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УВОД 

Одбрану од поплава организује и спроводи јединица локалне самоуправе на својој 

територији, у складу са општим планом, планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, 

републичким оперативним планом и локалним оперативним планом. 

У циљу успешног организовања и спровођења одбране од поплава брањених подручја,  

установљена је  организациона структура и субјекти одбране од поплава, хијерархија 

руковођења са дужностима, одговорностима и овлашћењима задужених лица, као и мере и 

радови које је потребно предузети превентивно и у периоду наиласка великих вода, како је 

дефинисано Планом одбране од бујичних поплава на територији општине Врњачка Бања, из 

кога су коришћени подаци за израду Оперативног плана за одбрану од поплава на територији 

општине Врњачка Бања за воде II  реда у 2017.години ( у даљем тексту Оперативни план). 

Оперативни план доноси се у складу са чланом 53. став 4. и чланом 55. став 5., став 6.и став 

8.  Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010 и 93/2012) и чланом 84. став 3. Закона о 

ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009 и 92/2011), Уредбом о утврђивању 

Општег плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године ("Службени гласник 

РС", број 23/12) и Планом одбране од бујичних поплава на територији општине Врњачка Бања 

(Одлука привременог органа општине Врњачка Бања  од 01.10.2008.год. („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.18/08.). 

Оперативни план за одбрану од бујичних поплава се доноси сваке године, на основу 

познатих основних података утврђених Општим делом Плана, ради оперативности (ефикасније 

коришћење у условима када наступи ванредна ситуација и када су за кратко време морају 

донети одговорајуће одлуке о дејству на терену). У оперативном годишњем плану се врши 

прилагођавање основних поставки Општег плана евентуалним променама које су настале у 

односу на претходну годину. Овим планом се дефинише годишњи оперативни план 

активности, мера и радова са актуелним подацима од значаја за ефикасну организацију и 

спровођење одбране од бујичних поплава, у реалним условима изграђености заштитних 

система. 

Оперативним планом за 2017 год. се утврђује: 

- систематизована проблематика угрожености подручја од поплава (штетног дејства вода у 

целини), актуализована кроз приказ евидентираних и на терену (од стране повереника 

Оперативног тима) потврђених неповољних појава на сваком сегменту подручја општине, 

- план мера и активности које се морају спровести у одбрани од поплава - у виду синхрон плана 

општинских активности који дефинише координирани рад свих обвезника, 

- приоритет у решавању проблема на основу критеријума који подразумевају степен 

угрожености, вредност и угроженост добара, 

- систематизоване ажуриране податке о расположивим кадровима, људству, опреми и 

механизацији, 

- план ангажовања људства, примене потребне опреме и механизације, сразмерно рангу појаве. 

Оперативни план одбране од поплава доноси се за воде I и II реда. 

Према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда ("Сл. гласник РС" бр. 83/2010) и Наредбом 

о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2017. годину ("Сл. гласник РС" бр. 

5/2017) издатим од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине, река 

Западна Морава је сврстана у категорију вода првог реда ( тачка 2. остали водотоци). 

Према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда ("Сл. гласник РС" бр. 83/2010) и Наредбом 

о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2017. годину издатим од стране 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине, река Западна Морава је сврстана у 

категорију вода првог реда ( тачка 2.остали водотоци), а како протиче у дужини од око 20 км 

кроз општину Врњачка Бања надлежно ЈВП „Србијаводе“ БПЦ „Морава“ Ниш доноси 

Оперативни план одбране од поплава и загушења ледом у 2017. год. за водно подручје 

„Морава“ М12 (Крушевац-Трстеник-Краљево-Нови Пазар).  

 Оперативни план од поплаве за воде II реда доноси надлежни орган локалне самоуправе уз 

прибављено мишљење Јавног водопривредног предузећа.Овим планом обухваћене су мере и 
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радови на неуређеним водотоковима (на водама II реда) на којима  не постоје објекти за 

заштиту од штетног дејства вода, односно на речним токовима који су ван система редовне 

одбране од поплава које спроводи Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, а у 

надлежности су општине Врњачка Бања, како је прописано чланом 6. став 4. Закона о водама 

(„Сл. гласник РС“ бр. 30/2010 и 93/12). Све површинске воде које нису утврђене као воде I реда 

сматрају се водама II реда.  

Оперативни план одбране од поплаве на територији општине Врњачка Бања односи се на 

угроженост и плављење унутрашњим водама. Под унутрашњим водама се подразумевају 

подземне воде и плављење терена површинским водама, као последица наглог отапања снега, 

јаких киша, као и отапање услед преклапања наведених фактора.  

Оперативни план, а посебно део који се односи на процену угрожености, урађен је на 

основу тренутно расположивих података, искуства из претходног периода и процене урађене на 

основу расположивих података.  

Извор основних података за израду Оперативног плана: 

1. обрада прикупљаних података од секторских руководилаца одређених Водопривредним 

годишњим плановима о стању изграђених заштитних водопривредних објеката; 

2.   План одбране од бујичних поплава на територији општине Врњачка Бања института за 

водопривреду „Јарослав Черни“ АД-Завод за уређење сливова,март 2008.год.; 

3.  обрада прикупљених података од повереника о критичним локалитетима на неуређеним 

водотоцима и на подручју у целини (посебно је специфична проблематика везана за сливове 

који гравитирају ка урбаном подручју без изражених водотока, а који у насељеним местима 

могу изазвати значајне штете); 

3. ажурирање података о расположивим кадровима, људству, опреми и механизацији 

(усаглашавање са подацима које прикупљају надлежна лица за потребе институција који се 

овим планом третирају као витални системи). 

Да би се урадила детаљна процена угрожености појединих насеља и делова насеља, односно 

делова територија општине, потребно је урадити детаљну анализу и израдити идејни, а затим и 

главни пројекат заштите од поплава изазваних изливањем унутрашњих вода на територији 

општине Врњачка Бања, чиме би се створили услови за трајно и квалитено решење овог 

проблема и дала прецизна процена угрожености територије у зависности од одређене висине 

падавина, величине отицаја и инфилтрације вода добијених отапањем снега и јаким 

падавинама. 

План је израђен на основу садржаја утврђеног чланом 52. ставови 1. и 2. и члан 55. став 6. 

Закона о водама.     

      

1. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ 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 
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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 

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 011/311-53-70, 011/311-64-94 

E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs,  

WЕВ sajt: www.rdvode.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, 

               E-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs  

Милица Павловић, тел. 011/311-71-79, E-mail: milica.pavlovic@minpolj.gov.rs 

 

Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови 

заменици 
 
 
 
 
 
 

„МОРАВА“ 
 

 
 

 ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности 

2а, Нови 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 

 ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД 
ПОПЛАВА: 

Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail:        
goran.puzovic@srbijavode.rs  

 ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом:  

Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, E-mail:         

zvonimir.kocic@srbijavode.rs  

 ЗАМЕНИК за унутрашње воде: 

Mилица Ковач, моб.064/840-40-14, E-mail: milica.kovac@srbijavode.rs 

 
 

Републичка оганизација 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 

mailto:vodoprivreda@minpolj.gov.rs
http://www.rdvode.gov.rs/
mailto:natasa.milic@minpolj.gov.rs
mailto:merita.borota@minpolj.gov.rs
http://www.srbijavode.com/
mailto:goran.puzovic@srbijavode.rs
mailto:zvonimir.kocic@srbijavode.rs
mailto:srhydra@hidmet.gov.rs
mailto:dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs
mailto:jelena.jerinic@hidmet.gov.rs
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Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 

Јавно водопривредно предузеће (ЈВП) и лица задужена за eвидентирање података о 

поплавним догађајима на водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини 

„МОРАВА“ 
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности 2а, Нови 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: 

Снежана Игњатовић. Моб 064/840-40-87  Е-mail: snezana. ignjatović@srbijavode.rs 
ВПЦ „ МОРАВА“Ниш.тел. 018/425-81-85., факс 018/451-38-20 

За спољне воде: 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 011/311-29-27,201-81-

12,  Е-mail: vpcsava@srbijavode.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Бојан Томић, моб. 064/892-67-08, E-mail: bojan.tomic@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, E-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, 

 E-mail: rco.svs@mup.gov.rs 

 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ 

Рашо Гојаковић, тел.011/ 313-93-35,  моб. 064/892-88-00 

 

 ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ” а.д., ул. Јарослава Черног 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 80, Београд, тел. 011/390-64-

77, 390-64-61, факс 011/390-79-55 

       -    „Енергопројект Хидроинжењеринг” а.д., Булевар Михајла Пупина 12, Београд, тел. 011/ 310-19-67, 

факс 011/311-19-79 
 

mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:zoran.vuckovic@srbijavode.rs
mailto:martina.egedusevic@srbijavode.rs
mailto:zoran.vuckovic@srbijavode.rs
mailto:martina.egedusevic@srbijavode.rs
mailto:sasa.rancic@mup.gov.rs
mailto:dragan.doncevski@mup.gov.rs
mailto:vlado.plemic@mup.gov.rs
mailto:bratislav.rancic@mup.gov.rs
mailto:sonja.radojkovic@mup.gov.rs
mailto:rco.srbija@uvs.mod.gov.rs
mailto:Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs
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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 привредуграда Београда, Сектору за водопривреду– координатору; 

– Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” – главном руководиоцу и 

руководиоцима на водним подручјима; 

– 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: 
2.  

– 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. 
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2.ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА  

 

2.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ  

 

Врњачка Бања се налази у централном делу Републике Србије на 43˚ 23´ северне географске 

ширине и 20˚ 54´ источне географске дужине, на око 200км јужно од Београда.  

Рељеф је мешовитог равничарског и брдско-планинског карактера, стога су насеља у 

општини висока, средња или ниска, сва на надморској висини између 200 и 1100м. Просечна 

надморска висина Врњачке Бање је 230 мнв. Висока села су Станишинци и Гоч и простиру се 

на висини 450–1150м.  

Села су разбијеног типа, пространа и  подељена на засеоке. Станишинци и Гоч су једина 

насеља у општини која захватају јужне, присојне планинске стране, које се спуштају уз узане 

долине реке Расине и Заграже.  

Села средње висине између 250 и 450м надморске висине су Вукушица, Липова, Рсовци и 

Отроци и простиру се на северним падинама Гоча. Већина насеља у општини су ниска, на 

висинама испод 350м; поред Врњачке Бање ту су Вранеши, Врњци, Грачац, Ново Село, 

Подунавци, Руђинци и Штулац.  

Сами топли извори Бање леже на 255 мнв.  

