
Peny6mara Cp6Ea
rPAI IIAIIAK
Ipagcrco nehe
Epoj: 06-6412021-IIJ
21. anpur'Z0zl. roAI{He
I{AI{AK

CKYIIIITTIHA IPAAA I{AIIKA

Ha ocHoBy qJraHa 46. 3axoua o nor<a-uuoj caMoyrlpaBll (,,Cr.rnacurar PCo'

6p.12912007,8312}ru - 4p. 3ar<ou, 10112016 - Ap saKoH u 4712018) rr qrlaHa 84. Ctatyra
rpaAa r{aqxa (,,C.r.rnct lpaAa rlaqxa" 6p.612019),

Ipagcr<o nehe rpaAa rlauxa, Ha ceAHlIIIu o4pxauoj 21. arpllna 2021. roAI,IHe,

yrnp4r,rno je

fiPEInOr
OTIEPATPIBHOI IJIAHA OAEPAHE OA TIOTIJIABA 3A BOAE II PEAA

HA TEPUTOPIIJII IPAAA TIATIKA SAaA?l. rOArrHv

rra [peAJraxe Cryrmtun[ Aa,uoHece

OIEPATI,IBHI,I IJIAH
OAEPAHE OA IIOIIJIABA 3A BOAE rI PEAA HA TEPI,ITOPITJIT

IPAAA ITATIKA 3A 2021. TOAIIHy

y reKcry xoju je AocraBJben o46opunquMa 3a ceAHI{IIy CrS.nmrnne.

L'Iseecrr{narl Ha ceAHrrqu Crcynurtuue je He6ojura Eexanuh, HaqerHI,rK fpa4cxe
yrrpaBe 3a orrrrrre u sajegHuuKe [ocJIoBe.
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TPMCKA yTIPABA 3A OTIIUTE
II 3AJEAH}IIIKE TIOCJIOBE

Xyuana Crpaqu*rupa 6p, 2.

6p.82-10121-IY-7
09.04.2021. roll{He

IIAIIAK

|PAACKO BEhE |PAAA tIAt{KA

flpegnrer: OneparlteHu n,raH o46pane oA flonnaBa 3a BoAe II peaa

Ha repuropujv tpala 9aqxa 2a2021. ro,{uHy

,{ocrao,rauo BaM Haupr Oneparnauor rrrraHa o46paue oA noll'taBa 3a BoAe II pe4a na

repuropuju rpa4a 9aurca za202l. roAr4Hy, y ul4Jby 6pNer, eQnr<acuajer u 6orser pearoBalba y

c;ry.lajy eneMeHrapHux HeloroAa Kao r{ cMarbtlBa*,y uoryhnx urerHlIx nocJre.quua ronJlaBa Ha

3rpaBJL,e ,:syAH, xc4BorHy cpeAHHy. r(ynrypHo Hac,rel1e 14 npHBpeAHy aKrr'lBHocr. paAH

yrap!unama npeAnora :a CxynruruHy rpaAa.

OneparHnuot nJraHa og6paHe oA no[,IaBa 3a BoIe II peaa ce AoHoct4 Ha ocHoBy qrrasa 55.

craa 5. 3axou o BoraMa (Cr. rracunrc PC 6p. 30/10, 93112,101/16, 95118 u 95/18- Ap. 3arcou ).

flpu.nor:
o llpeA,'ror Onpearurnot rrraHa o46pane oA no[JIaBa 3a BoAe II peaa Ha repnropuju lpaAa

r{aqra 2a2021. ro,(rlHy (Ha I-lI-y)
o Muu,reme JBII ,,CPEl4JABO,{E"-Beorpa4, BU ,,MopaBa" Htlru 6poj 3611 or

06.04.2021. roAnHe

E3/.

