Милан Илић

034/518-

064/177-99-71
064/365-26-37
064/815-07-93
064/839-78-26
064/854-04-38
064-938-81-49

810-160

332-200
851-400
5851-686
881-850

Раденко Ристић
Миланко Вукићевић
Драган Миловановић
Миланко Вукићевић
Вељко Луковић

875-668
875-530
825-319

Јовица Баковић
Стојан Величанин
Владанка Тодоровић

861-879
871-645

Ненад Давидовић

064/288-36-09
064/353-05-34
064/613-74-77
066-241-412
063/85-59-824
064-640-62-24
063/113-26-38
065/232-83-31
064-019-00-90
063/632-690
065/446-97-58
064-974-53-56
062-855-44-54
066/587-56-68
064/9565-685
063/668-524
062-841-50-19
063/800-06-15
069/117-98-40
064/128-11-77
065/280-99-89

Дарко Сретовић
Ђорђе Сретовић
Будимир Васиљевић

5855-609

065-324-68-36
063/199-27-77
065-451-58-98

Мирослав Милићевић
Радојко Драгићевић
Ђорђе Милутиновић
Милан Терзић
Милош Дмитровић
Владимир Бисенић
Немања Петровић
Драган Марковић
Mилан Лазаревић
Милош Теофиловић
Мирко Мијаиловић

889-050

069/188-90-50
064/962-22-04
064/191-15-26
064/1461-156
064/297-68-11
064/161-27-74
060/5447/037
063/830-71-41
069-23-07-984
063-86-22-008
064/452-69-69

Taња Ратковић
Јелена Јаблановић
Александар Милојевић
Милован Марковић
Томислав Вујовић
Драган Бакшуновић
Верољуб Коматовић
Драган Стевановић

841-289
851-778
5447-037
5446-172
873-352
873-217
5435-259
5855-004
822-882

060/55-98-561
064/662-4836
060/1412-278
060/582-28-82
064/134-78-57
064/231-02-40
064-213-30-70

47

Рибница

48

Роћевићи

49

Рудно

50

Савово

51

Самаила

52

Сибница

53

Сирча

54

Стара Чаршија

55

Стубал

56

Студеница

57

Тавник

58

Тепечи

59

Толишница

60

Трговиште

61

Ушће

62

Хигијенски Завод

63

Цветке

64

Центар

65

Чибуковац

66

II Чибуков. Чета

67

Чукојевац

68

Шумарице

Марко Станковић
Драгиша Остојић
Душко Лекић

064-119-42-82
069-590-5944
064/143-47-47

Дејан Шеклер
Далибор Маринковић
Горан Ракић

5437-041

065/837-24-44
064/176-32-34
064-170-18-30

Ненад Пајић
Слађана Луковић
Радован Павловић

882-192

063/861-39-39
060/086-13-93
064-449-93-91

Младен Васиљевић
Андрија Грујовић
Марко Матић
Анкица Пантовић
Верољуб Јовић
Саша Николић
Драган Јевремовић
Милоица Божић
Милош Дробњак

5446-266

064-911-6-523

354-065

064/869-28-22
064/12-59-112
064/854-64-26
064/854-64-26
064-19-62-442
069-614-928
064-169-20-54

876-730
5436-116

Горан Вучковић
Зоран Дугалић
Верољуб Николић

421-448

063/756-43-01
069-196-87-07
064/974-10-16

Љубомир Јеремић

846-545

063/74-06-315

5430-498
5430-466

069/104-17-71
063/104-19-17
061-137-47-49

Горан Николић
Иван Јевтовић
Славко Бошковић

424-169

Ресавица

Зоран Вранић
Небојша Грујовић
Милан Лазовић

064/150-81-71
064-141-79-84
066-910-23-34

Бранислав Шиљковић

351-208

065/351-208-0

Момчило Драгојловић
Верослав Живковић
Дамњан Калмиков
Иван Радојковић
Миодраг Милошевић
Александар Масић

387-308
387-098

065-591-12-25
065/338-70-97
063/754-53-40
062/373-490
064/136-83-54
063/757-76-55

5445-009
5445-060

Увођење ванредне ситуације
Ванредну ситуацију проглашава градоначелник града Краљева.
На основу мишљења стручно-оперативног тима за одбрану од поплава, а у складу са
ситуацијом, Градски штаб за ванредне ситуације доноси препоруку градоначелнику за
проглашење ванредне ситуације.

Укључивање субјеката система заштите и спасавања
Укључивање ватрогасно - спасилачких јединица
-

Вађење воде из објеката
Спасавање на води и под водом

Укључивање МУП-а
-

Патроле
Затварање путева
Праћење транспорта

Укључивање ВС
-

Одбрана на заштитним објектима
Механизација
Опрема за спасавање
Спасавање на води

Укључивање оспособљених правних лица од занчаја за система заштите и спасавања
-

Радови на заштитним објектима
Механизација
Опрема
Транспорт
Збрињавање
Здравствена заштита
Производи и услуге

Укључивање Кајак клуб Ибар
-

Спасавање на води

Укључивање Одељења и служби Градске управе града Краљева
-

Дежурства
Инспекцијски рад
информације

Укључивање Скупштине града Краљева
-

одлуке од значаја за отклањање последица елементраних непогода
функционисање система заштите и спасавања на територији града Краљева

и

Укључивање Градског већа града Краљева
-

одлуке од значаја за отклањање последица елементраних непогода
функционисање система заштите и спасавања на територији града Краљева

и

Одређивање локације за
грађевинског отпада и сл.)

складиштење

отпадног

материјала

(блата,

шута,

Локације за складиштење отпадног материјала у насељеним местима одређују Савети МЗ
у координацији са повереницима ЦЗ.
У случају да насељено место нема погодну локацију за складиштење отпадног материјала,
исто ће се складиштити на градску депонију у Краљеву.
Укључивање ловачких друштава за збрињавање дивљачи
Ловачка друштва из угрожених месних заједница, организоваће прихват и збрињавање
дивљачи на места која одреди Градски штаб за ванредне ситуације на предлог стручнооперативног тима за заштиту од животињских заразних болести.
Тим за заштиту од животињских заразних болести
¾ Зоран Дебељак – Ветеринарски специјалистички институт „Краљево“ , шеф
тима
¾ Владимир Лазаревић – члан Градског већа града Краљева
¾ Јован Лековић – Одељење за инспекцијске послове Градске управе града
Краљева
¾ Представник Републичке ветеринарске инспекције
¾ Душан Јовановић – Одељење за послове одбране и ванредне ситуације и
инжењерско – геолошке и сеизмичке послове Градске управе града Краљева

Механизација и опрема за потребе угрожених месних заједница од поплава
Механизација Јавних предузећа је дата у Прилогу (Прилог 24.)

Средства за узајамну и колетивну заштиту

ГАРДЕРОБА

ПАРТИЈА

СРЕДСТВА УЗАЈАМНЕ И
КОЛЕКТИВНЕ ЗАШТИТЕ

ОБУЋА

Ватрогасни апарат
Чамац са пратећом
опремом
Средстава за
пружање прве
помоћи при заштити
и спасавању

РЕДНИ
БРОЈ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Радни комбинезон
Мајица
Кишна кабаница
Полудубоке ципеле
Гумене чизме
Гумене рибарске чизме
Лопата
Крамп
Секира
Чекић
Ћускија
Тестера за гвожђе
Клешта
Испитивач напона
Пуњива батеријска лампа
Ватрогасни апарат

ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Пар
Пар
Пар
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком
Ком

ТРАЖЕНА
КОЛИЧИНА
170
170
170
20
20
20
20
170
150
340
50
170
370
20
100
50
20
50
20
20
30
100
50
20

1

Чамац са пратећом опремом

Ком

3

1

Комплет за пружање прве помоћи

Ком

20

НАЗИВ ДОБАРА
Капа летња
Капа зимска
Јакна са термоулошком на скидање
Кошуља - блуза дугих рукава
Панталоне
Дукс
Синтетички каиш
Дводелно кишно одело са торбицом

Забрана кретања на одбрамбеној линији
Забрану кретања на одбрамбеним насипима одређују надлежни из водопривредног
предузећа ЈП Србија воде - радна јединица Чачак.
Асанација терена
Послове везано за асанацију терена врши стручно-оперативни тима Градслког штаба, а на
основу налога Градског штаба.
Средства и опрема за асанацију терена користи се из МТС ЈП и других организација од
значаја за система заштите и спасавања, као и приватних предузетника и грађана.

Људство за потребе асанације терена се обезбеђује из кадрова ЈП, приватних
предузетника, удружења грађана, волонтера и грађана.
Асанација терена се врши према плановима и упутствима Завода за јавно здравље
Краљево и Ветеринарског специјалистичког института Краљево.
Тим за асанацију терена
¾ Дејан Ћајић – директор ЈКП „Чистоћа“ Краљево, шеф тима
¾ Милош Гољић – директор ЈКП „Путеви“ Краљево
¾ Горица Рајичић - Одељење за инспекцијске послове Градске управе града
Краљева
¾ Представник Војске Србије – референт за РХБ заштиту 2. Бригаде КоВ-а
¾ Звонко Ковачевић - начелник Одељења за урбанизам, грађевинарство и
стамбено – коминалне делатности Градске управе града Краљева
¾ Александар Мацан – директор Завода за јавно здравље „Краљево“
¾ Мишо Коларевић – директор Ветеринарског специјалистичког института
„Краљево“
¾ Дарко Рудњанин – Одељење за послове одбране и ванредне ситуације и
инжењерско – геолошке и сеизмичке послове Градске управе града Краљева
Обезбеђење превоза и исхране људства за рад у заштићеној зони
Грађани који учествују у одбрани од поплава имају право на бесплатну исхрану и превоз,
као и друга права утврђена Законом.
Тим за рад са волонтерима
¾ Никола Радевић – Канцеларија за младе Градске управе града Краљева, шеф
тима
¾ Игор Цветковић – Градско веће града Краљева,
¾ Снежана Апостоловић – Црвени крст Краљево,
¾ Представник ученичког парламента средњих школа града Краљева,
¾ Дарко Рудњанин – Одељење за послове одбране и ванредне ситуације и
инжењерско – геолошке и сеизмичке послове Градске управе града Краљева.
Исхрана
Исхрана грађана који се ангажују као подршка појачавања хидротехничких објеката
спроводиће се за осмочасовни рад давањем једног хладног оброка.
Уколико се грађани на појединим задацима ангажују дуже од осам часова, за исте се
обезбеђује и топли оброк који ће припремити Црвени крст Краљево и ПУ Олга Јовичић
Рита.
За сваког ангажованог грађана за осмочасовно ангажовање обезбеђује се један литар
пијаће флаширане воде.