Бања лежи на крајњим северним огранцима Гоча, са кога се ка северу пружају многобројне 

косе, које се спуштају према моравској долини са заравњеним гребенима и стрмим падинама 

према водотоцима.  

2.2 КЛИМА  

 

     Температура  

 

Према метеоролошким подацима, средња годишња температура износи 10,6 оC. 

Најхладнији месец је јануар са средњом температуром од 0,7 оC, а најтоплији август са 

средњом температуром од 20,20 оC. У Врњачкој Бањи нема јачих врућина (средње максималне 

температуре крећу се око 28 оC. Метеоролошки подаци са три станице (Краљево 255 mnv, 

Врњачка Бања 235 mnv и Гоч 990 mnv) забележили су да је апсолутни максимум 38,4 0C, а 

апсолутни минимум  (–27,10 0C);  

 

Ветрови 

 

Најчешћи су северозападни и северни ветар уз Западну Мораву. Јужни ветар дува углавном 

ван вегетационог периода и средње је јачине. Јачина ветра је између 1,8 и 2,6 bofora. Просечна 

годишња влажност ваздуха прилично је висока (78%). Најсувљи је август (71%), највлажнији је 

децембар (86%). 

 

Облачност и падавине  
 

Просечна годишња количина падавина у Врњачкој Бањи је 928 mm, у долини Западне 

Мораве 650 mm; док у вишим пределима падне између 1.000 и 1.200 mm, што повољно утиче 

на вегетацију. У току вегетационог периода количина падавина је 382 mm. Најкишовитији 

месец је јун, док је најмање падавина у септембру.  

Ниже планинске температуре омогућавају излучивање веће количине воденог талога у 

топлијем делу године, али и појаву снежних падавина у хладнијем делу године.  
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Обзиром да падавина има најмање у октобру и фебруару, у тим периодима, периодични 

извори пресушују, а сталним изворима се смањује издашност.  

На апсолутној висини од 235м, примарни максимум падавина се, за посматрани период од 

20 година појављује у јулу са 91 mm, а секундарни максимум у мају са 85 mm воденог талога. 

 

2.3 ХИДРОЛОГИЈА  

 

Подручје Врњачке Бање богато је водним ресурсима. Мрежа је разграната, њена густина се 

креће у границама G–1.05–2.2.01km/km². Обухвата преко 60 изворишта са просечном 

годишњом изданошћу од 0.2 do 2.32 lit/sek.. Основу хидрографске мреже на територији општине 

чине водотокови I и II реда. У водотоке I реда категорисан је водоток Западне Мораве, а у 

водотокове II реда припадају Грачачка, Новоселска, Врњачка, Липовачка и Попинска река које 

гравитирају сливовима Западне Мораве, Ибра и Расине, а од подземних вода то су издани и 

извори (који служе за водоснабдевање).  

После отапања снега и повећаног прилива падавина долази до вишеструког повећања 

протицаја у водотоцима. 

Кроз само место Врњачка Бања протичу: Врњачка и Липовачка река и Петрашиновићки и 

Липовачки поток, док са запада долази Дубоки или Лисичији поток.  

Река Западна Морава, дуга је 295km и кроз Врњачку општину протиче у дужини од око 20 

km. Највећом количином воде, Западна Морава располаже у марту, априлу и мају, а најмањом у 

августу и септембру. Сливу Западне Мораве припадају: Врњачка река, Новоселска и Грачачка 

река са својим притокама.  

Врњачка река настаје од: Шљиварског, Ђавољег, Мејданског и Бадњевачког потока, 

Негована, Бељине реке и Мале реке. У Врњачка реку се уливају Јанићијевски, Микићки и 

Миљковићки поток; код Снежника се уливају Брђовски и Пиперски поток, а у Бањи – 

Липовачка река.  

На простору од око 50 ha, на 15km од Врњачке Бање, код села Подунавци, налазе се 

Подунавачке баре. Оне су настале експлоатацијом шљунка из Мораве, при чему су се мајдани 

шљунка испунили водом. Укупна површина регистроване 22 баре је 22,55ha.  

Хидрографској мрежи припада и вештачко акумулационо језеро Селиште, изграђено у 

периоду 2000–2006.године, на реци Загржи, која захвата простор од око 8ha.  

Од водопривредних објеката најзначајније су акумулације и брана „Селиште“ на Гочу, 

систем одводних канала за спречавање плављења пољопривредних површина у насељима дуж 

Западне Мораве и Попинске реке, делимична регулација корита Врњачке и Липовачке реке.   

 

2.4. ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СЛИВОВА И  МОРФОЛОШКЕ       

КАРАКТЕРИСТИКЕ БУЈИЧНИХ ВОДОТОКОВА 

 

На територији општине Врњачка Бања, у складу са чланом 55. став 5.  Закона о водама 

(„Сл.гласник“,бр.30/2010 и 93/12), одбрана од поплава за воде II реда, предвиђена је за следеће 

водотокове: 

 

Ред. 

број 

Водоток 

 

Површина 

слива (км2) 

Дужина тока 

(км) 

Макс. протицај 

Q1% (m3/s) 

1.  Веселићки поток 4,1 7,29 10,53 

2.  Подунавачка  10,9 8,94 28,33 

3.  Грачачка река  30 14,4 103,33 

4.  Новоселска река  48,5 15,07 130,00 

5.  Дубоки поток 4,4 8,29 11,66 

6.  Врњачка река 38,2 13,83 137,70 
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7.  Липовачка река  6,3 6,34 32,67 

8.  Врњачка река крак 19,6 9,28 86,00 

9.  Лип + Врњачка (профил) 25,9 9,28 114,12 

10.  Каменичка река  10 8,35 52,35 

11.  Ситровица 10,6 5,23 30,5 

12.  Стубличка река 10,9 6,37 60,60 

13.  Кривича 23 6,4 63,57 

14.  Гочка Загржа 1,6 12,42 105,30 

15.  Гарешница река 2,5 2,6 13,83 

16.  Бурмаска река 13,2 3,09 22,25 

17.  Гвоздачка река 9,2 5,989 72,30 

18.  Товарница  5,89 50,88 

 

Табела бр.1 максималних протицаја за обрађене сливове на подручју Врњачке Бање 

 

 

       Најважнији геоморфолошки фактор који утиче на генезу великих вода је пад речног слива 

где на територији Општине, пад слива достиже скоро 80 %. 

Већина бујичних водотокова на подручју Врњачке Бање има развијене речне долине у 

доњем и делу средњег тока. Дужине и ширине речних долина су променљиве, у зависности од 

геоморфолошких и геолошких услова. Основни узрок поплава на подручју Врњачке Бање је 

што у већини бујичних водотокова, димензије корита су минималне – са ширином у нивоу 

обала од 2 – 4 m и максималном дубином од 1 -2 m, што узрокује да димензије речног корита и 

његова пропусна моћ, нису у сагласности са протицајима великих вода.  

На свим наведеним водотоцима постоји реална опасност од наглог надоласка бујичних вода 

и плављења насеља, пољопривредних површина, путне и комуналне инфраструктуре. За 

сагледавање степена угрожености овог подручја од штетног дејства вода, од посебног је значаја 

познавање:  

 природних хидрографских карактеристика подручја (хидролошке карактеристике 

доминантних водотока и притока са подацима о изграђеним заштитним системима и о 

диспозицији потенцијално угрожених добара у односу на водотоке).  

 проблематике заштите добара у приобаљу уређених и неуређених водотока.  

 

Сливови притока Западне Мораве су специфични по густој мрежи притока, са ниским и 

нестабилним обалама, плавним долинама и засутим коритима, са ниским водостајем у летњим 

и великим или средњим водама у јесењим и пролећним месецима. Могућности које пружају 

ови водотоци су скромне и недовољно искоришћене. 

Карактеристике ових водотокова намећу потребу за сталном одбраном од поплава, 

уређењем бујичних водотока и изналажење начина коришћења воде за наводњавање у 

пољопривреди. 

 

 

Веселићки поток 

Веселићки поток је десна притока Западне Мораве и површина слива је 30.00 km2. И поред 

пошумљеног слива, јавља се јаружаста ерозија 

 

 

Подунавачка река 
У случају наиласка великих вода, долази до плављења домаћинства и ораничних површина у 

насељу Малошиште,овај поток чине два потока која се спајају у самом селу.Поток је очишћен 

2007.године и спрeчава изливање великих вода и плављења. 
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 Грачачка река 

Грачачка река је десна притока Западне Мораве и површина слива је 30.00 km2. И поред 

пошумљеног слива, јавља се јаружаста ерозија која узрокује оштећења на путној и другој 

инфраструктури. Стога је потребно израдити пројекат антиерозионог уређења слива Грачачке 

реке ради заустављања продукције и транспорта наноса из слива. 
 

Новоселска Река 

Новоселска река је десна  притока Западне Мораве и са површином од око 50 km2 једна је 

од већих притока у том крају. Настаје од Гочке и Ћелијске реке и изразито је бујични ток који 

се формира на падинама планине Гоч. Кота ушћа Новоселске реке у Западну Мораву је 170 

mnm, а максимална кота слива је 1127 mnm. 

И поред пошумљеног слива, јавља се јаружаста ерозија на падинама која продукује веће 

количине наноса која угрожава системе за водоснабдевање (каптаже) на Гочкој, односно, 

Ћелијској реци.  

 

Врњачка Река 

Врњачка река је десна притока Западне Мораве и површина слива је 38.14 km2. Кота ушћа 

Врњачке реке у Западну Мораву је на 166mnm, а максимална кота слива је на 1056 mnm. Део 

Врњачке реке је регулисан кроз Врњачку Бању, а радови на њеном регулацији рађени су у 

неколико наврата почев од 1926 године. 

До сада је регулисано 2250 метара корита Врњачка реке и основни проблем је засипање 

регулације наносом из слива. Стога се указала потреба за израдом пројекта антиерозионог 

уређења слива Врњачке реке ради заустављања продукције и транспорта наноса из слива. 

Имајући у виду да се дуж Врњачке реке од ушћа у Западну Мораву развија урбана средина, са 

стамбеним, индустријским и инфрастуктурним објектима и да се при појави великих вода, 

плави приобаље, при чему долази до великих материјалних штета, приступило се изради 

пројекта регулације овог дела тока Врњачке реке у укупној дужини око 3.000 метара. Пројекат 

носи назив „ Главни пројекат регулације Врњачке реке кроз Врњачку Бању од км: 2+744,80 до 

км: 3+544,00“ . Радови по овој документацији приведени су крају. Извршена је регулација тока 

Врњачке реке од моста код Електродистрибуције Врњачка Бања (2+744,80), па све до 

Војвођанске улице (3+614,81). На делу корита Врњачке реке  од магистралног пута Крушевац-

Краљево до моста код Електродистрибуције (2+744,80) урађена је камена облога леве и десне 

обале речишта  у дужини од око 2000 метара  (Пројекат препарцелације Врњачке реке у КО 

Врњачка Бања и КО Руђинци бр.35/13 , мај 2013.год.), чиме је спречено ерозивно деловање 

вода Врњачке реке. 