AOCTABJ6EHO:
- fpa4cxo Behe rpaAa 9auxa,

- o6pa\uva\ty , ala.
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OEPA3JIO}{(EFbE

flpaauv ocHoB 3a AoHouelbe oBor fllana Haln3rce y qnana 55. cras 5. 3axoH o BoAaMa
(cn. rnacuur PC 6p. 30110 ,93/lz, 101116,95/lB u 95/lg- 4p. 3axon) xojzru je yrrpleHo 4a
je4raurzqa JIoKaJIHe caMoynpaBe nspalyje Oneparranuu nnaH o46paue oA rrorrJraBa sa no4eII pega
II HaKoH npuOan"rreuor [o3ltrl{BHor MI{InJbe}La crpaHe januor BoAonpr{Bpe4nor npe4yseha
(ao6rajeno Mr{nrJbeme sa rpag gaqarc-JBfl ,,cp6ujano4e" Eeorpag, BI1 ,,Mopaaa,, i{uur, pJ
,,3aua4Ha Mopanao'llaqar 6poj: 36ll oa 06.04.2021. rolune) gouocn ra HaAJrexHx opmH
j e4rzHuqe JrorzrrrHe caMoylpaBe.

Y unaHy 54. cras 1. raqxa 50, craryra rpaga r{aura (,,c1. Jrr{cr rpaAa gaura,,6poj
612019) je yrnpleno ga CxynIIIrI,IHa rpa4a o6aula r.r Apyre rocrroBe yinpleue 3aKoHoM,
Craryrou I'I ApyrI'IM aKTIIMa, xoju nucy HaBeAeHr4 y nperxoAHr4M TaqKaMa oBor trJraHa.

Ha ocuony 3aron o BoraMa je4unuqa JroKaJrHe caMoynpaBe je y o6aoe3u Aa HaKoH
AoHOueBa oteparurHor nJraHa 3a BoAe I pega oA crpaHe Ha,qJrexHor opraHa p.c. u no
npu6aa,nenoM no3I4rI{BHoM MI,IIIrJberLy janHor BoAonpnBpeAHor npelyeeha AoHece Oneparunuu
IIJIaH 3a soAe II pega, fllatr roHoclz CxynruuEHa rpaAa Kao Ha.qrexHr{ opraH je4raHgqe noK€rJrHe
caMoynpaBe. OsuNa fllanou o6e:6e!yje ce ynpaBJEarre pr{3r4rlr,rMa oA nonJraBa a cMarr}rBarbe
n'toryhIEx IIITOTHI{X fiocneAl,Iqa [orIJIaBa Ha xrrBor Lt 3ApaBJBe rby1u, xuBorHy cpeAr4Hy,
uatepuja"nua r,r KyJrrypHa 4o6pa H npHBpeAHy axrr{BHocr.

Oneparunuu [JraH sa soAe II peAa caflpx]r:

tr4ssoA us Peny6,rrluror OneparaBHot nrraHa 3a BoAe I pega,
lllruheua u ueunahesa nogpyvja,
fpa$u.lre ttpr{J]ore,

Opraulr:oname o46paue oA nonJraBa

Bo4oroxoae II pe4a(cnucaK eehrx peKa 14 floroKa Ha repr4roplrjN rpa4a ga.rKa ca
KapaKrepr.rcrlrKaMa, vroryhe lrrere o4 :Ha.rajuNx BoAoroKoBa Ha repuropuju rpa4a
t{auxa, ,leQruucame xparepujyMa 3a [pornattreH,e o46paue oA nonJ.raBa, xpurepujyy :a
nporJrarxerLe og6paue or IotrJraBa, pyxoso!erre o46pauoru oA r]orrJraBa, crrr4caK
HalnexH[Ix cy6jerara ua repnropnjH tpa1a t{a{xa, oe,'rau]herba HalxexHocru cy6jercara
y o46paun oA rlofinaBa Ha reptl'ropujra rpa4a Hauxa, cnHCaK HaAne)r(HHx cy61exira ua
Bonorour4Ma I peaa (u:no4 u: peny6,ruvxof rrJ'raHa 2a2021 . rolr.ruy). ueN,ry pyKoBnferra
14 KoopnxHaqnje cy6jercrnua o46paue oA rronnaBa, paclloJroxHBy MexaHH:aquj1, onpeMy
H J'byAcrBo r<oje ce Mo)Ke craBr.rrr{ Ha pacnorataFf,e y og6panu oA nonnaBa, npefneA
3aAaraKa H aKTLIBHocrrI Ha optaHa3oBaFby H cnpoBolerry :amrure H crracaBaH,a oA
rIorIJIaBa, [peBeHTlrBHe Mepe Ha cMa]bnBarby pr{3rrKa oA norrJraBa r4 paIoBH ua no4alra II
pe4a noju he ce ussoAr.rrz roKoM 2021. ropue).