Поједини артикли исхране и воде за пиће могу се обезбедити и из Робних резерви
Републике Србије и од донатора.
Превоз
Превоз грађана који учествују као подршка ојачању хидротехничких објеката – насипа, од
места прикупљања до места рада вршиће се аутобусима.
Аутобусе обезбеђује предузеће задужено за локални саобраћај на територији града
Краљева, а по потреби и Војска Србије, школе и друге организације.
Превоз грађана по некатегорисаним и расквашеним пољским путевима вршиће се
тракторима и приколицама пољопривредних предузећа и приватних лица.
Превоз грађана по течко проходним путевима вршиће се камионима Војске Србије.
Превоз грађана у случају евакуације вршиће се аутобусима и превозним средствима
грађана који се евакуишу.
Превоз МТС у евакуацији врши се превозним средствима грађана који се евакуишу и
камионима субјеката система заштите и спасавања.
Евакуација стоке врши се погоном, а за категорије које се морају транспортовати,
транспорт ће се извршити одговарајућим камионима предузећа која се баве прерадом
меса.
Превоз отпадног материјала врши ће се камионима и тракторима ЈКП Чистоће, као и
осталих јавних и приватних предузећа и грађана.
Тим за евакуацију, склањање, збрињавање и медицинску помоћ
¾ Бојана Максимовић – начелник Одељења комуналне полиције Градске
управе града Краљева, шеф тима
¾ Светлана Дражовић – директор Центра за социјални рад Краљево,
¾ Радмила Добрић – секретар Општинске организације Црвеног крста
Краљево
¾ Ненад Славковић – Руководилац Школске управе Краљево, за Рашки
управни округ
¾ Пук. Жељко Кузмановић – заменик команданта Команде 2. бригаде КоВ-а
¾ Мирјана Крчевинац – директор Дома здравља Краљево
¾ Верица Матковић – Одељење за послове одбране и ванредне ситуације и
инжењерско – геолошке и сеизмичке послове Градске управе града Краљева
Информисање јавности
-

Командант Градског штаба
Руководилац одбране од поплава исред Градског штаба
Остала лица по овлашћењу и Плану информисања

IV ЕКОНОМСКИ ДЕО

IV – 1 ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА
Одбрану од полава на водотоковима I реда, са изграђеним заштитним
водопривредним објектима, обухваћеним републичким Оперативним плановима,
финансира Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, средствима
обезбеђеним у оквиру годишњих планова и програма радова које верификује Влада
Републике Србије.
Одбрану од поплава на водотоковима I реда, на територији Града Краљева,
финансира, организује и спроводи ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш,
односно секторски руководилац у сарадњи са Градом Краљевом, односно Штабом за
ванредне ситуације.
Одбрана од бујичних поплава на водотоковима II на територији Града Краљева,
који су обухваћени Градским годишњим Оперативним планом, финансира се из градског
буџета.
Потребна средства финансирања одбране од бујичних поплава у 2017. години, у
надлежности Града Краљева, одређују се на основу реално уређене вредности за
спровођење утврђених акривности, мера и радова из Оперативног плана, у координацији
са Штабом за ванредне ситуације града и ЈП за уређивање грађевинског земљишта.
Оперативни План за одбрану од бујичних поплава на водотоковима II реда на
територији града Краљева за 2017. годину, се примењује од дана усвајања;
Командант Штаба за ванредне ситуације је задужен за имплементацију Оперативног
плана, преко Оперативног штаба за одбрану града Краљева од бујичних поплава, као и
Главног
руководиоца
за
одбрану
од
бујичних
поплава;
Командант штаба је дужан да у року од 30 дана од дана доношења Оперативног плана,
сачини план о програму рада штаба за 2017. годину и да га достави Градском Већу и
Скупштини Града Краљева на верификацију.
Предмет плана и програма рада Штаба за 2017. годину јесте:
- Реализација ургентних активности у надлежности Града Краљева (дефинисаних
детаљним планом активности,радова и мера);
- Обезбеђење реализације ургентних активности, радова и мера у надлежности
водопривреде;
- Оперативни послови; едукација и упознавање становништва, градских комуналних
служби и органа управе са Оперативним планом;
- Командант Штаба о раду штаба извештава Градско веће града Краљева и
Скупштину Града Краљева, у писаном облику;
- За израду завршног извештаја, Командант Штаба је дужан да обезбеди актуелни
извештај Главног руководиоца одбране од бујичних поплава о стању заштитних
објеката на подручју Града;
- Командант штаба је дужан да благовремено организује припрему за израду
Оперативног плана за наредну годину на основу одредби Општег плана
општинског штаба. Извор података за Оперативни план за наредну годину су нове
информације
помоћника и повереника са подручја, и Извештај Главног

руководиоца одбране од бујичних поплава о стању заштитних објеката на
подручју Града Краљева.

IV- 2 ПРЕГЛЕД ХИТНИХ ПРЕВЕНТИВНИХ РАДОВА
Сви радови на водотоковима II реда на територији града Краљева, врше се у складу
са планом и програмом ЈП Дирекција за планирање и изградњу.
У току 2017. године планирани су следећи радови на водотоковима II реда на
територији града Краљева у Програму уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину,
ЈП за уређивање грађевинског земљишта:
Редни
Број

ОПИС

Б

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

Б.1.14

ПДР потока Чађавац - Моравац, од ушћа у реку
Западну Мораву до улице Тике Коларевић

Износ

Део планираних средстава
од укупног износа од
7.000.000,00 динара

Б.1.15

ПДР Регулација корита реке Макве у Шеовцу

Б.1.28

ПДР регулација корита реке Жутаје

В

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

В.14

Хитне интервенције на заштити нерегулисаних
корита водотокова II категорије, по указаној 8.000.000,00 динара
потреби

Г.2.19

ИЗГРАДЊА И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ
ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА
Регулацији леве обале Ибра у Краљеву од “Старог
Јасена” према бензинској пумпи у Чибуковцу 9.000.000,00 динара
заједничка изградња са ЈВП "Србијаводе"
Изградња деснообалног насипа у Жичком пољу
поред реке Ибар - заједничка изградња са ЈВП
6.000.000,00 динара
"Србијаводе"
Одбрамбени насип у Жичком пољу дуж Жичке
7.000.000,00 динара
реке

Д

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА

Д.1.7

Регулација корита реке Маква у Шеовцу

Д.1.17

Заштитни насипи у Жичком Пољу

Д.1.27

Насип у Грдици

Г.2
Г.2.17
Г.2.18

Део планираних средстава
од укупног износа од
125.000.000,00 динара

Посебна улагања ће бити у израду пројектне документације за месну заједницу
Обрва, односно Катрга, што ће бити реализовано крот заједничке активности града
Краљева и града Чачка а на основу и Протокола о сарадњи градова и општина у сливу
Западне Мораве.
Овим Протоколом су предвиђене и структурне и неструктурне мере, када су у
питању водотокови другог реда и активности на смањењу и управљању ризицима од
поплаве.
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Strana 2 - Broj 4

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

ma iz oblasti buxetskog sistema redovno izve{tava nadle`no odeqewe Gradske uprave
grada Kraqeva o realizaciji odobrenog projekta i da sredstva po osnovu odobrenog projekta trebuje u skladu sa odredbama ~lana
16. Odluke o buxetu grada Kraqeva za 2014.
godinu („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 30/13).
5. O izvr{ewu ovog re{ewa stara}e se
Odeqewe za privredu i finansije Gradske
uprave grada Kraqeva i Odeqewe za dru{tvene delatnosti Gradske uprave grada
Kraqeva.
6. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom
listu grada Kraqeva“.
7. Re{ewe dostaviti: Odeqewu za privredu i finansije Gradske uprave grada
Kraqeva, Odeqewu za skup{tinske poslove
Gradske uprave grada Kraqeva, Odeqewu za
dru{tvene delatnosti Gradske uprave grada
Kraqeva, Zavodu za za{titu spomenika kulture Kraqevo, Upravi za trezor i arhivi.

Gradona~elnik grada Kraqeva
I Broj: 341/14
Dana: 10. februara 2014. godine

Gradona~elnik grada Kraqeva
Dragan Jovanovi}, s.r.
______________________________

AKTI GRADSKOG VE]A
GRADA KRAQEVA

34.

Na osnovu ~lana 15. stav 1. ta~ka 8. Zakona o vanrednim situacijama („Slu`beni
glasnik RS“, broj 111/2009 i 92/2011), ~lana
46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/2007), ~lana 4. stav
1. alineja 5. Odluke o organizaciji i funk-

18. februar 2014. godine

cionisawu civilne za{tite na teritoriji
grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 21/2013), ~lana 63. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 15/2013 - pre~i{}en tekst) i Preporuke Gradskog {taba za vanredne situacije na
teritoriji grada Kraqeva, broj: 373/2013 od
12.12.2013. godine,
Gradsko ve}e grada Kraqeva, na sednici
odr`anoj dana 18. februara 2014. godine, donelo je

ODLUKU
O ODRE\IVAWU OSPOSOBQENIH
PRAVNIH LICA ZA ZA[TITU I
SPASAVAWE U VANREDNIM
SITUACIJAMA NA TERITORIJI
GRADA KRAQEVA

^lan 1.