 

Каменичка Река 

Каменичка река је лева притока Брезовичке реке и улива се у њу код села Попина. У горњем 

делу слива Каменичке реке налази се водозахват за снабдевање водом Врњачке Бање. Основни 

проблем је засипање водозахвата наносом. Потребно је израдити пројекат антиерозионог 

уређења слива Каменичке реке ради заустављања продукције и транспорта наноса из слива јер 

се јавља јаружаста ерозија која продукује велике количи наноса 
 

3. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ 
 

Процена угрожености територије општине Врњачка Бања, која се даје у оквиру овог плана, 

базирана је на тренутно расположивим подацима. За тачнију процену неопходна је опширнија 

анализа и израда одговарајуће пројектнотехничке документације за потребе заштите од поплава 

унутрашњим водама. 
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У заштити од поплава на малим водотоцима на територији Општине Врњачка Бања 

примењивани су различити типови објеката у циљу заштите насељених места, индустријских 

постројења, саобраћајница и пољопривредног земљишта. Зависно од садржаја брањеног 

подручја, типови објеката пасивне заштите су били: класични одбрамбени објекти (насипи), 

регулација "градског" типа кроз већа насеља или "пољског" типа, за заштиту пољопривредног 

земљишта. Профил водотока, често са обостраним одбрамбеним насипима, тако је 

димензионисан да без изливања може да пропусти меродавну, најчешће стогодишњу велику 

воду. Само су на неким водотоцима, у чијем приобаљу се налази пољопривредно земљиште, 

речна корита са обостраним насипима димензионисана за прихват велике воде мањег повратног 

периода. 

Објекти за активну заштиту од поплава су слабо заступљени и углавном су лоцирани у 

горњим деловима тока малих водотока. Постојеће стање заштите у долинама малих водотока не 

може се сматрати задовољавајућим, првенствено зато што су изведени радови на водотоцима 

најчешће локалног карактера (нема "затворених" линија одбране тако да до поплава долази из 

залеђа), док уређења сливних површина у новијем периоду скоро да нису ни вршена. Поред 

тога, на неким регулисаним деоницама водотока степен заштите је умањен због неадекватног 

одржавања. 

Идентификација степена угрожености појединих приобалних подручја од поплава бујичних 

водотока извршена је на основу детаљног рекогносцирања целог подручја општине Врњачке 

Бање. У току теренског рекогносцирања, вршена је перманентна идентификација свих насеља и 

свих бујичних водотока, помоћу карата у размери 1:25.000 и на основу разговора са локалним 

становништвом. Поред тога, добијене су и информације о угрожености подручја од поплава 

бујичних водотока на основу анкетирања по месним заједницама. 

Детаљно теренско рекогносцирање подручја Врњачке Бање, у циљу идентификације 

степена угрожености појединих приобалних подручја од поплава бујичних водотока, обухвата 

следеће активности: 

- припремни разговори са представницима општинe и месних заједница, одговорних за 

проблематику одбране од поплава; 

- обилазак свих насеља у долинама бујичних водотока и потенцијалним плавним зонама; 

- регистровање стања корита и приобаља бујичних водотока; 

- фотографисање свих детаља релевантних за одбрану од поплава – мостова, пропуста, објеката 

у протицајном профилу, објеката поред водотока, депонија отпада и др. 

С обзиром на хетерогени квантитет и квалитет добијених информација од месних заједница, 

у вези са проблематиком одбране од поплава, у току детаљног теренског рекогносцирања је 

извршена верификација свих добијених информација, као и допуна недостајућих података. На 

тај начин је формирана једна релативно солидна и поуздана база података о угрожености 

подручја Врњачке Бање од поплава бујичних водотока. 

Карактеристичне угрожене тачке, као и објекти који могу отежати, или у потпуности 

онемогућити протицање, су унете у карту Врњачке Бање у електронској форми и 

геореференцирани. Свака од унетих тачака је описана припадајућим атрибутима.  

Све угрожене тачке за које је оцењено да представљају реалан проблем приказане су на 

ситуацији размере 1 : 25 000, дате у прилогу.  

Oцена je вршена према: 

-  утицају природних фактора на степен угрожености од бујичних поплава и то: 

1. Хидролошки фактори (површина слива) 

2. Геоморфолошки фактори – дужина (L) и ширина речне долине (B) 

3. Биолошки фактори (присуство вегетације у речном кориту и на обалама) 

-  утицају антропогених фактора на степен угрожености од бујичних поплава 

4. смањење протицајног профила мостова и пропуста 

5. Објекти у речном кориту који изазивају редукцију протицајног профила (прелази 

цевовода и осталих инсталација) 

6. Објекти на обалама (стамбени и привредни објекти) 



ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА 2017. ГОД. 

 

 

 13 

7. Депоније отпада 

-  према намени и вредности приобалног подручја и обиму потенцијалних штета од поплава 

8. ширина речне долине 

9. пољопривредне површине, без стамбених и привредних објеката  

10. стамбени и мањи привредни објекати 

11. значајни привредни објекти 

-   угроженост саобраћајница од поплава бујичних водотока 

12. Локални путеви 

13. Регионални путеви 

14. Магистрални путеви и железничка пруга 

 

3.1 ОЦЕНА РИЗИКА ОД ПОПЛАВА - СЦЕНАРИЈО ПОПЛАВА 

 

Равничарско подручје је специфично и по великом броју вештачких токова који одводе 

површинске воде. Генерално, плављења површина на подручју општине Врњачка Бања, за 

описано присуство природних и вештачких токова, могу се јавити под околностима које су 

систематизоване по узроцима, значају и рангу штета. 

Ове околности се могу сматрати сценаријима. За сваки сценарио поплава, примениће се 

дефинисање надлежности и подела улога у спровођењу активности и мера у одбрани од 

поплава. 

На основу датих сценарија поплава, због карактера појаве, могућности прогнозе и најаве у 

циљу спровођења благовремених мера, неминовна је интегрална одбрана. 

- велике поплаве и значајне штете могу се јавити при изливању Западне Мораве из свог 

корита на подручју општине. 

Особеност ових поплавних таласа је могућност благовремене прогнозе и најаве непосредно 

пред појаву. 

Ранг штета у условима појаве оваквих поплавних таласа може бити и катастрофалан. 

- значајне поплаве и штете могу се десити при изливању из неуређених корита 

бујичних токова – у сливу реке Западне Мораве. 

Овакве поплаве формирају опасан и деструктиван плавни талас, који са собом носи муљ, 

камење, грање и отпад. 

Ризик од поплава условљен је интезитетом и трајањем бујичних киша на сливу и пропусном 

моћи корита. 

Особеност ових поплавних таласа је велика брзина концентрацијe и брза појава. 

Ранг штета је при томе директно условљен и близином вредних добара, па је због тога 

опасност од поплава већа у приобаљу притока која протичу кроз насеље . 

У зони ушћа притока у матичну реку, ризик од поплава је условљен водостајем у матичној 

реци и стањем корита у зони ушћа. Поплаве приобаља ових токова узводно од ушћа су 

неминовна и  при мањим дотоцима. 

- поплаве се могу десити при изливању из делова каналске мреже (нису у систему 

одржавања). 

Ризик од поплава условљен је интезитетом и трајањем бујичних киша на сливу, пропусном 

моћи канала и могућностима за ефикасну евакуацију. 

- поплаве се могу десити при бујичним кишама у деловима насеља. 

Ризик од поплава условљен је интезитетом и трајањем бујичних киша на сливу, пропусном 

моћи и стањем одводника површинских вода и могућностима за ефикасну евакуацију. 

Особеност ових поплавних таласа је велика брзина концентрације и брза појава. 

Ранг штета је далеко мањи од штета које се могу десити услед изливања из бујичних природних 

токова. 

Линија до које би се десило плављење, површина плавне зоне и ранг штета су условљени. 
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 У приобаљу реке Западне Мораве, у домену плављења налази се у највећој мери 

пољопривредно земљиште. 

 Лоциране притоке реке Западне Мораве, у домену плављења, такође утичу на ранг 

штета, при чему се ризик од плављења знатно умањује када су оне регулисане и 

унутрашње воде могу контролисано евакуисати у свим хидролошким условима у 

матичним рекама. 

На подручју општине Врњачка Бања плављење приобаља се, према томе, може десити по 

различитим сценаријима. 

1. Услед ванредно високих водостаја у кориту реке Западне Мораве и продора вода кроз слаба 

(критична) места заштитног система. 

2. Услед поплавног таласа са сливова неуређених притока токова при високим водостајима у 

њима. Плављење је последица недовољно пропусне моћи и утицаја успора. 

3. Услед наиласка ванредно великог поплавног таласа са сливова неуређених притока уређених 

токова, у условима ниских водостаја у њима (плављење је последица недовољне пропусне моћи 

ових токова) 

4. Изузетно, могућа су плављења површина у насељу Врњачке Бање у условима бујичних киша. 

 

3.2 ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ ЗА СМАЊЕЊЕ ШТЕТА ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА ЗА     

ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

3.2.1. Активности Скупштине општине Врњачка Бања: 

 

- Именовање Оперативног тима за заштиту од поплава 

- Именовање Повереника тима за заштиту од поплава. 

- Усвајање Оперативног плана за 2017. годину 

- Обезбеђење средстава за реализацију Оперативног плана за 2017. годину 

- Израдити евиденцију и карту водотокова и акумулација које могу бити узрок поплава са 

подацима:функционалност и изграђеност заштитних водопривредних објеката, величину 

угроженог подручја, културу угроженог земљишта, преглед могућих локализационих насипа и 

вештачких ретензија  и Прогласити плавне зоне од стране Скупштине општине Врњачка Бања 

- Утврђивање услова коришћења земљишта и евентуалне градње у плавним зонама 

- Корекција Просторног плана Врњачка Бања, и доношење Регулационих планова на подручју 

Општине Врњачка Бања 

 

 3.2.2. Активности Оперативног тима за одбрану од поплава 

 

- Припрема предлога Оперативног плана за одбрану од бујичних поплава 

- Програм рада за 2017. годину - Превентивни радови на обезбеђењу пропусне моћи бујичних 

токова (чишћење речних корита од растиња и дивљих депонија, уклањање препрека, чишћење 

пропуста и мостова, итд.) 