HUqKE IIOCIOBC
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.ianrro no/lorril14npeArro ttpe11y3e1i0 ,,Cp6r.ijaro4e" Eeorpa71, BoTlortpraupelHlr uer{.rt]ll

.,Molrina" Huu, lrcruara-1yhu rro 3ax'reny 61t.49812.0-1-00 olt 11.03.202.0 ro1. I'1ta4 LIA,tAIi,

.,r. )l{r,rraua (-''r'par(rrrlir)a 6p.2.'32 000 rlau:rrc (rrarrr 61rol ?.135 r:lt ]8.03.11020 ro,'1t.tne). a

rir o()r!ori), ti.ir. ji-5. c't'ar 5. llartot-ra o no,rl.rNla (,,()tr.zLrctr:ttr.rrc l'O", fip -)A/10,93112., l0ll16 r.i

:).J t)0 i :l) r::7ra.lc c:re.qelre:

NI l1 tII Jb It IL 0
Y ilOC rl/III(]/ /[O]lOIlIClt,il

Orrcpa'r'rrnlrol rr.rraua :a oA6palry o/l floil.rulr]zr rra rclru lo;ll.i n
f llAl(A tlu\tll{A 3a Bo/Ie II pe11a,3^2020 roArrrr}/

i. Otrlrlt'lr rr0/(,up.r:

l, l. I Il:l.rn ilor(\,i\r('rrr^ :

()ncpaii.tnurl rrlalr :a o,,15pari1/ oA rrorrraBa 3a ro/le II pe4a (y la.r,crvr reKc'ry C)tteparnnttn
nJraH :-lr ri'ilc I1 pcAa, Jroi(iun-nI onellarl.rBur,r nflarr - ilofI) 3a rcpHlopH.jy I'pala LIa.rKa,

1.2. r\Alrlurrrc'r'l)rrrarlrrrr ilollarlrr:

- i"1ra4/onrrruua:
- ynpzlBHH Or(pyr:
- uo/Uro noApy,lpr.je:
- so4rra j e4r4 rJl.r rla :

J 
'1ra4 LIa,tar,

ir4opanuurcu,

Mopana,

,,3A11A7i(l-{A N4OI'AIIA - LIAtlAi(".

l,3.,ll.olrc'r'rr OLrcpti'rrnrur r.rlrrorrr 3a BoArr II pcla y III)erxolluorvl ncpnolly:

l'pag lla,rarc.ie Iorreo Crrcnau.t gr-re nrai-roBe 3a Bolle II pc1a, )/ r(ou'u.uryrilery, rlo rtllcrxoAHo

rrplr6an:re rrr,1i\r ivlr.irrr,rrre lJ)r,ir,,ra .[[]f1 ,,Cp6u.jano4e" Bcorpirg, BI II { ,,Mopiltla" I-lttttt. H '1'o:

- :ra 2-0 i7 r'o71ruv rro;1 6p. 07-195212 oa 11.05.2017 ro4nue,
- :a 20 I E ro,1r.ui-r, rro;1 6p. 311017 oA 30.05,2018 rolrtue.
- 3a ?.019 r'oi1l.rr1,, trol 6p, 266311 ott,24.011,2019 r'oAIitte,
- :ia :,020 r0Arirr)/ n0A 6t), 21351104 03,04.2020 r'o4ilHe,