Ovom odlukom ovla{}uju se osposobqena pravna lica za sprovo|ewe mera za{tite
i spasavawa na terotoriji grada Kraqeva i
to:
1. JKP „Vodovod“, Kraqevo - Komunalna
delatnost pre~i{}avawe i distribucija vode (skupqawe, prerada, odnosno pre~i{}avawe i isporuka vode za pi}e korisnicima
i za dr. potrebe) i pre~i{}avawe i odvo|ewe atmosferskih voda;
2. JKP „^isto}a“, Kraqevo - Komunalna
delatnost izno{ewe, transport i deponovawe sme}a, prawe i ~i{}ewe ulica, odr`avawe javnih zelenih povr{ina, odr`avawe zelenila oko stambenih objekata, ure|ewe i
odr`avawe gradskih grobqa i pogrebne
usluge;
3. JKP „Putevi“, Kraqevo - Obavqa delatnost od posebnog interesa u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima i Zakonom o javnim preduze}ima u kojoj je glavna
delatnost rekonstrukcija, odr`avawe i
opravka ulica, puteva i drugih saobra}ajnica sa pripadaju}om vertikalnom i hori-

18. februar 2014. godine

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

zontalnom signalizacijom, a vr{i i izgradwu, rekonstrukciju i dogradwu novih
puteva na tr`i{tu, proizvodwu betona i betonskih elemenata, izgradwu hidrogra|evinskih objekata i izradu tehni~ke dokumentacije;
4. JEP „Toplana“, Kraqevo - Proizvodwa i distribucija toplotne energije ukqu~uju}i dodatne poslove u oblasti odr`avawa proizvodnih kapaciteta, toplovoda, kao
i vr{ewe stru~nog nadzora i projektovawa;
5. Zavod za javno zdravqe - Pra}ewe i
prou~avawe uzroka poreme}aja zdravqa i
preduzimawe mera za wihovo spre~avawe i
suzbijawe;
6. Zdravstveni centar „Studenica“ Kraqevo - Zdravstveni centar je jedinstvena
zdravstvena ustanova koja pru`a usluge
zdravstvene za{tite;
7. Prirodno le~ili{te i odmarali{te
Mataru{ka i Bogutova~ka Bawa – sme{tajna ustanova s medicinskom negom;
8. Veterinarski specijalisti~ki institut - za{tita `ivotiwa, kontrola namirnica `ivotiwskog porekla, hrane za
`ivotiwe i vode; laboratorijska kontrola
higijenske ispravnosti i kvaliteta sirovina, proizvoda `ivotiwskog porekla, hrane za `ivotiwe i vode, povr{inskih i otpadnih voda; Za{tita `ivotne sredine i veterinarska sanitacija (dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju); Preventivu i le~ewe steriliteta `ivotiwa i Promet veterinarskih lekova, vakcine i opreme, i
9. DVP „Zapadna Morava“ – Izgradwa
hidrotehni~kih objekata i odbrana od poplava.

Broj 4 - Strana 3

Pravna lica iz ~lana 1. ove odluke du`na su da Gradskoj upravi grada Kraqeva
dostave kopije donetih planova i a`uran
pregled svojih materijalno – tehni~kih
sredstava i opreme, koja se po potrebi mogu
staviti u funkciju za{tite i spasavawa
stanovni{tva i materijalnih dobara na
podru~ju grada Kraqeva.

^lan 3.

Izvr{avawe zadataka u vanrednim situacijama mo`e se poveriti i privatnim
pravnim licima koja svojom odlukom odabere Gradsko ve}e posle upu}enog javnog poziva svim zainteresovanim pravnim licima
sa navedenim neophodnim kriterijumima i
uslovima koje zainteresovana pravna lica
treba da ispuwavaju.

^lan 4.

Za sprovo|ewe mera za{tite i spasavawa na teritoriji grada Kraqeva, odgovorni
su rukovodioci pravnih lica iz ~lana 1.
ove odluke.

^lan 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavqivawa u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.

^lan 2.
U ciqu organizovanog pru`awa pomo}i
stanovni{tvu i za{titi dobara u slu~aju
prirodne ili druge nesre}e, pravna lica iz
~lana 1. ove odluke, du`na su da u {to kra}em roku, a najdu`e u roku od {est meseci
od dana stupawa na snagu ove odluke, izrade
sve potrebne planove u skladu sa ~lanom 49.
Zakona o vanrednim situacijama.

Gradsko ve}e grada Kraqeva
Broj: 011-12/2014-III
Dana: 18. februara 2014. godine

Predsednik Gradskog ve}a,
gradona~elnik grada Kraqeva
Dragan Jovanovi}, s.r.
_______________________________
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za 2015.godinu („Slu`beni glasnik RS“,
broj 142/14).
3. O izvr{ewu ovog re{ewa stara}e se
Odeqewe za privredu i finansije Gradske
uprave grada Kraqeva, Odeqewe za zajedni~ke poslove Gradske uprave grada Kraqeva i
Odeqewe za dru{tvene delatnosti Gradske
uprave grada Kraqeva.
4. Re{ewe objaviti u „Slu`benom listu
grada Kraqeva“.
5. Re{ewe dostaviti: Odeqewu za privredu i finansije Gradske uprave grada
Kraqeva, Odeqewu za zajedni~ke poslove
Gradske uprave grada Kraqeva, Odeqewu za
dru{tvene delatnosti Gradske uprave grada
Kraqeva, Direkciji za planirawe i izgradwu „Kraqevo“, Odeqewu za skup{tinske poslove Gradske uprave grada Kraqeva, Upravi za trezor i arhivi.

21. januar 2015. godine

broj 15/13 – pre~i{}en tekst) i Preporuke
Gradskog {taba za vanredne situacije na teritoriji grada Kraqeva, broj: 1257 /14 od
16.12.2014. godine,
Gradsko ve}e grada Kraqeva, na Osamnaestoj (vanrednoj) sednici, odr`anoj 21. januara 2015. godine, donelo je

ODLUKU
O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O ODRE\IVAWU OSPOSOBQENIH
PRAVNIH LICA ZA ZA[TITU I SPASAVAWE U VANREDNIM
SITUACIJAMA NA TERITORIJI
GRADA KRAQEVA

^lan 1.
Gradona~elnik grada Kraqeva
I Broj: 91/15
Dana: 14. januara 2015. godine

Gradona~elnik grada Kraqeva
Tomislav Ili}, s.r.
______________________________

AKTI GRADSKOG VE]A
GRADA KRAQEVA

3.

Na osnovu ~lana 15. stav 1. ta~ka 8. Zakona o vanrednim situacijama („Slu`beni
glasnik RS“, broj 111/09, 92/11, 93/12), ~lana
46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07), ~lana 4. stav 1.
alineja 5. Odluke o organizaciji i funkcionisawu civilne za{tite na teritoriji
grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 21/13), ~lana 63. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,

U Odluci o odre|ivawu osposobqenih
pravnih lica za za{titu i spasavawe u vanrednim situacijama na teritoriji grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 4/2014), u ~lanu 1. stav 1. alineja 6. mewa se i glasi:
„6. Op{ta bolnica „Studenica“ Kraqevo – Zdravstvena ustanova koja pru`a usluge zdravstvene za{tite“.
U ~lanu 1. stav 1. posle alineje 9. dodaju se alineja 10, 11. i 12. koje glase:
„10. Dom zdravqa Kraqevo – Zdravstvena ustanova koja pru`a usluge zdravstvene
za{tite;“
„11. Crveni krst Kraqevo – u~estvuje u
za{titi i spasavawu stanovni{tva, materijalnih dobara u slu~aju ratnih razarawa,
prirodnih i drugih nesre}a i drugih opasnosti u miru i ratu; organizuje prikupqawe pomo}i za ugro`ene, koju potom raspore|uje shodno prioritetu; u~estvuje u prihvatawu i sme{taju evakuisanog stanovni{tva; obavqa poslove Slu`be tra`ewa nestalih lica; u~estvuje u zdravstvenom prosve}ivawu stanovni{tva i organizuje ekipe prve pomo}i;“

21. januar 2015. godine

SLU@BENI LIST GRADA KRAQEVA

„12. Autotransport AD – u restrukturirawu, Kraqevo – u~estvuje u za{titi i spasavawu stanovni{tva, materijalnih dobara
u slu~aju ratnih razarawa, prirodnih i
drugih nesre}a i drugih opasnosti u miru i
ratu kroz prevoz ugro`enih lica i transport donacija za ugro`ene, organizuje
skladi{tewe donacija za ugro`ene.“

Broj 1 - Strana 5

Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 15/13 – pre~i{}en tekst) i ~lana 6. stav
3. Odluke o gra|evinskom zemqi{tu („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 20/10),
Gradsko ve}e grada Kraqeva, na Osamnaestoj (vanrednoj) sednici, odr`anoj 21. januara 2015. godine, donosi

RE[EWE
^lan 2.
^lan 1.
U ostalom delu Odluka o odre|ivawu
osposobqenih pravnih lica za za{titu i
spasavawe u vanrednim situacijama na teritoriji grada Kraqeva („Slu`beni list
grada Kraqeva“, broj 4/2014), ostaje nepromewena.
^lan 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
objavqivawa u „Slu`benom listu grada
Kraqeva“.

Gradsko ve}e grada Kraqeva
Broj: 011-12/2015-III
Dana: 21. januara 2015. godine

Predsednik Gradskog ve}a,
gradona~elnik grada Kraqeva
Tomislav Ili}, s.r.
______________________________

4.

Na osnovu ~lana 99. stav 12. Zakona o
planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik
RS“, broj 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13– odluka US,
50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14
i 145/14), ~lana 24. stav 2. Statuta grada

Daje se saglasnost Javnom preduze}u
„Op{tinska stambena agencija“ Kraqevo da
izgradi 6 parking mesta na delu kat. parcele broj 4015/1 KO Kraqevo u povr{ini od 70
m2 u Ulici Zeke Nikolajevi}a u Ribnici i
zemqi{tu uz postoje}u slepu ulicu.
Napred navedena parcela je u javnoj svojini grada Kraqeva.

^lan 2.

Ovo re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa.

^lan 3.

Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.

Gradsko ve}e grada Kraqeva
Broj: 011-1/15-III
Dana: 21. januara 2015. godine

Predsednik Gradskog ve}a,
gradona~elnik grada Kraqeva
Tomislav Ili}, s.r.
______________________________
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Kraqeva, Istorijskom arhivu Kraqevo,
Upravi za trezor i arhivi.
Gradona~elnik grada Kraqeva
I Broj: 2121/15
Dana: 21. jula 2015. godine

28. jul 2015. godine

Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“
broj 4/2014, 1/2015), u ~lanu 1. stav 1. posle
alineje 12. dodaje se alineja 13. koja glasi:
“13. Radio klub „KRAQEVO“- udru`ewe radio-amatera“.
^lan 2.

Gradona~elnik grada Kraqeva
Tomislav Ili}, s.r.
_______________________________

AKTI GRADSKOG VE]A
GRADA KRAQEVA

U ostalom Odluka o odre|ivawu osposobqenih pravnih lica za za{titu i spasavawe u vanrednim situacijama na teritoriji
grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 4/2014, 1/2015), ostaje na snazi.
^lan 3.