- Припрема предлога приоритета радова за Скупштину општине Врњачка Бања 

- Усклађивање система веза тима за одбрану од бујичних поплава и процедура рада 

- Праћење реализације оперативног плана за 2017. годину. 

- Дефинисање плавних зона на бујичним токовима (геодетска снимања, хидролошки и 

хидраулички прорачуни) 
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4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ И УКИДАЊЕ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА 

 

На водама II реда редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на 

деоницама на којима постоје изграђени заштитни водни објекти, тј. на деоницама на којима се 

спроводи одбрана од поплава, по испуњењу утврђених критеријума за проглашење редовне, 

односно  ванредне одбране од поплава из локалног оперативног плана. 

На водама II реда на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти стање 

приправности се проглашава по испуњењу утврђених критеријума за проглашење стања 

приправности из локалног оперативног плана. 

О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на територији 

јединице локалне самоуправе одлучује председник општине- командант штаба. 
У Општини Врњачка Бања, одбраном од поплава за воде II реда руководи Општински штаб за 

ванредне ситуације за територију општине Врњачка Бања. На основу предлога Општинског штаба 

за ванредне ситуације, командант општинског штаба проглашава и укида одбрану од поплава на 

водотоцима II реда, у складу са условима и критеријумима утврђеним Оперативним планом 

одбране од поплава за 2017. годину.  

Одлуком Скупштине Општине Врњачка Бања дефинисан је састав, као и послови и задаци које 

Штаб за ванредне ситуације извршава. 

 

 

4.1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА 

 
У зависности од степена опасности, одбрана од поплава организује се и спроводи према фазама.  

Планом за одбрану од поплава се дефинишу следеће фазе одбране: 

 

ФАЗА 1. Припрема за одбрану од бујичних поплава 

ФАЗА 2. Ванредна одбрана од поплава 

ФАЗА 3. Ванредна ситуација 

ФАЗА 4. Отклањање последица штетног дејства вода 

 

Фаза 1 – Редовна одбрана -припрема за одбрану од поплава има највећи значај, с 

обзиром на природу бујичних поплава, где је по правилу расположиво време за реаговање на 

појаву бујичних падавина веома кратко. У овом периоду, неопходно је предузети све потребне 

мере како би се таласи бујичних вода, које се неминовно јављају, спровели до реципијента уз 

минимум штета. То пре свега значи детаљно упознавање проблема, добро планирање 

неопходних радова, обезбеђење неопходних средстава за ове радове, као и њихова реализација. 
Редовна одбрана од поплава проглашава се када водостај на меродавној водомерној станици или 

другом мерном месту достигне ниво редовне одбране из оперативног плана, а очекује се даљи 

пораст водостаја или када су заштитни објекти угрожени услед дуготрајно високих водостаја. За 

воде II реда редовна одбрана од поплава проглашава се у моменту достизања водостаја који је још 

увек у оквиру корита водотока, а прети да ће се попчети изливати из корита. Предузимају се мере 

осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања заштитних објеката, односно стања корита 

водотока и по потреби мере неопходне за спречавање нежељених појава. 

 

Фаза 2 - Ванредна одбрана наступа са појавом кише јаког интензитета и дужег трајања, у 

сливу који гравитира ка брањеном подручју. Предузимају се активности, мере и радови у 

складу са Оперативним планом одбране од бујичних поплава. 

Ванредна одбрана од поплава је када изграђени системи за одводњавање и канализациона 

мрежа није у могућности да у задовољавајућем року одведе поплавне воде са пољопривредног 

земљишта или из насеља, са претњом настајања штете на усевима и објектима. Када водостај на 
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меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране, 

утврђен у складу са критеријумима за увођење мера одбране од поплава из оперативног плана, 

а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни објекти угрожени, односно кад 

отпоћне изливање воде из корита водотокова, проглашава се ванредна одбрана од 

поплава од спољних вода, на основу III фазе одбране од поплава, тачка 3. Општи план 

одбране од поплава за период од 2012-2018.године (“Службени гласник РС” бр. 23/2012).  

Када наступи ванредна одбрана од поплава предузимају се мере непрекидног осматрања и 

праћења кретања водостаја, појава и стања заштитних објеката и мере и радови за очување 

њихове стабилности и за отклањање нежељених појава. 

Ванредна одбрана од поплава од спољних вода на бујичним водотоковима, 

проглашава се када се најаве екстремно јаки пљускови или нагло топљење снега на сливу 

бујичног водотока и када се очекује пораст протока бујичне поплаве и пробој одбрамбене 

линије. Поред мере непрекидног осматрања и обавештавања (центри за обавештавање и 

узбуњивање), предузимају се и упозоравања локалног становништва, јавности на опасност од 

поплава. Непосредно након проласка бујичне велике воде, предузимају се неопходне мере на 

отклањању последица у водотоку и на постојећим заштитним објектима. 

 

Фаза 3 – Ванредна ситуација наступа са појавом изливања поплавног таласа из основног 

корита, у условима непрекидних падавина у сливу и јаких пљусковитих киша на меродавном 

делу слива. Ванредна ситуација подразумева посебне мере у саобраћају, по потреби евакуацију 

становништва и добара. 

Ванредна ситуација настаје када није могуће са људством, средствима и постојећим 

капацитетима за одбрану од поплава отклонити опасност од поплава ширих размера и 

већих материјалних штета. Руководилац одбране од поплава обавестиће штаб за ванредне 

ситуације, ради хитног проглашења ванредне ситуације одбране од поплава, на основу III фазе 

одбране од поплава, тачка 6 Општег плана одбране од поплава за период од 2012-2018.године 

(“Службени гласник РС” бр. 23/2012). Неопходно је ангажовање додатне радне снаге и 

механизације, ради преузимање већих радова ( ископавање нових канала, покретни црпни 

агрегати и сл.).  

Мере у току ванредне ситуације су дефинисане одредбама Закона о ванредним ситуацијама. 

Предузимају се мере организоване евакуације становништва и имовине, уз благовремено 

обавештавање (центри за обавештавање и узбуњивање) и упозоравања локалне самоуправе и 

јавности на опасност од поплава, по потреби и одговарајуће мере, а непосредно након проласка 

великих вода, предузимају се неопходне мере на отклањању последица на поплављеном 

подручју, у водотоку и на постојећим заштитним објектима.  

На водама II реда редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на 

деоницама на којима постоје изграђени заштитни водни објекти тј. на деоницама на којима се 

спроводи одбрана од поплава, по испуњењу утврђених критеријума за проглашење редовне, 

односно ванредне одбране од поплава из локалног оперативног плана. 

На водама II реда на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти стање 

приправности се проглашава по испуњењу напред утврђених критеријума за проглашење стања 

приправности из локалног оперативног плана. 

О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на територији 

јединице локалне самоуправе одлучује председник општине, односно командант штаба. 

 

Фаза 4 - наступа након проласка бујичних падавина и поплавних таласа. Након детаљно 

евидентираних штета насталих за време поплава, спроводе се потребне мере и врше се 

неопходни радови  да се отклоне последице поплава. 
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КРИТЕРИЈУМИ 

за припрему за извршење радова, мера и активности у одбрани од поплава и 

проглашење фазе одбране од поплава у надлежности општине Врњачка Бања 

 

Фазе одбране 

од поплава 

 

Критеријуми за проглашење 

фазе одбране од поплава 

 

Ранг и врста активности, 

мера и радова по фазама 

одбране од поплава 

 

 

ФАЗА 1 

Припрема за одбрану од 

Бујичних поплава 

 

Припрема одбране 

 

Мере и радови у 

припремном периоду, за 

превентивно отклањање и 

за организовање одбране 

од плављења 

 

 

 

ФАЗА 2 

Ванредна одбрана од поплава 

 

Најаве и појаве поплавне 

кише дужег времена трајања- 

јаке пљусковите кише - кише 

јаког интезитета на 

меродавном делу слива тока 

 

Ванредне активности, 

мере и радови у 

спровођењу одбране од 

плављења 

 

 

 

 

ФАЗА 3 

Ванредно стање 

 

Најава и појава изливања 

поплавног таласа из 

основног тока у условима 

непрекидних падавина у 

сливу и повремених јаких 

пљусковитих киша на 

меродавном делу слива. 

Извештаји о плављењу терена 

Ванредна ситуација, 

евакуација становништва 

и добара 

 

ФАЗА 4 

Отклањање последица 

поплава 

 

Након појава изливања 

поплавног таласа 

 

Отклањање последица  

плављења 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА, СТРУКТУРА И УЛОГА ОПЕРАТИВНОГ TИМА ЗА 

ЗАШТИТУ ОД  ПОПЛАВА 
 

 
За координацију одбране од поплава за територију јединице локалне самоуправе задужен је 

руководилац тима за ванредне ситуације надлежан за мере заштите од поплава. 

Врло важна мера заштите од елементарних непогода је систематско праћење наиласка 

непогоде и благовремено упозоравање становништва о надолазећој опасности. Организација 

интегралне одбране од поплава и координација водопривредних и општинских субјеката у 

одбрани од поплава на подручју Врњачке Бање спроводи се преко Оперативног тима за 

одбрану од поплава. На подручју општина које обухватају обе категорије водотока (са и без 

изграђених заштитних система) морају се респектовати основна начела интегралне одбране од 

поплава.  

То подразумева потпуну и перманентну координацију и синхронизацију свих мера одбране 

од поплава на водотоковима који се налазе у Оперативном плану за одбрану од поплава и на 

онима изван система. Организација интегралне одбране од поплава и координација 

водопривредних и општинских субјеката у одбрани од поплава на подручју Врњачке Бање 

спроводи се преко Штаба за ванредне ситуације и Оперативног тима за одбрану од поплава. 
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Оперативни тим за одбрану од поплава чине руководство и чланови тима. 

 Руководство чине: руководилац Оперативног тима, заменик руководиоца и 

помоћник. 

 Чланови тима организовани су у три целине којима руководи и које координира 

руководство Оперативног тима: 

- технички сектор: стручна лица из предузећа која својом оперативом директно 

учествују у одбрани, као и стручна лица из институција које се баве проблематиком 

одбране од поплава (ЈВП “Србијаводе”), или могу бити ангажовани у различитим 

фазама одбране (војска Србије) 

- представници општинских виталних система - медицинске службе, цивилна заштита, 

ситуациони центар, полиција, противпожарна заштита, Црвени крст; 

- представници привредних система, који у одбрани представљају посебну целину. 