?. Ocrros 3a rrulanarr,c rn{rrrJr>orr,a Jl}II,,Cp6u,iaRogc":

liartorrritr (, g(lllai\.ra (,rlar 55.) nporlrtcalto -it':
- l2 O1c1l:t'r'r,luti.t rr uai-r 3a rro;lc II lleAa Aouoc14 ua/1ilc)tutLI optart .jeiltttti.tltc JIOI(aillle

czt[,1o'\/ril]ABc'), ct{JlirIlV ca ontuil{\'1 u oilel)a'Iu1ltil4i\'{ IIral{oM 3tl Bol\c I1le7ia,3al llcl)l'loJl OA
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.jc,irirc roi ir.rrrc. lra.j rracrirrje 30 Ttaria oJl /rlarra AorrorueH,a Onepalltnttor nJtaHa 3a ROAe I pe4a,

ritl (-roHon\/ il11(''r'xo,,1tro upr.t6allJr,clroI lvrHIll,T,cil,il .iaelloi' Bollollilr,lBlleTluor n1le11,:e1ia;

-./lir (-)rci-.illrllrr,t nirarr 3a o/l6llan), oI( IronJritBal:la Bo/lc I pcrla, Irll14npeivrar.]anrro
B.-'rfrltl]l.t rtilcllil() rri)c/r)3chc, y 01(.i1a/ly oA o|lLUli,ll"l IlJIilll0l!,1. a llollocl,l lvi talrr.rc-r'a1to'r-Bo.

ra.lii:rr:rru.lc ;to 31. icrtei\,151ril 'rcto,ltc r'()/ltittc. 3a IIapc;lll)' r(liiljl1v,

t'/t)t'/.:tit:,{.i 'i{.t !ta:l)tioa.) ot; )l'i9 r)rt 202...\ ;:oitlltt: (), Aa-n.eit,t 't'ot(c't\/: Onltt't't.t rt"latt).

Iilrlrt:,LLi-iorr \,i i.irrr.rc'r'lla n(),rrrorrl,rr.ir]l)cllc, rryNIallcIBa 14 BOlloirl)uni)clto 6p.325-00-1405/20 19-07

olf t,() )?..,),()19 r'oAriric (,,(;tr.:itrrctrtnc I'C" 61:.9112019 oi) 24.12.2019), vlnlrllett ]e

t- lrt r ) ,, 'I 1r: 1X).

3. JJoc'r.t,uirrc l,cruitjirl,a r{ o6illlo3,} iloc'I'zlnJI)i-uba Ottcpit'rrntror Ir.naIra 3a r}o/Ic II pega
I I rl,t. r c?t(tt lt lt t:1,6.i c1' 1'11'r','

liar<orr ritr.raiarr.rr,iru,a r,rr.rrrJLerr,a.I llIi..Cp6ri.jano/Ie" IIa Harllll'Ottepaltlnrror rtrarra:a ro4e II
ltc,llli rr vlnl.iarba i(orrrrnre rep:ilje, rra/urexur,r oillau l-'pa1ia Lla.u(a, /locraB[a [irau opralry
All')r(arlrc )/rrllarJc riaArrc)r(uor\'r :la nanperrlrtc onryarltr.je n .lllfl ,,Cp6u.j ano4o", [3][Il,,Mopana"
(,r, cti.,ta;t.1,ctt tirtatloNl 5-,i. cratl 9.3ar<otla o goAalta).

4. I{prrlclllrit,rrr:ta r{:11[lr]arr,c r\'ruur.l,cr,n y Ilocrvnr(\/ 1'un.jatt,a Ottcpa'rtrnrrol rrJralra 3il
3lr,,lr.' ll pc,:1lr n l,c,lr'.rlrrrcrrt rl)e/l.uol caAlltrtit,j a .llOII-l:

N,i rir'.1.,:r,cr.'r .l Rll iier f )iir)t)a.t1.r irlliJ iT,rjarr -lA nOIc II llc/i,e orl0ri,\,jc cc:
'\,(.)r(,'lrtll0ll(,ro't (rii ( )ttcltt|il.ilrHI.n,] ilJIaitoM 3a I]o/le I 1te71a;