229.
Na osnovu ~lana 46. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj
129/07), ~lana 15. stav 1. ta~ka 8. Zakona o
vanrednim situacijama („Slu`beni glasnik RS“, broj 111/09, 92/11 i 93/12), ~lana 4.
stav 1. alineja 5. Odluke o organizaciji i
funkcionisawu civilne za{tite na teritoriji grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 21/13), ~lana 63. Statuta
grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en tekst), i Preporuke Gradskog {taba za vanredne situacije na teritoriji grada Kraqeva, broj: 2-10/15
od 12.03.2015. godine,
Gradsko ve}e grada Kraqeva, na Trideset tre}oj (redovnoj) sednici, odr`anoj 28.
jula 2015. godine, donelo je

ODLUKU
O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O ODRE\IVAWU OSPOSOBQENIH
PRAVNIH LICA ZA ZA[TITU I
SPASAVAWE U VANREDNIM
SITUACIJAMA NA TERITORIJI
GRADA KRAQEVA

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objavqivawa u „Slu`benom listu grada Kraqeva“.
Gradsko ve}e grada Kraqeva
Broj: 011-108/2015-III
Dana: 28. jula 2015. godine
Predsednik Gradskog ve}a,
gradona~elnik grada Kraqeva
Tomislav Ili}, s.r.
______________________________
230.
Na osnovu ~lana 63. stav 1. ta~ka 12. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list grada
Kraqeva“, broj 15/13 - pre~i{}en tekst) i
~lana 3. Odluke o davawu u zakup poslovnog
prostora („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 9/14),
Gradsko ve}e grada Kraqeva, na Trideset tre}oj (redovnoj) sednici, odr`anoj 28.
jula 2015. godine, donelo je

ODLUKU
O RASPISIVAWU JAVNOG OGLASA

^lan 1.

^lan 1.

U Odluci o odre|ivawu osposobqenih
pravnih lica za za{titu i spasavawe u vanrednim situacijama na teritoriji grada

Raspisuje se javni oglas za prikupqawe
ponuda radi davawa u zakup poslovnog prostora ozna~enih kao:
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GODINA XLIX - BROJ 1 - KRAQEVO - 11. JANUAR 2016. GODINE

AKTI GRADSKOG VE]A
GRADA KRAQEVA

1.

Na osnovu ~lana 15. stav 1. ta~ka 8. Zakona o vanrednim situacijama („Slu`beni
glasnik RS“, broj 111/09, 92/11, 93/12), ~lana
46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07), ~lana 4. stav 1.
alineja 5. Odluke o organizaciji i funkcionisawu civilne za{tite na teritoriji
grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 21/13), ~lana 63. Statuta grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 15/13 - pre~i{}en tekst) i Preporuke
Gradskog {taba za vanredne situacije na teritoriji grada Kraqeva, broj: 2–30/15-XIII
od 23.10.2015. godine,
Gradsko ve}e grada Kraqeva, na ^etrdeset sedmoj (redovnoj) sednici, odr`anoj dana 11. januara 2016. godine, donelo je

ODLUKU
O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O ODRE\IVAWU OSPOSOBQENIH
PRAVNIH LICA ZA ZA[TITU I
SPASAVAWE U VANREDNIM
SITUACIJAMA NA TERITORIJI
GRADA KRAQEVA
^lan 1.
U Odluci o odre|ivawu osposobqenih
pravnih lica za za{titu i spasavawe u van-

rednim situacijama na teritoriji grada
Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“,
broj 4/2014.1/2015 i 18/2015), u ~lanu 1. stav
1, posle alineje 13. dodaju se slede}e alineje koje glase:
14. Dru{tvo za istra`ivawe, proizvodwu, preradu, distribuciju i promet nafte i
naftnih derivata i istra`ivawe i proizvodwu prirodnog gasa „Naftna industrija
Srbije” AD Novi Sad;
15. Privredno dru{tvo za trgovinu i
usluge „OMV Srbija” DOO Beograd (Novi Beograd);
16. Preduze}e za trgovinu naftom i gasom „Mol Serbia“ DOO, Beograd;
17. Dru{tvo za promet naftnih derivata „Lukoil Srbija“ AD, Beograd (Novi Beograd);

^lan 2.

U svemu ostalom Odluka o odre|ivawu
osposobqenih pravnih lica za za{titu i
spasavawe u vanrednim situacijama na teritoriji grada Kraqeva („Slu`beni list
grada Kraqeva“, broj 4/2014,1/2015 i
18/2015), ostaje na snazi.

^lan 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od

Strana 2 - Broj 1
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objavqivawa u „Slu`benom listu grada
Kraqeva“.

Gradsko ve}e grada Kraqeva
Broj: 011-1/2016-III
Dana: 11. januara 2016. godine

Predsednik Gradskog ve}a,
Gradona~elnik grada Kraqeva
Tomislav Ili}, s.r.
______________________________

2.

11. januar 2016. godine

ti~kog kabla Tavnik - VS Tavnik, na katastarskoj parceli broj 2878 KO Tavnik, koja
je javna svojina grada Kraqeva, u ukupnoj
du`ini od 1533,00 metara.

^lan 2.

Konstituisawe slu`benosti prolaza
Preduze}u za telekomunikacije „Telekom
Srbija“ AD, iz razloga polagawa opti~kog
kabla Tavnik - VS Tavnik, na katastarskoj
parceli broj 2878 KO Tavnik, koja je javna
svojina grada Kraqeva, koja se nalazi u IV
(~etvrtoj) poreskoj zoni, vr{i se bez naknade.

Na osnovu ~lana 24. stav 2. Statuta grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, 15/13 - pre~i{}en tekst), u vezi sa ~lanom 69. Zakona o planirawu i izgradwi
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09 ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12,42/13odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka
US, 132/2014 i 145/14), ~lana 2. i 5. Odluke o
na~inu i postupku konstituisawa slu`benosti prolaza na gra|evinskom zemqi{tu
koje je javna svojina grada Kraqeva („Slu`beni list grada Kraqeva“, broj 32/14),
Gradsko ve}e grada Kraqeva, na ^etrdeset sedmoj (redovnoj) sednici, odr`anoj dana 11. januara 2016. godine, donelo je

Me|usobni odnosi izme|u grada Kraqeva, s jedne strane i Preduze}a za telekomunikacije „Telekom Srbija“ AD, sa druge
strane, bli`e }e se urediti ugovorom,

RE[EWE

Obavezuje se Preduze}e za telekomunikacije „Telekom Srbija“ AD, da pre po~etka
izvo|ewa gra|evinskih radova pribavi sva
relevantna odobrewa koja }e biti izdata od
nadle`nih organa, shodno pozitivnim zakonskim propisima, a po zavr{etku radova
zemqi{te vrati u prvobitno stawe.

^lan 1.

Daje se saglasnost Preduze}u za telekomunikacije „Telekom Srbija“ AD Beograd
(Palilula), Ulica Takovska broj 2, Regija
Kragujevac - Izvr{na jedinica Kraqevo
Trg Jovana Sari}a 8, za ustanovqewe prava
trajne slu`benosti prolaza za polagawe op-

^lan 3.

^lan 4.

^lan 5.

Ugovor iz ~lana 3. ovog re{ewa zakqu~i}e gradona~elnik grada Kraqeva.
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JaBHO BOLlOnpHBpeLlHO
IIpeLly3elie "Cp6HjaBoLle" neOrpaLl
BOLlOnpHBpeLlHH ueHTap "MOpaBa'~ HHllI
PJ "3anaLlHa MOpaBa" qaqaK
6poj: 2 - 07 - 9521z.
J(aryM: 0').· 0'::) .
2017 rOLl.
HHlII

'\ CPEllJA

U 1'P \ .. , lJO· p. '.1(:':" \

A,TY~

06. 03. Z017

P B.-\

rO~Htle

KPAJ>EBO

l1I1 (07-52-952/22.02.2017 roll.)

JaBHO Bo)].onpHBpe)].HO npe)].y3ene "Cp6HjaBo)].e" Eeorpa)]., Bo)].onpHBpe)].HH ueHTap
"MopaBa" HHw, pewaBajynH no 3axTeBy 6p.52/17-XI 0)]. 13.02.2017 ro)].., fpa)].cKe YnaBe
fpa)].a KpaJbeBa - O)].eJbeH>e 3a nOCllOBe UHBHllHe 3aWTHTe (Haw 6poj 02-07-952 0)].
22.02.2017.ro)].HHe), a Ha OCHOBy l.Jll. 55. CTaB 5. 3aKoHa 0 Bo)].aMa ("CIl.2JlQCHUK PC", 6p.
30/10,93/12 U 101/16) H3)].aje clle)].ene:

MHIDJbEIbE
y nocrynKY LlOHOlllen,a
OnepaTHBHor nJlaHa 3a oLl6paHy OLl nOnJlaBa Ha TepHTopHjH
rpAJ(A KPAJhEBA 3a BOLle II peLla, 3a 2017. rOLlHHY

1. OnlllTH nOLlaUH:
1.1. Ha3HB LloKyMeHTa:
OnepaTHBHH nllaH 3a 0)].6paHy 0)]. nonllaBa 3a Bo)].e II pe)].a (y )].aJbeM TeKcTy OnepanlBHH
nllaH 3a Bo)].e II pe)].a, 1l0KaJlHH onepaTHBHH nllaH - nOn) 3a TepHTopHjy fpa)].a KpaJbeBa.

1.2. AuMHHHcTpHTaBHH nOLlaUH:
- fpa)].:
- ynpaBHH oKpyr:
- BO)].HO no)].py'mje:

[1

OJ ·.bE~,:.j·~ "~(9)1.;;·::' -~lr!l rE

KpaJbeBO
PawKH
MopaBa

1.3. J(OHeTH OnepaTHBHH nJlaHOBH 3a BOLle II peLla y npeTXOLlHOM nepHOLlY:
fpa)]. KpaJbeBO je )].OHeo OnepaTHBHe nllaHOBe 3a Bo)].e II pe)].a, y KOHTHHyHTeTy, no
npeTXO)].HO npH6aBJbeHHM MHWJbeH>HMa JBn "Cp6HjaBo)].e" Eeorpa)]., Bnu "MopaBa" HHw,
H TO:
3a 20 15.ro)].HHy no)]. 6p. 07-1025/2 0)]. 25.03.2015 rO)].HHe,
3a 20 16.ro)].HHy no)]. 6p. 07-907/2 0)]. 21.04.2016. rO)].HHe.