Активности Тима врше се руковођењем и координацијом, у складу са дефинисаном 

шемом руковођења и координације у одбрани од поплава. Начин комуникације је 

одређен постојећим системом веза – телефонима, факсом  имејлом и мобилним 

системом веза.  

Руководство Оперативног тима има обавезу припреме и израде Оперативног плана за 

текућу годину, као и обавезе у имплементацији Плана – посебно делова Планова који се односе 

на конкретне мере и активности у одбрани од поплава. 

Оперативни тим за одбрану од поплава обавља следеће активности: 

 руководи свим активностима означеним у шеми активности у надлежности општине 

(административне, хидротехничке и комуналне активности), у периоду ванредних 

хидролошких околности – од момента најаве поплаве до престанка опасности. 

 Руководи и координира учешће свих субјеката у одбрани од поплава, у 

синхронизованом спровођењу свих планираних мера заштите од вода. 

 Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје 

општине 

 Врши перманентно прикупљање информација од РХМЗ о метеоролошкој и хидролошкој 

ситуацији на подручју Врњачке Бање. 

 Организује праћење најаве бујичних падавине и организује систем јављања и раног 

упозоравања становништва. 

 Обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за информисање и 

едукацију јавности. 

 Руководи активностима и радовима на отклањању последица поплава по престанку 

опасности. 

 Остварује контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске и 

материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на подручју општине. 

 

 

5.1 НАЧИН ДЕЛОВАЊА У СЛУЧАЈУ ПОПЛАВА НА ОДРЕЂЕНОЈ ДЕОНИЦИ 

ВОДОТОКА 

 

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Врњачка Бања, који је у контакту са 

ЈВП “Србијаводе”, РЈ „Западна Морава“ Чачак, за водоток Западна Морава (М13.1), телефон 

(032/356-830), радарским  центром ''Бешњаја'' –Управа за ванредне ситуације у Крагујевцу 

(тел.034/335-047), Одељењем за ванредне ситуације Краљево ( телефон 036 332-520) и  

повереницима цивилне заштите у месним заједницама прикупља информације о могућности 

настанка поплава на одређеној деоници. 

Када се најављују веће количине падавина и дође до изливања водотокова односно 

плављења унутрашњим водама уз претњу за настанак велике материјалне штете и угрожавање 

живота и здравља животиња и људи на одређеном делу територије Општине, командант Штаба 
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за ванредне ситуације (председник општине), на предлог општинског Штаба за ванредне 

ситуације или Руководиоца Оператиног тима за заштиту од поплава, доноси одлуку о 

проглашењу ванредне ситуације на територији или делу територије општине Врњачка Бања, 

обавештава – руководиоца тима за заштиту од поплава, који са генералним директором 

ЈП“Бели извор“ Врњачка Бања (или његовим замеником), покрећу људство, механизацију и 

опрему која је предвиђена оперативним планом. 

Са оперативом предузећа које  је задужено за обезбеђење алата, материјала, опреме и 

механизације организује  одбрану од поплава на одређеној локацији. 

Одбрана од поплава састоји се од радова на подизању насипа од земље,  односно џакова 

пуњених песком. С обзиром на могућност складиштења  потребног материјала за израду насипа 

као први корак треба предузети довоз  материјала за израду насипа (песак), односно почети са 

ископом и превозом  земље из најближег позајмишта, или депоније. 

У случају потребе за већим бројем ангажованих лица и опреме,  руководилац 

оперативног тима даје предлог о додатном ангажовању људства,опреме и механизације у 

одређеној месној заједници.  

Све време трајања активности на одбрани од поплава, руководилац одбране је у 

контакту са командантом општинског штаба за  ванредне ситуације (председник општине или 

његов заменик).  

Након престанка опасности од штетног дејства вода и обезбеђења услова  за приступ 

угроженом подручју, посебна комисија која  је формирана Решењем о образовању комисије за 

процену штете од елементарних непогода за подручје насељених места  општине Врњачка 

Бања бр.020-143/13 од 28.06.2013.год., извршиће детаљан обилазак подручја у циљу 

идентификације материјалних штета по врсти објеката и добара и благовремено израдити  

извештај са одговарајућом фото документацијом у складу са Закона о обнови након 

елементарне и друге непогоде ( Сл гласник РС број: 112/2015). 

Од изузетног је значаја познавање примењеног режима дистрибуције помоћи: ургентне 

помоћи као и помоћи за враћање угрожених добара и  домаћинстава у редовно стање живота. 

По завршеним активностима  руководилац одбране од поплава дужан је да команданту 

општинског Штаба за ванредне ситуације  и Оштинском већу општине Врњачка Бања у року од 

15 дана, достави Извештај о извршеној одбрани од поплава. 

 

Taбела – Састав оперативног тима заштите од поплава на територији општине Врњачка Бања се 

налази у прилогу 
 

5.2. ЗАДАЦИ,ОДГОВОРНОСТИ И КОРДИНАЦИЈА  СУБЈЕКАТА  РУКОВОЂЕЊА У 

ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА  

 

5.2.1 Руководилац оперативног тима 

 

Руководилац Оперативног тима за заштиту од поплава врши следеће послове (по фазама у току 

одбране): 

 

Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава: 

 

1/1. Заказује и руководи седницама тима за одбрану од поплава (о.о.п.), на којима се усвајају 

планови рада. 

1/2. Обезбеђује услове за имплементацију општинског Плана код свих општинских субјеката; 

1/3. Врши усаглашавање општег и оперативног плана за о.о.п. са општим и оперативним 

планом за о.о.п. водопривреде Србије. 
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1/4. Обезбеђује услове и организује програм мера и активности за имплементацију плана за 

одбрану од поплава код институција које чине виталне системе града. 

1/5. Обезбеђује услове за интегралне и координиране активности у имплементацији 

оперативних планова, активности у реализацији активности у склопу припрема за одбрану од 

поплава и организован рад у ванредним условима. 

1/6. Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје 

општине. 

1/7. Обезбеђује услове за реализацију програм мера и активности за информисање и едукацију 

јавности. 

1/8. Организује у сарадњи са другим субјектима и спроводи програм мера и активности за 

обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним условима. 

1/9. Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада. 

1/10.Прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака које му доставља 

Хидрометеоролошки завод. 

 

 

Фаза 2.: Ванредна одбрана од поплава: 

 

2/1. Руководи радом тима за заштиту од поплава. 

2/2. Координира активности са општинским штабом за ванредне ситуације. 

2/3. Сарађује са руководством за одбрану од поплава из Оперативног плана. 

2/4. Сарађује са оперативним руководиоцем за одбрану од поплава у области цивилне заштите 

и оперативним лицем надлежног Ситуационог и Оперативног центра. 

2/5. Издаје наредбу о предузимању мера за спречавање поплава, које се односе на ангажовање 

радне снаге, механизације и других средстава и др. 

2/6. Издаје наредбу о предузимању мера за заштиту здравља људи и добара, које се односе на 

ангажовање радне снаге, механизације и других средстава и др. 

2/7. Даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у ванредним 

околностима у координацији са штабом цивилне заштите. 

2/8. Даје предлог команданту штаба за ванредне ситуације, проглашење ванредне ситуације 

 

Фаза 3.: Ванредна ситуација: 

 

3/1. Анализира информације са угрожених подручја и по потреби обавештава председника 

општине и друге надлежне органе ( Општинско веће, Општинску управу општине Врњачка 

Бања, Ситуациони односно Оперативни центар, Црвени крст) о насталим околностима, 

размерама штете и предузетим мерама и радњама. Обезбеђује писмену евиденцију донетих 

одлука и наредби. 

3/2. Организује, руководи и координира спровођење програма евакуације становништва до 

прихватних центара у ванредним околностима у координацији са штабом цивилне заштите; 

 

Фаза 4.: Отклањање последица поплава: 

 

4/1. Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на отклањању 

последица поплава по престанку опасности, 

4/2.Обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске и 

материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на подручју општине. 

 

5.2.2  Заменик руководиоца оперативног тима 

 

У одсуству Руководиоца тима или по његовом налогу, у свему замењује Руководиоца тима 
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5.2.3. Помоћник руководиоца 

 

Помоћник руководиоца Оперативног тима за одбрану од поплава врши следеће послове (по 

фазама у току одбране): 

 

Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава: 

 

1 Директно обезбеђује примену оперативног плана код субјеката који учествују у одбрани од 

поплава; 

2.Координира рад повереника и о томе обавештава руководиоца тима; 

3.Врши непосредан увид стања на подручју које може бити угрожено, у сарадњи са 

Оперативним тимом за заштиту од поплава и предлаже потребне мере из свог домена. 

 

Фаза 2,3,4.: Ванредна одбрана од поплава, Ванредна ситуација, отклањање последица 

поплава : 

4. Врши непосредан увид стања на угроженом подручју сарадњи са Оперативним тимом и 

предлаже потребне мере. 

5.Спроводи наредбе руководиоца тима, информише га о стању на терену и предлаже 

предузимање  радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране као и за 

отклањање последица поплава; 

6.Организује реализацију потребних мера за неопходне хитне радове на угроженим подручјима, 

по добијању сагласности руководиоца тима. Изузетно уколико би не чињењем били угрожени 

животи становника предузима мере без добијања сагласности; 

7.Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима у току одбране и 

отклањању последица поплава; 

8.Подноси извештај општинском руководиоцу по завршетку одбране од поплава, а по потреби 

и у току одбране. 

 

5.2.4. Повереници 

 

Повереници врше следеће послове у свим фазама одбране као и у фази ванредне ситуације, 

односно у фази отклањања последица поплава: 

1. Врши непосредан увид у стање на подручју и доставља информације помоћницима; 

2. Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране у току; 

3. Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону; 

4. Извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, 

ангажованом људству, механизацији и др. 

 

5.2.5.Технички сектор тима 

 

Технички сектор тима обезбеђује благовремено стручне оцене очекиване опасности 

(хидролошке услове и тенденције) и дефинише техничке могућности одбране и извођења 

превентивних и ванредних интервенција расположивим људством, механизацијом и опремом. 

Основ за ове активности је техничка документација за одбрану од поплава за подручје општине 

(даље: општинска техничка документација за одбрану од поплава) и техничке документација за 

одбрану од поплава. ( Даље: водопривредна техничка документација за одбрану од поплава ). 