.) i,g'ir,',li3rio(.r'r'.lroc i'aB,rr,clrof ilOf l-a ca ltl]onr.roarrr.rNr ca/ii))r(a.i e H,r ('3()B, Orr rrrlrr n:iau);
3 lpr.:r(a3 rrllr.rltr'rir1\. nr).rlr1\/rl.il lr t"tart,a 3arirl'i{'nrHx o6jercala Ha lloAaMa II pcna;
rl ri)ilrn: rrout'r'rrlicntrx rr()il.rlirnnr,tx rro7.1lr1,,rja r.i o'r'au,al lrolloloKouil 5e: u:r1ta1lenl.tx

'lill|'r'H1'rJrJ\ o0.]crrr1,1 11 11rl1JrC)rflroc1'H JIot(aJtlto cai\,1oyni)aRe (Boao ll pc/ra);
5 nllt.l(a3 tcil.tlel.tt.i 1' ta 3a nl)oi'rntItcH,e 14 yt(tqlau,e o,lSltarre oA ItoIIJIaBa;
6 rliloll.clla )/l'llo)l(eitoc't'lr ur.rltllettlix / tteruTlihettltx rtollJI?IBLII{x tro71pyu.ia;
'r rlti,rrra: n-rraru4paru.rx atirr4BrroclH. Mepa H pa1loBa;

8 nolralr(c o I,rNrer()Bartt.ttu oLr"traruherJI.{N4 pyl(oBoAelirrM rrr.rrIr,rMa H ApyrHivl Jl14L$4Nta /
)lrrcct rr.glrriua ), o!,5patrr.t oA I.1OrtraBa;

!) npr.Ji(a3 rroiJena ily)t(rroct't.J 14 ojlroBolltJocrtl ttpe/]y3eha H ApyfHx cy5.]erra'r'ri rcojrr

\,(rrJCi'BV.i\/ )'Olrrlrrilr:ar1r.r.i rr ricrrirou0l;err,y o461larrc o/I nolrraBa;
l[], irp!1r(a3 o,ianc3zr rrilll:rc)r(rrr{x cy,5.jcrrala \/ cBr,tN4 (ta:ana og6par-rc oI noIIJlaBa;
.r L iiprrrra:r pac)rro.rro)ic4Bi{x cpeJlc'i'ilra 3a crrponollen,e artrr,rBiroc'r'tr. MC1)a r.r palloua 3a

(lir1 i] I l.C i l,tl. il H3 I r I(a (lll I I(r I IJl a Irtl;

l,' ii'lLr, ,,5s3iig11cir,tl (l)r.irrllt0licrtrrx cpc71o't'ana :la ctrpronoll0rbe -ilOI i-a :a nolc ll pe/ta r,r

i1 i'llttlr l,ttill rroi('./i\Jon-f;11|1ja r,'r ,ll()l [.

JIL)1 I 'r 1rc[ia ,rl,A ].ri.'rA cricTtohe oOanc3rl0 nac-irr)ne )/ 0a1(p)r([U]' na rrllBi.lNr ct'paHatvla Aor(yi\{crrra:

I ll ttt0ll t,t:l I,i,lil)'ti.II,tril(ot' oIItipAT'uBLIOf I]JIAHT\

I l. Cluc'r'Lrrutra 3a:jaurl'r.r'fv o/i1 IioilraBa --3aru'rul'urr o6.i0K'u4 na BoIIaMa I pc4a H BoArrH

o5.jcr<'r'r.r :la ollBO/lrLaBarLC y.januoj cBojr.rru.r Koju cc rnra3c ua tcpH'r'oilt.iju

.icl1r.rrurqe Jror(aJrrrc caN,royrr[)aBe, ...