2. OCHOB 3a H3LlaBalbe MHllIJbelba JBII "Cp6HjaBoLle":
3aKOHOM 0 Bo)].aMa (411aH 55.) nponHcaHoje:
)].a OnepaTHBHH nllaH 3a Bo)].e I1pe)].a )].OHOCH Ha)].lle)l{HH opraH je)].HHHue 1l0KaJlHe
caMoynpaBe y CKlla)].y ca onWTHM H onepaTHBHHM nllaHOM 3a Bo)].e I pe)].a, 3a nepHO)]. 0)].
je)].He rO)].HHe, HajKacHHje 30 )].aHa 0)]. )].aHa )].OHowefba OnepaTHBHor nllaHa 3a Bo)].e I pe)].a,
Ha OCHOBy npeTxo)].Ho npH6aBJbeHOr MHWJbefba jaBHor Bo)].onpHBpe)].Hor npe)].y3ena;
)].a OnepaTHBHH nllaH 3a 0)].6paHY 0)]. nonllaBa 3a Bo)].e I pe)].a, npHnpeMa jaBHo
Bo)].onpHBpe)].Ho npe)].y3ene, y cKllaJJ.Y ca OnwTHM nllaHOM, a )].OHOCH MHHHCTapCTBO,
HajKacHHje)].o 31. )].eueM6pa TeKyne rO)].HHe, 3a Hape)].Hy rO)].HHy.

.

2
YpeLl60M BnaLle PC (" Cfl.2JlaCHUK PC" 6p.23/2012), yTBpljeH je Onwmu 11JlaH 3a 006paHy 00
n011Jlaea 3a nepuoo 00 2012. 00 2018. 200uHe (y LlaJbeM TeKcry: OnWTI1 nnaH).
HapeLl60M MI1HI1CTpa nOJbOnpl1BpeLle 11 3aWTI1Te )f{I1BOTHe CpeLlI1He 6p.2 I -0 I -45/20 I 6/07 OLl
29.12.2016.rOLlI1He ("Cfl.2JlaCHUK PC" 6p.5/2017 00 25.01.2017.), yTBpljeH je OnepamueHu
11JlaH 3a 006paHy 00 n011Jlaea 3a 2017.200uHY (y LlaJbeM TeKcTy: OnepaTI1BHI1 nnaH 3a BOlle I
pella).

3. IIocrynaK yCBajalba H o6aBe3a LlOCTaBJbalba OnepaTHBHor nJIaHa 3a BOlle II pella
HaLlJIemHHM cy6jeKTHMa:

HaKoH npl16aBJbalha MI1WJbelha mIT "Cp6I1jaBoLle" Ha HaupT OnepaTI1BHO~ nnaHa 3a BOlle II
pella 11 yCBajalha KOHalJHe Bep3l1je, HaLlJIe)f{HI1 opraH fpaLla KpaJbeBa, LlOCTaBJba nnaH opraHY
Llp)f{aBHe ynpaBe HaLlne)f{HOM 3a BaHpeLlHe cl1TyaUl1je 11 JBIT "Cp6I1jaBoLle", BIT.u "MopaBa"
(y CKJIaLlY ca lJJIaHOM 55. CTaB 9. 3aKoHa 0 BOLlaMa).

4. KpHTepHjyM 3a H3LlaBalbe MHlUJbelba y nocTynKY yCBajalba OnepaTHBHor nJIaHa 3a
BOlle II pe,lla H ycarJIalUeHH npeLlJIOr caLlpmaja JIOII-a:
MI1WJbelheM IBIT Ha OnepaTI1BHI1 nnaH 3a BOlle II pella ouelhyje ce:
I. yCKJIaljeHoCT ca OnepaTI1BHI1M nJIaHOM 3a BOlle I pella;
2. yCKJIaljeHocT LlOCTaBJbeHOr JIOIT-a ca npOnl1CaHI1M CaLlp)f{ajeM (30B, OnWTI1 nnaH);
3. npl1Ka3 WTl1neHI1X nOLlpylJja 11 CTalha 3aWTI1THI1X o6jeKaTa Ha BOLlaMa II pella;
4. npl1Ka3 HeWTl1neHI1X nOnJIaBHI1X nOLlpylJja H CTalha BOLloToKoBa 6e3 H3rpaljeHI1X
3aWTI1THI1X o6jeKaTa y HaLlne)i{HoCTI1 JIOKaJIHe caMoynpaBe (BOlle II pella);
5. npl1Ka3 Kpl1Tepl1jyMa 3a npornawelhe 11 YKI1Llalh~ oLl6paHe OLl nOnJIaBa;
6. npoueHa yrpO)f{eHOCTI1 WTHneHI1X / HeWTHneHI1X nOnnaBHI1X nOLlpylJja;
7. npl1Ka3 nnaHl1paHI1X aKTHBHOCTI1, Mepa 11 paLloBa ;
8. nOLlaTKe 0 I1MeHOBaHI1M oBnaWneHI1M PYKoBoLlenl1M JII1UI1Ma 11 Llpyrl1M JII1UI1Ma /
YlJeCHI1UI1Ma y oLl6paHI1 OLl nonnaBa;
9. npl1Ka3 nOLleJIa LlY)f{HOCTI1 11 oLlroBopHOCTI1 npeLlY3ena 11 Llpymx cy6jeKaTa KOjl1
ylJecTByjy y opraHI13aUl1jl1 11 cnpoBoljelhy oLl6paHe OLl nOnJIaBa;
10. npl1Ka3 o6aBe3a HaLlne)f(HI1X cy6jeKaTa y CBI1M cPa3aMa oLl6paHe OLl nOnJIaBa;
II. npl1Ka3 paCnOnO)f{I1BI1X cpeLlcTaBa 3a cnpoBoljelhe aKTI1BHOCTI1, Mepa 11 paLloBa 3a
CMalhelhe pl1311Ka OLl nonnaBa;
12. nnaH o6e36eljelha cPl1HaHcl1jcKl1x CpeLlCTaBa 3a cnpoBoljelhe JIOIT-a 3a BOlle II pella 11
13. rpacPl1lJKa LloKyMeHTaUHja Y3 JIOIT.
JIOIT Tpe6a Lla I1Ma CJIeLlene o6aBe3He HaCJIOBe y ca.up)f{ajy Ha npBI1M cTpaHaMa LloKyMeHTa:

I. 1I3BO.L( 113 PEnYEJIW-IKOr onEPATMBHor nJiAHA
1.1. CI1CTeMI1 3a 3awTI1TY OLl nonnaBa - 3aWTI1THI1 o6jeKTI1 Ha BOLlaMa I pella 11 BOLlHI1
o6jeKTI1 3a OLlBOLllhaBalhe y jaBHoj CBOjl1HI1 KOjl1 ce HaJIa3e Ha TepHTopl1jl1
jeLlI1Hl1ue JIOKaJIHe caMoynpaBe, ...
1.2. ITpaBHo JIl1ue HaLlJIe)f{HO 3a OpraHI130Balhe 11 cnpoBoljelhe oLl6paHe OLl nonnaBa, ..
II. lliTM1i.EHA nJiABHA nO.L(PY4JA
11.1. 3aWTI1THI1 o6jeKTI1 Ha Tepl1Topl1jl1 jeLlI1Hl1ue JIOKaJIHe caMoynpaBe Ha BOLlaMa II
pella Ha Kojl1Ma ce cnpOBOLlI1 oLl6paHa OLl nOnJIaBa, ...
11.2. JIOKaJIHI1 BOLlHI1 o6jeKTI1, ...
11.3. Kpl1Tepl1jyMI1 3a npornawaBalhe peLloBHe 11 BaHpeLlHe oLl6paHe OLl nOnJIaBa
III. HElllTlfliEHA nJiABHA nO.L(PY4JA
IIl.l.OnpepaTI1BHe Mepe oLl6paHe OLl nonnaBa, Kpl1Tepl1jyMI1 3a npornawelhe CTalha
npl1npaBHOCTI1 11 BaHpeLlHe cl1TyaUl1je ycneLl no'nnaBa, ...

;
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rp~,h:lJKE IIPMJIOrE
V. t)fu~HM30BAlbE O,lJ.EPAHE O,lJ. nOnJIABA