Представници ЈВП “Србијаводе” обезбеђују координацију Тима са водопривредном 

оперативом и субјектима који спроводе одбрану на водотоцима са изграђеним водопривредним 

системима. 
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Технички сектор је задужен за израду програма за организацију израде техничке 

документације за одбрану од поплава за подручје општине као и за верификацију и 

усаглашавање са постојећом техничком документацијом за одбрану од поплава. 

 

5.2.6. Активности виталних система на подручју општине 

 

Посебним документима који су саставни део овог Плана именују се одговорна лица и 

њихови заменици у институцијијама које чине виталне системе општине, са дефинисаном 

улогом у одбрани од поплава. 

У поменутим документима назначени су сви потребни подаци од значаја за комуникацију у 

различитим фазама одбране од поплава. У ванредним околностима неопходно је обезбеђење 

услова за несметани рад виталних система општине, који су делом и активни учесници у 

спровођењу одбране. 

Овим планом дефинише се првенствено заштита и обезбеђење објеката и седишта ових 

виталних  система,  али и њихова улога у пружању помоћи учесницима који непосредно   

учествују у одбрани. 

 

5.3 ДУЖНОСТИ, УПРАВЉАЊЕ РАДОМ ТИМА, СЕДИШТЕ ТИМА, СИСТЕМ ВЕЗА 

- НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ЧЛАНОВА ТИМА 

 

Оперативни Тим за заштиту од  поплава обавља следеће дужности: 

- Руководи свим активностима означеним у шеми активности у надлежности општине 

(административне, хидротехничке и комуналне активности), у периоду ванредних 

хидролошких околности – од момента најаве поплаве до престанка опасности; 

- Руководи и координира учешће свих субјеката у одбрани од поплава, у 

синхронизованом спровођењу свих планираних мера заштите од вода; 

- Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје 

општине; 

- Врши перманентно прикупљање информација од РХМЗ о метеоролошкој и хидролошкој 

ситуацији на подручју Врњачка Бања; 

- Организује праћење најаве бујичних падавина и организује систем јављања и раног 

упозоравања становништва. 

- обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за информисање и 

едукацију јавности; 

- руководи активностима и радовима на отклањању последица поплава по престанку 

опасности; 

- остварује контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске и 

материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на подручју општине. 

 

Управљање радом Оперативног тима за заштиту од поплава врши се руковођењем и 

координацијом, у складу са дефинисаном шемом руковођења и координације у одбрани од 

поплава. Руковођење радом Оперативног тима се односи на субјекте који су у директној 

надлежности Тима. Руковођење се врши директно или посредством заменика и помоћника. 

Координација рада Тима се односи на субјекте који аутономно обављају своје активности у 

одбрани од поплава. 

Седиште Оперативног тима је у просторијама општине Врњачка Бања. Начин 

комуникације је одређен постојећим системом веза – телефонима, факсом и имејлом. 

Обезбеђење мобилног система веза за потребе одбране од поплава је обавеза Штаба за ванредне 

ситуације. 

Шема руковођења и координације рада Оперативног тима за заштиту од поплава дата је 

на следећем прилогу 
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ШЕМА РУКОВОЂЕЊА И КОРДИНАЦИЈЕ ДАТА ЈЕ У ПРИЛОЗИМА 

(електронска форма) 
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П Р Е Г Л Е Д 

ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У 

ЗАШТИТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
 

 

 

Назив 
Седиште/адреса 

Телефон 

Руководилац - одговорно лице 

Име и 

презиме/адрес а 

становања 
кућа посао мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Општинско веће Крушевачка 

бр.17А 612-627 

Бобан Ђуровић, 

Грачац 
5467-

358 

601-

227 

06422515

74 

2 
Одсек за послове 

органа општине 

Крушевачка 

бр.17А 611-302 

Јасмина 

Трифуновић 

612-714 601- 

226 

06988277

00 

3 

Одсек за буџет и 

финансије 

Крушевачка 

бр.17А 601-228 Дунић Зоран 
613-301 601-

228 

06988277

06 

06424978

43 

4 

Одсек за локалну 

пореску 

администрацију 

Крушевачка 

бр.17А 601-269 
Гордана 

Узуновић 
622-390 601-

269 
06426671

05 

5 

Одсек за локани 

економски развој и 

инвестиције 

Крушевачка 

бр.17А 601-262 

Богојевић 

Јелена 

613-709 601-

262 

06980115

44 

6 

Одсек за урбанизам, 

еколошке и 

имовинско-правне 

послове 

Крушевачка 

бр.17А 601-209 

Стаменић 

Славица 
611-265 601-

209 
06988277

09 

7 

 
Одсек за општу управу  Крушевачка 

бр.17А 601-256 

Радаковић 

Љиљана 
612-256 601-

256 
06988277

05 

8 Одсек за привреду и 

друштвене 

делатности  

Крушевачка 

бр.17А 601-243 

Живорад 

Јаћимовић 
621-243 601-

263 
06988277

08 

 

9 

Одсек за инспекцијске 

послове 

Крушевачка 

бр.17А601-232 

Пецић Дејан 621-671 601-

232 

06988277

27 

10 Месне заједнице са 

подручја општине 

Врњачка Бања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врњачка 

Бања,611-366 

 

Перковић 

Драгиша, 

 

614-934 

 

611-

366 

06366293

3 

 

Вранеши,5466-

310 
Александар 

Радаковић, 

Вранеши 

5466-

113 

5466-

310 

06988277

62 

Подунавци,671-

384  
Миковић 

Славица 

 671-

384 

06487866

44 

Грачац,5467-042 Драгањац 

Милан,Грачац 

5467-

240 

5467-

042 и 

5467-

330 

06480085

99 

Ново Село,631-

776 
Николић 

Љиљана, Ново 

Село 

631-484 631-

864 

06480084

58 

Рсовци,632-213 Бојан Чолић  632-

213 

06373934

88 
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Штулац,651-635 Стојановић 

Саша 

651-586 614-

500 

06376163

23 

Руђинци,612-277 Лазић Драган 621-020 601-

272 

06966249

3 

Станишинци,64

1-020 
Думановић 

Горан,Стани

шинци 

641-020 641-

020 

06480084

83 

Врњци,614-500 Церовић 

Радослав 

632-187 614-

500 

06307167

09 

 

5.3.1 Дужности и обавезе субјекта одбране од поплава ( правна лица носиоци активности) 

 

За спровођење заштите од поплава потребно је, од стране Штаба за ванредне ситуације 

општине Врњачка Бања, обезбедити радну снагу, материјал и опрему од следећих 

Предузећа,као носиоца активности у одбрани од поплава:  

1.1 Јавно предузеће „Бели извор “Врњачка Бања, тел. 036 612-052, директор Иван Дуњић тел. 

064/8297432, и члан Штаба за ванредне ситуације општине Врњачка Бања Драгослав 

Благојевић, тел. 063/681-675  

1.2. Јавно предузеће „Борјак “ Врњачка Бања тел. 036 616-080, директор Стева Драшковић 

064/4567174, 036/616-080 и члан Штаба за ванредне ситуације општине Врњачка Бања Ивица 

Лазаревић моб.тел. 064 8173940 

У случају проглашења ванредне ситуације,ови субјекти су дужни да: 

1.обезбеде сопствене објекте и опрему од директног утицаја поплавних вода, 

2.одржавају саобраћајнице локалног карактера и путеве од значаја за одбрану од поплава, 

3.обезбеде функционалност и заштиту објекта у ванредним ситуацијама од штетног дејства 

воде ( редовно чишћење око мостова, канала, сливника,пропуста у склопу пута на којима се 

формира бујични талас).  

4.обезбеде прилазе за одбрану од поплава.  

5.обезбеде поуздано водоснабдевање становништва и све потребне мере заштите виталних 

објеката који могу бити угрожени штетним дејством воде.  

6.обезбеде функционалност атмосверске и фекалне канализације у ванредним ситуацијама. 

7.обезбеде поуздано функционисање сопствене оперативе и механизације у ванредним 

ситуацијама и са њом учествују у реализацији оперативних мера,активности и радова у свим 

фазама од поплаве, а у складу са шемом руковођења и кординације. Предузеће задужено за 

одбрану од поплава мора да поседује следећи материјал и опрему за сваку од ових локација:  

- џакови (јутани) 500 ком  

- ашови 10 ком  

- лопате 10 ком  

- секире 5 ком  

- тестере 2 ком 

- чекићи 2 ком  

- клешта 2 ком  

- паљена жица 2 кг  

- ексери 2 кг  

- крампови 10 ком  

- лампе 10 ком  

- канап за вреће – клубе 5 ком  

- чизме рибарске 5 пари  

- чизме рибарске кратке 20 пари  
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САСТАВ ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

ПРИЛОГ 1 

 

 

Списак расположивих возила и машина у ЈП“ Бели извор“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 
Врста механизације комада 

Годиште 

уноса у посл. 

књиге 

1. Камион „Камаз“ – кипер  1 2001 

2. Пикап возило „Фиат фјорино“ 3 2009 (2) 

3. 
Трактор са две приколице  ИМТ 542 – 

кипер приколица 3 т. 
1 1988 

4. Теренско возило „Нива“1700 2 2000 и 2008 

5. Багер –ровокопач „Крамер“ 1 1987 

6. Багер –ровокопач „Хитачи“ 1 2001 

7. 
Специјална цистерна-каналџет „Вома“ 

Мерцедес Ахсор“ 
1 2006 

8. Цист. за пражњење сеп. Јама-вучна 1 2000 

9. Виброплоча „Вакер“ 1 1987 

10. Вибронабијач „Вакс“ 1 2001 

11. Машина за сечење асфалта 1 2001 

12. Хидраулични агрегат „Бивер“МКЗ 1 2001 

13. Камион путар-„Ивеко“ 1 2002 

14. Пумпа за воду-„Хонда“мала 1  

15. Пумпа за воду-„Хонда“ 1  

16. Мини багер – ровокопач „Bobcat“ 1 2006 

17. Камион “ФАП“14-17 1 2008 

18. 
Уређај за подбушивање са комресорским 

агрегатом 
 2011 

19. Агрегат за струју 5 kw „Хонда“ 1  

20. Агрегат за струју 2 kw „Хонда“ 1  

21. Агрегат за струју 2 kw „Томос“ 1  

22. Бушилица „Hilti“ већа 1  

23. Бушилица „Hilti“ мања 1  

24. Мотокултиватор ИМТ 408 са приколицом 3  

25. Мотокултиватор ИМТ 509 са приколицом 1  

26. Аутоцистерна „ФАП13-14“   

27. Аутосмећар „ФАП 14-14“ 2 1990 и1991 

28. Аутосмећар „Мерцедес“ 1 1981 

29. Аутосмећар „Сканија“ 1 1988 

30. Аутосмећар „Фаун ротопрес 514“ 1 2007 

31. Аутосмећар „Mitsubishi“ 1 2010 

32. Булдожер ТГ140 1  

33. Улични усисивач- чистилица 1 2006 

34. Ауточистилица 1 2004 

35. Аутоцистерна „Мерцедес 1213“ 1  
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Списак расположивих возила и машина у д.о.о „Врући извори“ Грачац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списак расположивих возила и машина у ЈП. „Борјак“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 
Врста механизације комада возачи 

1. 