1.'2.. llpurtto JIt{tic iralUlc)r(uo 3a ollfauLr:iolrarre },r cnl)oilol)crse oAOpaHe oA irorrrala,..
ll III'r'l,r'hErrA rr.rr,\BIIA nO/lf),rtJA

11,1, larirrr,l'rttu o6lctt'r'u IIa'fepr4Topuilr jc4raulrrle Jror(airrre caN,loynpaBe ua no4aiura II
llc/la rra r(,r.] ir\iA cc cll)oBollrt o461taLra oI norrraBa, ,..
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il. r. .lior<a.lrur.t no,rltrr,r o,1.icrrr.l.r, ...

l1 i iiltttt('lrtt.i \'\"l ir f p('r.rranlAnarr)e p0Jr,0Br-re r,r sairllc/trre oll6parre o.r1 norrtBa
TII IIt.ilt I'il'rrlilt,\ I',il;\Bili\ lIO,rlt,),rt,lA

IIl l.()rrelta ttrttrlc \4el)o oTt6iraue o,,I Irorr:rarla, rcpr.r'rcpr.r.jyivlr.r 3a nporJrauJenrc c'r'arr,rl
rllll'llll)llBlloC'i ll 11 llilrlirCi llla arll\/OLttt.ic Ycfte.'t trOIIJtitBa, ...

l\i i'P,1r1y1,1 t11(l' Ill,lt.llOt ti
v. Ot,t',uu,t-lotrr\tr,l,t 07{Iit,,,\HIi o/,( ltotutAl}r\

V l. it) r; r,r,i1ti r t'rt,l t,;\ I r, Ii I I o IIJr 1\ I] I I nX l(ot-A.r)r\,rr\
VII. I'O71t,r ttlt,l,t ut,orp,rl\{ pA/[OI]z\ l{ (t)nltAFICi,lt,AILE o/(tjt,AItri ol( IIoltJrr\t}r\

5. l\tnt.rut:ta n ot(crI11 {)rrclra'r'rrnrrol rr.rrilrril 3a noAe II peTqn :a2020 ro/lrrrry:

5,L YcttLtallctrocl r-la Oncpalrrrlrrrri\r rrJrarroi\r:a try16parry o/l rrorrJlanzl 3a Bo/lc I Itctta:

" loAol or(t H tiit 3arrril41 y oil ilorrJraua:
- IIa llO4aIla I lteri:i rto.tH c,r'O61rx3'.1.,.,,,.r Bo/1l,rot\r .jollr.rrrrrrlctrvr ,,3AI1,,\AIJA VlO])ABl\ -

il,,\I.ll\ I(". ctrclclrn ccl(T'o1]l.r -llcoril4rlc Iv4. 1 3,:
- coi(T'olj-/l(;oir'lrla i\f. l-1. l.
i ) 'lrlttt'ttf ttl' I'(, ,1111 , 6.]eira'r fecni.t IIacr.rn y: 13alra,lrrl,Mi-.1ti1rtv r<1to: LIa,titrt, .5.09

lilll Ca l)ei )'.rrlroAI.rlJl\1 I(Olri.i"14iv1a OA ),lrlia 1, 3arra,ilrrrr Nriopatl,: ,r\'rCirr,r,rr<c ltcrce.
I .44 1<rn, .i Io:rlu.t,ttct', pclrc, 2.73 1<rl r.r .flylur,tt,tc, )..)-() lin.r, 1,111,11sn I 1.46 l<nr,

2.) :atrrrrrrHr.J Bo/lru.r o6.ierra'l ,rleBil nacr.rn y3 3aila/lrr)/ Moltasv o4 l,rrrlra
I-lcl,rcltrrurlc /io 6parre,,llail,reHaq,'. 1 2,68 i<rl,

.i.) -raurru'r'tt11 Ito,rtHIl o6.jc,rtar -/lecgra Hacllr y3 LIet\,rcp1114rI)/ oA ytrlia y 3anaguy
fv4oltany Ao,vinita i{uuurrc, 6.30 l<nt,

"1,) :raill'ilrtr.J lroril{t.r o6jer<a'r - IIeura Frau,ril y: LIeucltu14rly o/l yurha y 13arragrry

tVltltan,r,;io I Ille"rlrrrre. 5.30 km,

-5.) :rilui'ttlnr,i Bo/{rn.r o6icxa't'- Perl',nNcauo r(opr,l-t'o I(airreuurle o71 yutita 1, 13arra4iry

iVloltany, 0.6} knt,

- col('l'c'ir-ilcoillJlia N1.13.i.1.