IV.
. \ " 1,

},. ~ ~~

., 'VI. .~·EBM.lJ.EHTijPAlbE nOnJIABHI1X ,lJ.OrA"fiAJA

; ..' ...YH:: rO,lJ.I1Wlbl1 IIPOrPAM PA,lJ.OBA 11 <DI1HAHCI1PAlbE O,lJ.EPAHE O,lJ. IIOIIJIABA
5. AHaJIU3a U oueHa OnepaTuBHor nJIaHa 3a Boue II peua 3a 2017.rouuHy:
5.1. YCKJIaijeHocT ca OnepaTuBHuM nJIaHOM 3a ou6paHy ou nOnJIaBa 3a Boue I peua:
Ha aUMuHUCTpaTI1BHOM noupylljy fpaua KpaJbeBa, 3acTynJheHI1 cy BOUHI1 o6jeKTI1 3a
ypeljelhe BOUOTOKa 11 3a 3awTI1TY ou nonllaBa:
Ha BouaMa I peua:
- OeOHUl.ja M12.6. - )l.eCHI1 HaCl1n Y3 3anauHy MopaBy y AupaHI1Ma, 1.71 KM ca **
lleBOo6anHI1M ycnopHI1M HaCl1nOM Y3 fpul1l1Ky peKy Uo )I{elle3HI1l1Ke npyre, 0.80
KM 11 ** o60CTpaHI1M ycnopHI1M HaCl1nl1Ma Y3 MyCI1Hy peKy, 4.40 KM, yKynHo
6.91 KM,
- OeOHUl.ja M 12. 7.1 - 06anoyTBp.na 11 pery11I1CaHO KOpl1TO Ha lleBoj o6anl1 116pa y
KpaJbeBy Y3BO.nHO o.n MOCTa 1.80 KM, HI13BO.nHO o.n MOCTa, 0.30 KM, ca lleBI1M
HaCl1nOM Y3 116ap y Cl1jaheM nOJhY o.n rpa.nCKe nl1jaue HI13BO.nHO, 1.50 KM,
yKynHo 3.60 KM,
- OeOHUl.ja MI2.7.2 - )l.eCHI1 HaCHn y3116ap o.n ywha Pl16Hl1ue.no BHCOKor TepeHa,
1.14 KM H BHCOKI1 TepeH 0.20 KM (o6anoyTBp.na 11 perylll1caHo KOpl1TO 116pa, 0.35
KM), ca ** perYlll1caHI1M KOpl1TOM PI16HI1Ue O,ll ywha y 116ap, 1.70 KM, yKynHo
3.04 KM*
- OeOHUl.ja M 12. 7.3 - )l.eCHI1 HaCl1n y3 116ap o.n BI1COKOr TepeHa .no ywha KOBallKor
nOTOKa, 1.86 KM ca ** ,lleCHI1M HaCl1nOM Y3 KOBallKI1 nOTOK o.n ywha y 116ap, 2.02
KM, yKynHo 3.88 KM*,
- OeOHUl.ja M 12.8.1 - )l.eCHI1 Hc\Cl1n Y3 116ap y 30HI1113BOpl1IlITa )l{HlIKO nOJhe
Y3BO,llHO O,ll ywha KOBallKor 110TOKa, 2,50 KM KM ca ** lleBI1M HaCHnOM Y3
KOBallKI1 nOTOK o.n ywha y 116ap, 2.02 KM, yKynHo 4.52 KM,
- OeOHUl.ja M 12.8.2 - JIeBI1 HaCl1n y3116ap y 30HI1 113BOpl1WTa "KoHapeBo", 1.62
KM,
- OeOHUl.ja M 12. 9.1 - 06anoYTBp.na Ha lleBoj o6anl1 116pa, HI13BO.nHO O,ll Bl1ceher
MOCTa y MarapywKoj Oalhl1, 0.14 KM,
- OeOHUl.ja M 12.9.2 - 06anoyTBp.na Ha ,lleCHoj o6anl1 116pa y MarapywKoj Oalhl1,
0.67 KM ca** perYlll1caHI1M KOpl1TOM nOTOKa Oehl1Hau, 0.70 KM, yKynHo 1.37 KM.
(OnepamueHu nJlaH 3a 006paHy 00 nOnJlaea 3a Booe 3a 2017. 200UHy, "CJl.2JlaCHUK PC"
6p.5/2017 0025.01.2017.).
Ha Bo.naMa II pe,lla:
- Ha Bo.naMa II pe.na y OBOM OnepaTI1BHOM nllaHY HI1CY npen03HaTI1 BO.nHI1 o6jeKTI1
3a ypeljelhe 11 3aWTI1TY o.n nonllaBa, Beh cy ,lle<pI1HI1CaHI1 BO,llOTOUI1 II pe,lla KOjl1 cy
o.n 3Hallaja 3a o.n6paHy o.n nonllaBa. Y HOBOM JIOO-y Tpe6ano 6H Y3 capa.nlhY ca
CTPYllHI1M 11I1UI1Ma 113 JSO "Cp6I1jaBo.ne" nOnl1CaTI1 Bo.nHe o6jeKTe 3a 3aWTI1TY o.n
nonllaBa Ha Bo.naMa II pe.na 11 YTBp.nI1TI1 lhl1XOBO CTalhe.
)l.ocTaBJheHI1 llOKanHI1 OnepaTI1BHI1 nllaH 3a 2017 ro.nI1HY, carllaCHO o.npe.n6aMa OnwTer
nllaHa CaJWiKU 113BO,ll 113 OnepaTI1BHOr nllaHa 3a Bo.ne I pe.na, ca np11Ka30M wTl1heHl1x
no.npyllja 11 3aWTI1THI1X o6jeKara.
5.2. CaupiKaj OnepaTuBHor nJIaHa 3a Boue II peua:
)l.ocTaBJheHI1 llOKanHI1 OnepaTI1BHI1 nllaH 3a 20) 7. ro.nI1HY, ueJIUMUI.JHO caUpiKU o6aBe3He
HaCllOBe KOjH cy I1CTaKHyTH Ha npBI1M cTpaHaMa .noKyMeHTa.
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HanOMeHa: Ca.up)({HHa CBaKOr HaCJlOBa Tpe6a .ua je y cKJ1a.uy ca KpHTepHjyMHMa 3a
H3.uaBal-be MHWJhel-ba y nocrynKY yCBajal-ba OnepaTHBHOr nJlaHa 3a BO.ue II pe.ua.

5.3. llpHKa3 lllTHlieHHx no.upyqja H CTalba nOCTojeliHx 3alllTHTHHX o6jeKaTa Ha
Bo.uaMa II pe.ua:
)];ocTaBJheHHM JlOn-oM o6yxBalieHH cy nOTpe6HH nOJlagH 0 lllTHlieHHM no.upyqjHMa, 0
<PYHKUHOHallHOM cTal-bY nocTojenHx 3aWTHTHHX o6jeKaTa Ha Bo.uaMa II pe.ua, H3 KOjHX ce
MO)({e 3aKJhY4HTH .ua HHje OCTBapeH nOTpe6aH CTeneH H3rpa~eHocTH H .ua HHje OCTBapeH
nOTpe6aH CTeneH 3aWTHTe wTHneHHx no.upy4ja o.u 'BeJIHKHX BO.ua, nOBpaTHor nepHo.ua
je.uHoM y CTO ro.uHHa HJlH HeKor HH)({er KpHTepHjYMa 3aWTHTe.
)];aTH no.uaUH 0 aKryeJIHOM CTal-bY H <PYHKUHoHHcaI-bY 3aWTHTHHX o6jeKaTa, YKa3yjy .ua ce
o6jeKTH He o.upmaBajy y nOTpe6Hoj MepH, .ua Ha o6jeKTHMa ~ 3Ha4ajHHjHx OWTenel-ba
Koje yrpO)({aBajy I-bHXOBy cTa6HJIHOCT H .ua je no.upy4je .ueJIHMHqHO 3alllTHlieHO yKOJIHKO ce
OCTBapH nOTpe6aH 06HM ro.uHWl-ber pe.uOBHor o.up)({aBal-ba H yKOJIHKO ce caHHpajy HaBe.ueHa
OWTenel-ba.

5.4. llpHKa3 HelllTJllieHHX nOnJIaBHHX no.upyqja H CTalba BOJlOTOKOBa 6e3 H3rpaijeHHx
3alllTHTHHX o6jeKaTa y Ha.uJIemHOCTH JIOKaJIHe caMoynpaBe (Bo.ue II pe.ua):
)];ocTaBJheHHM JlOn-oM je o6yxBalieH npHKa3 HeWTHneHHX nOnJIaBHHX nOJlpy4ja ca
yrpO)({eHHM o6jeKTHMa, ca npHKa30M CTal-ba BO.uOTOKOBa Ha .ueOHHuaMa 6e3 H3rpa~eHHx
3aWTHTHHX o6jeKaTa Ha KojHMaje Ben 3a6eJle)({eHa nojaBa nonJIaBHOr .uora~aja H nJlaBJhel-ba.
)];aTI1 no.uaU:1 0 uKryeJIHOM CTal-i,Y OBl1X BO.uOTOKOBa, YI<a3yjy .ua ce o.up)({aBal-beM p;eJIHMlIqHO
o6e36eijyje nOTpe6Ha nponYCHa Mon KopHTa, H.ua je npHo6allHO no.upy4je .ueJlHMH4HO
3aWTHneHO yKOJIHKO ce H3BpWH HHTepBeHTHO - npeBelUHBHO 06e36e~el-be nponYCHe MonH H
06e36e.uH pe.uOBHO o.up)({aBal-be.

5.5. KpHTepHjyMH 3a npOrJIalllelbe H YKH.ualbe o.u6paHe o.u nOnJIaBa:
)];ocTaBJheHHM JlOKallHHM onepaTHBHHM nJIaHOM cy p;aTH KpHTepHjyMH 3a nporJIawel-be
o.u6paHe o.u nOnJIaBa Ha Bo.uaMa II pe.ua, y BH.uy Mepo.uaBHHX Bo.uocTaja Ha o.upe~eHHM
JIOKaUHjaMa, Kao H y BH.uy onHca nojaBe nOnJlaBHOr Tallaca.

5.6. llpoueHa yrpomeHOCTH lllTHlieHHX / HelllTHlieHHX nOnJIaBHHX no.upyqja (ocHoBa
3a nJIaHHpal-be aKTHBHOCTH, Mepa H paJlOBa y CBHM <pa3aMa OJl6paHe OJl nOnJIaBa):
)];ocTaBJheHHM JIOKallHHM onepaTHBHHM nJIaHOM, je o6yxBalieHa:

1. npOUEHA YfPO)l{EHOCTI1 WTI111EHI1X flO,lJ.PYlIJA, ca no.uaUHMa 0 yrpO)({eHHM HaCeJhHMa
H 3Ha4ajHHM .uo6pHMa Ha nOnJIaBHOM no.upy4jy 3a pa3JIH4HTe cueHapHje nojaBe
nOnJIaBHHX TallaCa H nJIaBJhel-ba:
npOUeHa yrpO)({eHOCTH p;aTa je 3a HewTHneHa no.upy4ja 3a npe.uMeTHe Bo.uOTOKe
6yjH4Hor KapaKTepa Ha TepHTopHjH rpa.ua KpaJheBa, Tj . .uaT je y BI1.uy onHca np06JIeMa
KOjH nocToje Ha KapaKTepHcTH4HHM npo<pHJIHMa BO.uOTOKOBa.

2. npOUEHA YfPO)l{EHOCTI1 HEWTI111EHI1X flOflJIABHI1X flO.D.PY11JA, ca no.uaUHMa 0
yrpO)({eHHM HaCeJhHMa H 3Ha4ajHHM .uo6pHMa Ha nOnJIaBHOM no.upy4jy 3a pa3JIH4HTe
cueHapHje nojaBe nOnJIaBHHX TallaCa H nJIaBJhel-ba:
ITpoueHa yrpO)({eHOCTH je p,eJIHMHqHO p;aTa 3a HeWTHneHa no.upy4ja 3a npe.uMeTHe
Bo.uOTOKe 6yjH4Hor KapaKTepa Ha TepHTopHjH fpa.ua KpaJheBa, Tj . .uaT je y BH.uy onHca
np06JIeMa KOjH nocToje Ha KapaKTepHCTH4HHM npo<pHJIHMa BO.uOTOKOBa.
t
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npoueHa yrpo)l(eHOCTH npHKa3yje CJIe.uene CueHapHje nJIaBJbefha: 360r He.uOBOJbHe
npOpy'CHe MOnH, yCJIe.u npHcyTHe BereTaUHje H 3aCHnafha HaHOCOM, 360r CY)l(efha
npoTHhajHor npoqlHJIa H3a3BHHX HenpOnHCHOM H3rpa.ufhOM 06jeKaTa npeKO KOpHTa, 360r
,HM9BOJbHOr HJIH HHKaKBOr O.up)l(aBafha, KaO H CJIyYajeBHMa MorynHx BaHpe.uHO BeJIHKHX
.·nortnaBHOr TanaCa KOjH npeBa3HJIa3e npOnYCHY MOn HeypeljeHHX .ueOHHua BO.uOTOKOBa.