Камион „ФАП 13-14“ 

1 

Милићевић 

Милан 

063/680284  

036/5467341 

2. 

Багер –ровокопач  

1 

Чкребо Богдан 

0648202196 

036/671116 

3. 

Теренско возило „Нива“ 

1 

Милисав 

Добричић  

0648202198 

0365467373 

 

  

Ред

ни 

број 

Врста механизације комада 

1. 

Таруп ТА32 

1 

2. Доставно возило 1 

3. Трактор са приколицом 1 

4. Косачица са турбином 1 

5. Дробилица за грање 1 

6. Цистерна за поливање 1 

7. Утоваривач ровокопач 1 

8. Булдожер ТГ 140 1 

9. Камион са платформом-дизалица 1 

10. Моторне косе ФС350  

11. Ротационе и леђне косачице  

12 Моторне и убодне тестере  

13. Машина за бушење рупа 1 

14. Остала опрема (бушилице,брусилице ,пумпе и сл)  
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Списак расположивих возила  у ДЗ „Др Никола Џамић“Врњачка Бања 

“ 

 

Ред.

бр. 
Марка Тип 

Година 

производње 
Број возила 

1. Jugo Koral 2008 7 

2. Fiat Punto 2010 1 

3. Citroen Jumper 2008 1 

4. Citroen Jumper 2010 1 

5. Hyndai H1 2008 2 

6. Volvo S80 2001 1 

7. Volvo 960 1994 1 

8. Volvo 960 1997 1 

9. Fiat Ducato 1997 1 

10. Mercedes 260E 1992 1 

 

Списак расположивих возила  у „Специјалној болници за интерне болести“ Врњачка Бања 

 

Ред.бр. Марка Тип 
Година 

производње 
Број возила 

1. Zastava Skala 55 2004 1 

2. Mercedes benz  260E AMB 2001 1 

3. 
Doblo  Cargo rts1.9 jtd pl 

2006 1 

Списак расположивих возила  у Центру за социјални рад Врњачка Бања 

 

Ред.бр. Марка Тип 
Година 

производње 

Број 

возила 

1 Zastava  10 2007 1 

 

Ред.бр. Име и презиме возача запослен Моб.тел./тел. 

1. Мирослав Станојчић ДЗ „Др Никола Џамић“ 
0648068130/ 

036/601-691 

2. Драган Вуковић ДЗ „Др Никола Џамић“ 064/80-68-137 

3. Ненад Жерађанин ДЗ „Др Никола Џамић“ 064/80-68-136 

4. Саша Јелићанин ДЗ „Др Никола Џамић“ 064/80-68-135 

5. Јован Станојчић ДЗ „Др Никола Џамић“ 062/97-92-551 

6. Мирољуб Станојчић ДЗ „Др Никола Џамић“ 064/80-68-132 

7. Славољуб Чеперковић ДЗ „Др Никола Џамић“ 064/80-68-138 

8. Дарко Новичић ДЗ „Др Никола Џамић“ 064/80-68-296 

9. Жерађанин Ненад 
„Специјална болница за 

интерне болести“ 

062/235-944 
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Списак привредних субјеката који се могу ангажовати на заштити и отклањању 

последица од поплава  на територији општине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Шекуларац Љубинко 
„Специјална болница за 

интерне болести“ 

062/235-942 

11. Милићевић Дејан 
„Специјална болница за 

интерне болести“ 

062/235-943 

12. Раде Чеперковић 
Центар за социјални рад  069/8827801/ 

036/611-120 

Ред.

број 

Назив пр.субјекта Седиште Одговорно лице Мобилни 

телефон/теле

фон 

1 ГП ТРАГ М ДОО ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Мат.број 06826121 

ПИБ 102652034 

ВРЊАЧКА БАЊА 

ВРЊАЧКА 63 

МИЛОСАВ 

НОВОСЕЛАЦ 

063/653-810 

2 АПР”ВЕСЕЛИНОВИЋ” 

 

ПИБ 101078554  

ВРЊАЧКА БАЊА 

ГРАЧАЦ 247в 

ТОМИСЛАВ 

ВЕСЕЛИНОВИЋ 

063/215-694 

3 PROVIA DOO VRNJAČKA 

BANJA 

Мат.број 20157895 ПИБ 

104422763 

ВРЊАЧКА БАЊА 

МОРАВСКА 6А 

НИКОЛА 

РАДЕНКОВИЋ 

062/584-001 

4 КИПЕР ТРАНС БАБИЋ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Мат.број 51832507 ПИБ 

102846906 

ВРЊАЧКА БАЊА 

НОВО СЕЛО 688 

ЗОРАН БАБИЋ 036/632-892 

5 ПРЕВОЗНИЧКА 

РАДЊА”ПРЕВОЗНИК-

БОГИЋЕВИЋ”ТРСТЕНИК 

Мат.број 56759603 ПИБ 

103625127 

ТРСТЕНИК 

Браће Спасојевић 36 

МИЛОШ 

БОГИЋЕВИЋ 

063/609-533 

6 IDSONIX DOO VRNJAČAKA 

BANJA 

Мат.број 20205415 ПИБ 

104687961 

ВРЊАЧКА БАЊА  

ЖИКЕ 

ВАЉАРЕВИЋА 9 

ИЛИЈА ЂУРИЋ 063/666-717 

7 УНИВЕРЗАЛ М4 ДОО 

ВРЊАЧКА БАЊА 

Мат.број 06999654 ПИБ 

101076350 

ВРЊАЧКА БАЊА 

ЖАРКА 

ЗРЕЊАНИНА 41 

МИЛЕВА 

НИКОЛИЋ 

036/663-270 

8 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО 

СЕЛО 

ЗАНАТСКО ПОСЛОВНИ 

ЦЕНТАР НОВО СЕЛО 

Мат.број 07176520 ПИБ 

100917061 

ВРЊАЧКА БАЊА 

НОВО СЕЛО 

МИЛАН 

РАДУЛОВИ 

036/631-776 

063/8155224 

036/633-025 

9 ВЛАДА ЋИРИЋ 

ПРЕДУЗЕТНИК, 

ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА 

ВЛАДЕX РУЂИНЦИ 

Мат.број 62646527 ПИБ 

107301571 

ВРЊАЧКА БАЊА 

РУЂИНЦИ 

ВЛАДА ЋИРИЋ 064/121-4118 

10 БЕТМОНТ ДОО ВРЊАЧКА 

БАЊА 

Мат.број 20003952 ПИБ 

103749810 

ВРЊАЧКА БАЊА 

НЕМАЊИНА 15ж 

СЛАЂАН 

МИЈАТОВИЋ 

036/618-070 
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За припрему спровођења Оперативног плана одбране од поплава на територији 

општине, Врњачка Бања за 2017.г. потребно је обезбедити следећи материјал:  
 

РЕД

. БР. 
ВРСТА МАТЕРИЈАЛА КОЛИЧИНА 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 
СВЕГА 

1. ЏАК ЈУТАНИ 1000 комад 80,00 80.000,00 

2. КАНАП ЗА ВРЕЋЕ 10 клубе 400,00 4.000,00 

3. АКУМ. БАТ. ЛАМПА 20 комад 1.400,00 28.000,00 

4. ЧИЗМЕ РИБАРСКЕ 10 пар 3.500,00 35.000,00 

5. ЧИЗМЕ ГУМЕНЕ 40 пар 1.000,00 40.000,00 

6. ПАЉЕНА ЖИЦА 4 кг 100,00 400,00 

7. ЕКСЕРИ РАЗНИ 4 кг 100,00 400,00 

8. ПРИРУЧНА АПОТЕКА 4 комад 1.500,00 6.000,00 

9. АШОВИ 20 комад 400,00 8.000,00 

10. ЛОПАТЕ 20 комад 400,00 8.000,00 

11. СЕКИРЕ 10 комад 2.000,00 20.000,00 

12. ТЕСТЕРЕ 4 комад 800,00 3.200,00 

13. ЧЕКИЋИ 4 комад 500,00 2.000,00 

14. КЛЕШТА 4 комад 600,00 2.400,00 

15. КРАМПОВИ 20 комад 800,00 16.000,00 

16. КАБАНИЦЕ 4 комад 2.000,00 8.000,00 

СВЕГА: 261.400,00 

 

 

 6.0 НАЧИН УЗБУЊИВАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА 
 

 

Узбуњивање се врши сиренама за јавно узбуњивање и знаци за узбуњивање су јединствени 

за територију државе. Додатна обавештења емитују се преко радио и телевизијских станица, 

као службена саопштења Ситуационог лили Оперативног центра. У случају недовољне 

покривености делова територије сиренама за јавно узбуњивање или њихове недовољне 

чујности, узбуњивање се врши коришћењем приручних средстава (звона и др.), а становници  

таквих подручја се посебно упознају са овим знацима. 

 

       Елементарне непогоде се када је могуће, најављују комбинацијом једноличних и 

завијајућих звукова у укупном трајању од 60 секунди (један једноличан звук у трајању од 20 

секунди, један завијајући звук у трајању од 20 секунди и још један једноличан звук у трајању од 

20 секунди), осим у случају изненадне појаве елементраних непогода. 

 

        По сазнању или обавештењу о наступању поплаве, угрожени субјекти су дужни да у циљу 

своје 

 безбедности и ублажавања последица ванредне ситуације поступају на начин што ће:  

- склонити лакше покућство и намирнице на више делове стана-куће,  

- причврстити предмете који не тону, 

-  искључити електричне и друге инсталације, затворити воду и са неопходним стварима и 

документима склонити се на безбедно место.  

        Ако је поплава наступила брзо и изненадно, потребно је да се угрожена лица склоне  на 

погодно место и уколико су окружена водом, потребно је наћи начин  да се дозову спасиоци. 
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7.0 САНАЦИЈА ПОСЛЕДИЦА ОД ПОПЛАВА 

 

         Санација последица од поплава, у случају проглашавања ванредне ситуације реализоваће 

се по основу утврђеног програма, а на предлог Штаба за ванредне ситуације. Настале 

последице у ванредним догађајима, отклањаће  службе редовне делатности на основу Програма 

и закључака Опшинског већа и други ангажовани субјекти у складу са законом.. 