.. "y .uOCTaBJb~HOM JIOKanHOM OnepaTHBHOM nJIaHy cy JJ.aTH nO.uaUH Ta6eJIapHO H rpacPHYKH, 0
yrpo)l(eHOCTH no.upyYja, 3a BO.uOTOKe II pe.ua Ha TepHTopHjH fpa.ua KpaJbeBa.
nOTpe6HO je y Hape.uHOM nepHO.uy Y3 nOMon H capa.ufhy JBn "Cp6HjaBo.ue" H o.urOBopHHX
JIHua H3 OnepaTHBHor nJIaHa 3a Bo.ue I pe.ua, 3a.uY)l(eHHx 3a npe.uMeTHo no.upyyje H3BpWHTH
rope HaBe.ueHe npoueHe yrpo)l(eHocTH H Moryne y3poKe nJIaBlbefha Ha .ueOHHuaMa ca
H3rpaljeHHM 3aWTHTHHM BO.uHHM 06jeKTHMa, Kao H npoueHe yrpo)l(eHocTH H Moryne Y3poKe
nJIaBlbefha Ha He6pafheHHM .ueOHHuaMa, O.uHOCHO Ha .ueOHHuaMa Ha KojHMa He nocToje
3aWTHTHH BO.uHH 06jeKTH.

5.7. IIJIaHHpaHe aKTHBHOCTH, Mepe H pa.uOBH - rO.uHWIbH nporpaM pa.uoBa
,lJ,ocTaBlbeHHM JIOn-oM o6yxBalieH je npHKa3 nJIaHHpaHHx aKTHBHOCTH, Mepa H pa.uoBa, Ha
OCHOBy Kojer Ha.uJIe)l(HH opraH JIO~anHe caMoynpaBe, CarJIaCHO OnWTeM nJIaHy, .uOHOCH
ro.uHWfhH nporpaM Mepa H pa.uoBa 3a CMafhefhe pH3HKa o.u nOnJIaBa.
Y TOKy 2017. ro.uHHe nJIaHHpaHH cy CJIe.uenH pa.uoBH Ha BO.uOTOKOBHMa II pe.ua Ha
TepHTopHjH rpa.ua KpaJbeBa y nporpaMy ypeljHBatba rpaljeBHHcKor 3eMlbHWTa 3a 2017.
ro.uHHy, HTO:
CneUHjaJIH30BaHe yCJIyre
n,lJ,p nOTOKa lJ.aljaBau - MopaBau, o.u ywna y peKy 3ana.uHy MopaBy .uo yJIHue THKe
KOJIapeBHn
n,lJ,p PeryJIaUHja KopHTa peKe MaKBe y WeOBUY
. n,lJ,p peryJIaUHja Kopwra peKe )KyTaje:
,lJ,eo nJIaHHpaHHx cpe.ucTaBa o.u yKynHor H3Hoca 0.0;
7.000.000,00 .uHHapa
TeKy.lie nonpaBKe H o.upJKaBalbe
XHTHe HHTepBeHUHje Ha 3aWTHTH HeperyJIHCaHHX KopHTa BO.uOTOKOBa II KaTeropHje,
no yKa3aHoj nOTpe6H
8.000.000,00 .uHHapa
1l3rpa.ulba H TeXHHQKH nperJIe~ H3rpa~eHHx o6jeKaTa
PeryJIaUHjH JIeBe 06aJIe I16pa y KpaJbeBy o.u "CTapor JaceHa" npeMa 6eH3HcKoj
nyMnH
y
lJ.H6yKOBUY
3aje.uHHYKa
H3rpa.utba
ca
JBn"Cp6HjaBo.ue"
9.000.000,00 .uHHapa
I13rpa.utba .uecHo06aJIHOr HaCHna y )l(HYKOM nOlbY nope.u peKe I16ap - 3aje.uHHYKa
H3rpa.utba
ca
mn
"Cp6HjaBo.ue"
6.000.000,00 .uHHapa
O.u6paM6eHH HaCHn y )l(HYKOM nOlbY .uY)l( )l(HYKe peKe
7.000.000,00 .uHHapa
06e36e~HBalbe

3eMJhHWTa
PeryJIaUHja KopHTa peKe MaKBa y WeOBUY
3aWTHTHH HaCHnH y )l(HYKOM nOlbY
HacHn y fp.uHUH
,lJ,eo nJIaHHpaHHx cpe.ucTaBa o.u yKynHor H3Hoca o.u

125.000.000,00 .uHHapa

6
5.8.

n TIOJlaUH 0 HMeHOBaHHM oBJlawlieHHM pyKoBOJlefiHM JlHUHMa H OCTaJlHM
JlHUHMa/ yqeCHHUHMa y OJl6paHH OJl nOnJlaBa:

.D:ocTaBJbeHI1M JlOKaJlHI1M OnepaTI1BHI1M nJlaHOM HMeHOBaHa cy OBJlaWneH:>a Jll1ua ca
.n.eqll1Hl1caHI1M 3a.n.Y)l(eH:>I1Ma, OBJlaWneH:>I1Ma 11 o.n.roBopHOCTI1Ma y CBI1M <paJaMa o.n.6paHe o.n.
nOnJlaBa.

Y .n.ocTaBJbeHOM JlOKaJlHOM OnepaTI1BHOM nJlaHY, CarJlaCHO o.n.pe.n.6aMa OnwTer nJlaHa:
je OL!peneHO Jll1ue 3a.n.Y)l(eHo 3a eBI1.n.eHTl1paH:>e nOnJlaBHI1X .n.ora~aja Ha no.n.py'ljy
JlOKaJlHe caMoynpaBe.
OL!peneH je nJlaH KOMyHI1KaUl1je Y'lecHI1Ka y o.n.6paHI1 o.n. nOnJla.Ba y cKna.n.y ca
3aKOHOM 0 Bo.n.aMa 11 npOnl1CI1Ma Kojl1Ma ce ype~yjy BaHpe.n.He CI1TyaUl1je.
HanOMeHa:

Y JlOCTaBJbeHOM npeJlJlory OnepaTHBHOr nJlaHa 3a BOJle II peJla, (y JleJlY nJlaHa 
llooe.na mepumopuje zpaoa KpQ.lbena fla cel<mope 3a nompe6e 006pafle 00 6yju'lflUX
nO/mana), HMeHOBaHa cy JlHua H npeJly3efie B,n;"3anaJlHa MopaBa" H3 KpaJbeBa, Koja cy
HMeHOBaHa H y OnepaTHBHOM nJlaHY OJl6paHe OJl nOnJlaBa 3a Bo.n.e I peJla 3a 2017.
ro.n.HHy, ( "CJl.ZIlaCflUI< PC" 6poj 15/2017). Tpe6a HMaTH y BHJlY OBy qHlbeHHUY
npHJlHKOM nJlaHHpalba aKTHBHOCTH H aHramOBalba OBHX JlHua. TIpeJlYJefie B,n;
"3anaJlHa MopaBa" H3 KpaJbeBa HMa npeBaCXOJlHO o6aBe3y Jla nocryna y CKJlaJlY ca
OnepaTHBHHM nJlaHOM 3a OJl6paHy OJl nOnJlaBa 3a BOJle I peJla 3a 2017 rOJlHHY, (
"CJl.ZIlaCflUI< PC" 6poj 5/2015).

5.9. nOJleJla JlymHocTH H OJlrOBOpHoCTH npeJly3efia H JlpyrHx cy6jeKaTa
yqeCTByjy y opraHH3aUHjH H cnpoBoijelby OJl6paHe OJl nOnJlaBa:

KOjH

.D:ocTaBJbeHI1M JlOKaJlHI1M OnepaTI1BHI1M nJlaHOM L!ed>HHHCaHa je n0L!eJla oBJlauineH:>a Jll1ua
ca .n.e<pI1HI1CaHI1M 3a.n.Y)l(eH:>I1Ma, OBJlaWneH:>I1Ma 11 o.n.rOBOpHOCTI1Ma y CBI1M <paJaMa o.n.6paHe
o.n. nOnJlaBa.
5.10.06aBe3e HaJlJlemHHX cy6jeKaTa y CBHM cJla3aMa OJl6paHe OJl nOnJlaBa:
.D:oCTaBJbeHI1M JlOKaJlHI1M OnepaTI1BHI1M nJlaHOM L!ed>HHHCaHe cy 06aBe3e Ha.n.Jle)l(HI1X
cy6jeKaTa y cnpOBO~eH:>Y npeBeHTI1BHI1X Mepa 11 pa.n.oBa y UI1JbY npl1npeMe 3a o.n.6paHy o.n.
nonnaBa, BaH nepl1o.n.a y KojeM ce cnpOBO.n.11 o.n.6paHa o.n. nOnJlaBa, Kao 11 06aBe3e y TOKy
cnpOBO~eH:>a o.n.6paHe o.n. nOnJlaBa, Kao 11 06aBe3e 3a OTKJlaH:>aH:>e nocJle.n.l1ua nOnJlaBa.
5.11.TIoJlaUH 0 paCnOJlOmHBHM CpeJlCTBHMa 3a cnpoBoljelbe aKTHBHoCTH, Mepa H
paJlOBa 3a CMalbelbe pH3HKa OJl nOnJlaBa:
.D:ocTaBJbeHI1M nOn-OM HeL!oBOJbHO je o6yxBafieH npl1KaJ aHra)l(OBaH:>a pa.n.He CHare,
MeXaHl13aUl1je, onpeMe 11 MaTepl1jaJIa 3a cnpOBO~eH:>e o.n.6paHe o.n. nOnJlaBa 11 OTKJlaH:>aH:>e
nocJle.n.l1ua nOnJlaBa.

non-OM

cy npe.n.CTaBJbeHe JloKaUl1je CKJla.n.I1WTeH:>a pacnOJlO)l(I1BOr MaTepl1jana, onpeMe,
MexaHI13aUI1je 11 .n.pymx cpe.n.CTaBa, Kao 11 npoue.n.ype e<pI1KaCHOr .n.onpeMaH:>a 11 KOpl1WneH:>a
y TOKy o.n.6paHe o.n. nOnJlaBa.

non-OM cy 06VXBaneHI1 CJle.n.enl1

no.n.aUI1: Cnl1CaK rJlaBHI1X HOCI10ua y o.n.6paHI1 o.n. nOnJlaBa
KOjl1 noce.n.yjy nOTpe6Hy MeXaHl13aUl1jy, onpeMY 11 MaTepl1jaJI 3a cnpOBO~eH:>e o.n.6paHe o.n.
nOnJlaBa 11 OTKJlaH:>aH:>e nocJle.n.l1l..{a nOnJlaBa, Kao 11 CI1CTeM Be3a: pa.n.110, TeJle<poHCKa 11/11J111
Mo611J1Ha Mpe)Ka.

non-OM

je .n.aT caMO nonl1c/cneUI1<pI1KaUl1ja onpeMe 11 MaT~pl1jana
3a 2017.ro.n.I1HI1.
.,
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5.12.TInaH o6e36eijelha «i'HHaHcHjcKHX Cpe.uCTaBa 3a cnpoBoijelhe OnepaTHBHOr
nnaHa 3a BO.ue II pe.ua:
)J,OCTaBJb(;;H~HM

\'~'.L.\·f"

JIOKaJIHHM OnepaTHBHHM nJIaHOM ,lJ,aT je npHKa3 nJIaHHpaHHX cPHHaHcHjcKHX

Cpe.uCTaB~» nJIaHHpaHHX H3BOpa cPHHaHCHpali>a rO.uHWli>er npOrpaMa npeBeHTHBHHX Mepa H
pa.uo~.a !~~~~HJbY npHnpeMe 3a O.u6paH~ o.u nOnJIaBa, BaH nepHo.ua y KojeM ce cnpOBo.uH

,o.u§p~:ltit,,~.u nOnJIaBa, 3a opraHH3aU HJY H cnpoBoljeli>e o.u6paHe o.u nOnJIaBa, Kao H 3a

.'
". oTKitaii;iiine nOCJIe.uHua nOnJIaBa.
.. ~ . , ··:noc~6~a YJIarali>a he 6HTH y H3pa.uy npojeKTHe .uoKyMeHTaUHje 3a MecHy 3aje.uHHUy 06pBa,
O.uHOCHO KaTpra, WTO he 6HTH peaJIH30BaHo Kao 3aje.uHH~Ka aKTHBHOCT rpa.ua KpaJbeBa H
rpa.ua lJallKa, a Ha OCHOBy H ITpoTOKOJIa 0 capa.uIi>H rpa.uoBa H onWTHHa y CJIHBy 3ana.uHe
MopaBe.
OBHM ITpOTOKOJIOM cy npe.uBHljeHe H CTpyKTypHe H HecTpyKTypHe Mepe, Ka.ua cy y nHTali>Y
BO.uOTOKOBH .upyror pe.ua H aKTHBHOCTH Ha CMali>eli>Y H ynpaBJbali>y PH3HUHMa o.u nOnJIaBa.
5.1. nOnJIaBe.rpa«i'H'IKa .uoKyMeHTaQHja Y3 OnepaTHBHH nnaH 3a Bo.ue II pe.ua:
)J,ocTaBJbeHH JIOKaJIHH onepaTHBHH nJIaH ca.uP)l(H cJIe.uehe rpacPHliKe npHJIOre:
1. ITpoueHa pH3HKa o.u nOnJIaBa,. peKa 3ana.uHa MopaBa (Mane pH3HKa; oueHa pH3HKa)
2. ITpoueHa pH3HKa o.u nOIlJIaBa, peKa H6ap (Mane pH3HKa; oueHa pH3HKa)
3. ITpoueHa pH3HKa o.u nOnJIaBa, rOpli>H TOK peKa H6ap (Mane pH3HKa; oueHa pH3HKa)
4. ITpoueHa pH3HKa o.u nOnJIaBa, peKa fpy)l(a (Mane pH3HKa; oueHa pH3HKa)
5. KapTa - ITperJIe.u BO.uOTOKOBa Ha no.upylljy fpa.ua KpaJbeBa
6. KapTa - ITperJIe.u BO.uOTOKOBa Ha no.upylljy fpa.ua KpaJbeBa (OpTO-cPOTO)
7. ITperJIe.u BO.uOTOKOBa Ha no.upylljy fpa.ua KpaJbeBa ca yrpo)l(eHHM wTHheHHM
Bpe.uHocTHMa
8. KapTa - KpaJbeBO (MecHe 3aje.uHHue)
9. KapTa - KpaJbeBO (KopHWheli>e 3eMJbHWTa)
10. KapTa - KpaJbeBO (xH.uporpacPHja)
11. KapTa - KpaJbeBO (epo3Hja)
12. <DopMaUHja fpa.ucKor wTa6a 3a Bape.uHe cHTyaUHje Ha TepHTopHjH rpa.ua KpaJbeBa
13. ITo.uceTHHK 3a pa.u lIJIaHa fpa.ucKor wTa6a 3a.uY)l(eHor 3a o.u6paHy o.u nOnJIaBa
14. O.uJIyKa 0 ocnOC06JbeHHM npaBHHM JIHUHMa
15. O.uJIyKa OH3MeHH O.uJIyKe oocnOC06JbeHHM npaBHHM JIHUHMa
16. AJIrOpHTaM (pearOBali>e cy6jeKaTa CHCTeMa 3aWTHTe H cnaCaBali>a)
17. AJIrOpHTaM (nocTynUH pearOBali>a y je.uHHHUH BpeMeHa cy6jeKaTa CHCTeMa 3aWTHTe
H cnaCaBali>a)
18. CnHcaK BO.uOTOKOBa .upyror pe.ua Ha TepHTopHjH rpa.ua KpaJbeBa
19. 3a.uaUH nOBepeHHKa H 3aMeHHKa nOBepeHHKa
20. AHaJIH3a pH3HKa
21. CnHcaK nOBepeHHKa H 3aMeHHKa nOBepeHHKa
22. CnHcaK npe.uce.uHHKa H 3aMeHHKa npe.uce.uHHKa caBeTa MeCHHX 3aje.uHHua
23. XH.upoaKyMyJIaUHje BaH TepHTopHe rpa.ua KpaJbeBa
24. MexaHlnaUHja JKIT-a
ITpHJIO)l(eHa rpacPHliKa .uoKyMeHTaUHja ca,lJ,p~H nOTpe6He no.uaTKe 0 xH.uporpacPHjH
no.upyllja, npHKa3e HewTHheHHx nOnJIaBHHX no.upyllja, npHKa3e CJIa6HX MeCTa H KpHTHlIHHX
.ueOHHua, npHKa3e yrpo)l(eHHx HaCeJba H OCTaJIe no.uaTKe Heonxo.uHe 3a ecPHKaCHO .uOHOWeli>e
o.uJIyKa H cnpoBoljeli>e o.u6paHe o.u nOnJIaBa.

'

8

6. MHIIIJbelhe 0 OnepaTHBRoM nJlaRY 3a BOJle II peJla 3a nOJlpy'lje rpaJla KpaJbeBa 3a
2017. mJlHRy:
HMajytUl y BH.uy oueHe Koje cy .uaTe y Ta4KH 5. OBor MHWJbelha Ha OCHOBy .ueTaJbHHX
aHaJIH3a JleJIOBa JIOKaJIHOr onepaTHBHor nJIaHa, cTpy4Ha cJIy)K6a JBn "Cp6HjaBOJle"
})eorpa.u, BnI..:( "MopaBa" HHW, KOHcTaTyje cJIe.uene:

6.1. )J;ocTaBJbeHH HaupT JIOn-a 3a o.u6paHy o.u nOnJIaBa 3a Bo.ue II pe.ua Ha TpeHTopHjH
fpa.ua KpaJbeBa 3a 2017. ro.uHHy CaJlpJKH .uOBOJbaH 06HM nOTpe6HHx no.uaTaKa 0
cTalhY o6jeKaTa H BO.uOTOKOBa y Ha.uJIe)KHOCTH JIOKaJIHe caMoynpaBe no.uaTKe 0
npoueHH yrpO)KeHOCTH WTHneHI1X 11 HeWTl1neHI1X 110nJIaBHI1X nOAPy4ja, IloTpe6aH
06HM no.uaTaKa 0 ycnoCTaBJbeHOM Ha4HHY KOMyHHKaUl1je H KOOp.uHHaUl1je
aKTHBHOCTH OBJIaWneHHx JIHua H cy6jeKaTa 3a.l(y)KeHHX 3a npHnpeMy, opraHH3aUHjy H
cnpoBo~elhe Mepa H pa.uoBa y CBHM cPa3aMa o.u6paHe o.u nOnJIaBa, Kao H no.uaTKe 0
paCnOJIO)KHBHM cpe.ucTBHMa 3a o.u6paHy o.u nOnJIaBa.

6.2. npHMeHOM .uOCTaBJbeHOr JIOn-a, MOJKe ce o6e36e.uHTH ecPHKacHo H3Bpwelhe
npeBeHTHBHHX Mepa H pa.uOBa y UHJbY npHnpeMe 3a o.u6paHy o.u nOnJIaBa,
opraHI13aUHja H cnpoBoljelhe o.u6paHe o.u nOnJIaBa, Kao 11 OTKJIalhalhe nOCJIe.ul1ua
nOnJIaBa.

6.3. )J;ocTaBJbeHH HaupT JIOn-aje ypa~eH y CKJIa.uy ca 4JI. 55. CTaB 6. 3aKoHa 0 Bo.uaMa.
6.4. Ha.uJIe)KHH opraH fpa.ua KpaJbeBa MO)Ke OKOH4aTH nocTynaK yCBajalha JIOKaJIHOr
onepaTHBHor nJIaHa H 3an04eTH nJIaHHpaHe aKTHBHOCTH, Mepe H pa.uOBe 3a CMalhelhe
pH3HKa o.u nOnJIaBa Ha no.upy4jy 3a Koje je Ha.uJIe)KHO.

7. 06aBe3e HaJlJleJKHOr opraHa rpaJla KpaJbeBa 3a yHanpeijelhe OnepaTHBHor nJlaHa 3a
BOJle II peJla:
Ha)lJIe)KHH opraH fpa.ua KpaJbeBa, .uY)KaH je .ua, camaCHo 3aKoHy 0 Bo.uaMa H OnWTeM
nJIaHy, y 2017 ro.uHHH y npHnpeMH OnepaTHBHor I1JIaHa 3a Hape.uHy ro.uHHy, npe.uY3Me
nOTpe6He Mepe 3a YHanpe~elhe OnepaTHBHor nJIaHa 3a o.u6paHy o.u nOnJIaBa 3a Bo.ue II pe.ua
Ha nOJlpY4jy Ha KojeM je HaJlJIe)KHO, CarJIaCHO oueHaMa .uaTHM y Ta4KaMa 5.1., 5.2. H 5.8,
OBor MHWJbelha.
)J;OCTaBHTH:

rpaocKa Yna(Ja rpaoa Kpatbe(Ja
Tpz JO(JaHa Capuna 6p.l, 36000 Kpatbe(Jo
apxu(Ju BllL{ "Mopa(Ja"
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