 

             Програми санације последица од поплава засниваће се на извештајима комисија за 

процену штете, односно обима, врсте и висине материјалне штете и надлежних служби 

Општинске управе општине Врњачка Бања и јавних предузећа. 

       Реализација Програма санације последица од  поплава, вршиће се по следећем 

приоритету: 

            - отклањање последица на комуналној инфраструктури ради обезбеђивања нормалног 

функционисања становништва у обављању основних животних потреба; 

            - санирање приобалних делова речних токова, израда пропуста и канала и њихво 

чишћење ради спречавања даљих последица од поплава; 

            - Санација последица на грађевинским објектима у власништво правних и физичких 

лица вршиће се сходно расположивим новчаним средствима у буџету општине, помоћи Владе и 

донатора, на основу законом и другима актима утврђених критеријума. Послове на санацији 

последица на грађевинским објектима у власништво правних и физичких лица координира 

Општински штаб за ванредне ситуације.  

                                                                                  

8.0 ФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА НА ПРЕВЕНТИВНОЈ ЗАШТИТИ  ОД 

ПОПЛАВА  

 

Финанскијска средства за извођење  радова и  спровођење мера у одбрани од поплава у 

складу са овим планом обезбеђују се у буџету општине  Врњачка Бања – Одлука о буџету за 

2017.годину („Сл.лист општине Врњачка Бања“,бр. 28/16), а у случају настанка материјалних 

штета од елементарних непогода изнад 10% утврђеног буџета општине у последње три године, 

у санацији користиће се средства буџета Републике Србије и други приходи у складу са 

Законом о обнови након елементарне и друге непогоде и другим прописима. 

          За финансирање припрема, спровођења и развоја програма, пројеката и других 

активности у области смањивања ризика, управљања и реаговања у ванредним ситуацијама,  

општине Врњачка Бања на основу Процене ризика опасности од елементарних непогода, може 

приступити изради Програма и пројеката ради обезбеђивања додaтних средстава код Фонда за 

ванредне ситуације Републике Србије на основу Одлуке о образовању Буџетског фонда за 

ванредне ситуације (Сл. гласник РС“ бр. 92/2010) и других донатора.. 

9.0 ПРЕГЛЕД ПОПЛАВНИХ ПОДРУЧЈА СА УГРОЖЕНИМ 

ОБЈЕКТИМА 

 9.1.Плавне зоне и критични делови водотокова 

На основу анализа великих вода и извршене анализе евидентираних плављења у 2014. 

години као години која је премашила стогодишње просеке високох вода, утврђене су плавне 

зоне водотокова другог реда: 

Врбљански поток 

Врбљански поток - Балабан, излива се у површини од око 15ха на територији ове општине у 

потезу Радоњића и Милашиновића. 

Веселићки поток 
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Веселићки поток, плави потез кућа Лисинаца у тзв. Доњим Вранешима у површини од око 

20ха. 

Подунавачка река 

Подунавачка река, плави ораничне површина од око 15ха идући о Државног пута према 

Западној Морави.. 

 Грачачка река 

Грачачка река због велике продукције и транспорта наноса излила се у потезу од државног 

пута до Западне Мораве, односно у потезу Беловик и др. Плавна површина износи око 25 ха са 

ширином плављеног подручја од око 300м. На наведеном подручју дошло је до проширења 

речног тока. У току 2015. године вршено чишћење и продубљивање речног корите уз израду 

насипа.   

Новоселска река 

Новоселска река услед јаружасте ерозије и подизања нивоа Западне Мораве повратним 

дејством велике воде дошло је до плављења подручја, тзв. Подова код школе, кућа 

Маринковића и Петровића, затим потез Мајсторовића у захтвату велике кривине, испод 

државног пута у потезу Бурмаза и Растоке.  Плавна површина износи око 90 ха. У току 2015. 

године вршено чишћење и продубљивање речног корите и израда две буичне преграде у 

горњем делу и то у водотоку Гочке и Ћелијске реке .   

Врњачка река 

Врњачка Река у 2014. години излива се почев од куће Ивановића, односно у делу 

нерегулисаног тока реке, као и у регулисанм току кроз Врњачку Бању у делу од Термалног 

купатила до Ауто-мото друштва и у делу водотока почев од државног пута до Западне Мораве 

у површини од око 28ха. У току 2015. године вршено је чишћење и продубљивање речног 

корите и то у делу од моста на државном путу до ушћа у Западну Мораву. 

Липовачка река  

Липовачка река излива се у целом току кроз насеље Липова и делом тока кроз насељено 

место Врњачка Бања до ушћа у Врњачку реку. Ширина плавног појаса је од 15м до 40м.  

Слатински поток  

Слатински поток плави у делу почев од кућа Стаменића, па до држаног пута Краљево – 

Крушевац и у зони канала државног пута у Штулцу.   

9.2 Потенцијално угрожена насеља, пољопривредне површине и инфраструктурни 

објекти  

Плавне површине у захвату Врбљанског и Веселићког потока, Подунавачке, Грачачке и 

Новоселске реке су већином пољопривреде обрадиве површине, некатегорисани и атарски 

путеви.  

Врњачка и Липовачка река и Слатински поток  плаве површине око 90 стамбених објеката, 

20 пословно-привредних објеката, више путних и инфраструктурних објеката  и  

пољопривредно земљиште.  

Слатински поток плави домаћинства, пољопривредно земљиште и привредне објекте у делу 

почев од кућа Стаменића, па до држаног пута Краљево – Крушевац и у зони канала државног 

пута у Штулцу.   

10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД 

ПОПЛАВА НА ВОДОТОКОВИМА II РЕДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА 

 

1. Општински Оперативни - годишњи план за 2017.год. се примењује од дана усвајања.  

2. Kомандант Штаба је задужен за имплементацију Оперативног плана.  

3. Командант Штаба је дужан да у року од 30 дана од дана доношења Оперативног плана сачини 

план и програм рада Штаба за 2017.год. и да га достави Општинском већу и СО-е Врњачка Бања на 

верификацију. Предмет плана и програма рада Штаба за 2017.год.(као и сваку наредну) је: 
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 а/ Реализација ургентних активности у надлежности Општине Врњачка Бања (дефинисани 

детаљним планом активности, радова и мера); 

 б/Ангажовање у обезбеђењу реализације ургентних активности, радова и мера у надлежности 

водопривреде; 

 ц/Оперативни послови; Едукација и упознавање са планом становништва, општинских комуналних 

служби и органа Управе;  

4. Командант штаба о раду штаба квартално извештава Општинско веће у писменом облику, као и 

Скупштину општини Врњачка Бања; 

 5. За израду завршног извештаја Командант Штаба је дужан да обезбеди актуелни извештај 

Руководиоца тима за заштиту од поплава о стању водопривредних заштитних објеката на подручју 

општине;  

6. Командант Штаба је дужан да организује припрему за израду Оперативног плана за наредну 

годину на основу одредби Општег плана за одбрану од поплава.. Извор података за Оперативни 

план за наредну годину су нове информације помоћника и повереника са подручја, и Извештај 

Руководиоца тима за заштиту  од поплава о стању водопривредних заштитних објеката на подручју 

општине. 

 

11.ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ, ДОНОШЕЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ 

ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ОПШТИНЕ 

ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2017. ГОД. 

 

Правни основ за израду, доношење и спровођење оперативног плана одбране од поплава 

за 2017.год. општине Врњачка Бања је: 

 

1. Члан 15 и члан 84. став 3.  Закон о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 

111/2009, 92/2011 и 93/2012) 

2. члан 45 – став 2 и 3, члан 53 и члан 55. став 1,5,6 и 8.  Закона о водама („Сл. гласник РС“ 

бр. 30/2010 и 93/2012) 

3. Закон о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. гласник РС“ бр. 112/2015) 

4.  Уредба о утврђивању општег плана за одбрану од поплава за период 2012-2018.год. 

5.  Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спашавања у ванредним 

ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр.8/2011) 

6.  Наредба о утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за 2017. годину ("Сл 

гласник РС", бр. 5/2017), 

7. Закон о локалној самоуправи, члан 20, („Сл. гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др 

закон и 101/2016 – др закон.), 

8. Статут општине Врњачка Бања, члан 36 тачка 7, („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.23/16 – пречишћен текст) 

9. Просторни план општине Врњачка Бања 2011-2021, („Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.13/11) 

10. План одбране од бујичних поплава на територији општине Врњачка Бања института за 

водопривреду „Јарослав Черни“ АД-Завод за уређење сливова, март 2008.год. 

11. Одлука о усвајању Плана одбране од бујичних поплава на територији општине Врњачка 

Бања 325-1/08 од 24.09.2008.год.  

12. Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и 

спасавање на територији општине Врњачка Бања,(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, 

бр.15/11) 

 
Оперативни план за одбрану од поплава доноси се у складу са чланом 55. став 5. Закона о 

водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010 и 93/2012) и члана 84. став 3. Закона о ванредним 

ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012). 



ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА 2017. ГОД. 

 

 

 34 

Овим планом обухваћене су мере и радови на неуређеним водотоковима (на водама II реда) 

на којима  не постоје објекти за заштиту од штетног дејства вода или делимично постоје. Реч је 

о речним токовима који су ван система редовне одбране од поплава које спроводи Јавно 

водопривредно предузеће "Србијаводе", а у надлежности су општине Врњачка Бања.  

План је израђен на основу садржаја утврђеног чланом  55. став 6. Закона о водама и чл. 2 

Уредбе о садржају и начину израде планова заштите и спашавања у ванредним ситуацијама 

(„Сл.гласник РС“ бр.8/2011). 

На подручју општине Врњачка Бања, надлежност у одбрани од поплава спроводи ЈВП 

“Србијаводе”, ВПC “Морава” Ниш, РЈ “Чачак” Чачак. Задужења ових предузећа у одбрани од 

поплава проистичу из уговора са ЈВП “Србијаводе” о одржавању заштитних објеката и 

спровођењу одбране од поплава на водотоковима са изграђеним заштитним објектима и о 

одржавању система за одводњавање и објеката у склопу ње. Улога људства, механизације и 

опреме водопривредних предузећа у одбрани од поплава дефинисана је годишњим 

Оперативним планом за одбрану од поплава Министарства пољопривреде, заштите животне 

средине – Републичке дирекције за воде, као и водопривредном техничком документацијом за 

одбрану од поплава. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА  

Број. 217-7/17 од 24.02.2017. године  
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