l.) :autlr.r'r'ru.l ilo..[1]r.i oSicriit'r'- Ii1tarra,.i\4,ul,r1oc'f" ca ccl'N4enrrl14N'1 \/claBaNl' tri
llarrarLrro,j if4,,,,,1 p1, y rllll().\'rrpirn,n,arr,o rrl)otvla it.;ra6opa'r'y 3a o/lllxaBan.c.

cr(orr.iloalarlir.ir. i,npen il rr r' rr oil6ltau\/ (ul IlonJraLre.

- ccl( l oll-i.lcolll{Ua'L l\{ I 3.zi .

1.1 lilrarra ca irr()/r\4)/,rar1lr joivr ,,lvIcllyirpurjc" ua 3arra71rro.l Mopaeu,

- oer( r'oi)-/t1corrr.4rla N,l i3.5,

f ) 6palra ca ar(yi\4v.riarp.r.joiur ,,OB'izrp 6an,a" rra 3analnoj N4opanr.r,

- \4e.ilulralliroru4 crrcl'er\4 XlviC 1-]a.ran

1.) lr rra'r'acrat)or(r.r\,r orrrurr.rrrar\4a JI>y6i.r1i, '1'p6yrrraur.r, IIpr.r.icuop, I(on enulin,

I Ipc;t,trttzt, "ihr'6ltlictta Iitt.it1,1'2, Crailtt,tlti.t, l-opli,a'l'1)ett'11, [olr,a'1'pett'ta. Oc'r1la,
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\,1oicnrrc. l(orr,a i'opeBnHrla, I\41rlajcnr,u.r, Iipectrtiqa, Iie,tatt, n Ita'rpra, A)/)r(LIIrt:

--15 000u.

),t 12.0 i9 or) 2t].ll).2019 ;:r:d.).

ru iro,lt,riN{a II pc71a .. y ,tioo'r'ar]JiJonorvr "r1OII-1, cy eBrL/lcFt'rHllartr,r 3arrrtr{'r'r{!1 Bor'l[r14

lr-j.ir:rril'r t.J IIa it()!(o tot(otllli\la II 1-.eAa.

. I ,l ) ',, I :llll I l,, irl'\ 
'.1(''(.1 

.1.

5.2. (iallluut j Oncllrlrlllror- rt.itiltta 3a IloAe II Ire1ta:

,lJ.rc'r';,rr.l,t:lir Jr(-rr\iLJrrrr crclla i'rrRrrn rijlart ztt ?020 l-o/lt.itty, )/f-rtaLritoNI crUIMIl orlllsgjvvs

Ii10il(ll:rO

Ilarror,rcruri ()a,,11111q1,111a oB:l(()r'rJacJrotsii rpeOa /(a.je i, crr,ra71y ca I(ptl't'cpr.j1'lttntt:.t
r.J:,,,ii:lBAil,C Mrlrri-rL.OH,11 )1 ItOCI'yllK-\/ yCBa.iall,a Ollel)aTI,lIlllOr [J']alla 3a BO,qe II pela. IrIn

,r()rrc r rr], rr.rpr rr11t,iy /lorivi\rcrytir rll6pirlrpa'll{ ca/1p?I(a,i uitcJlot}a JIOII-a,

5,.j, I Iprrrra:l rrlurlicrrrrx lro11p1,'l.f a rr crarr)a noc'rojclittx SilttITIt'l'tIIIx o6jcna'r'a IIa

rrollo'r'orr()rlrrnla Ii llctta:

) ilr rcnr.r'r rt1..u.] rt rtrrn'r'r.r :ro l.la,tat( 11,rt"r.,r.jc l)(\t')/rrtlttt(rttll oSict('tti ita llo,'lo'tt.rtiottl.tir,ta I]

l(r/lil rr'r ir ilr ,/1 r'or111.11irri ilcrlr.t . jlo:ltii.t'ttto] llci\11 I't JIytttt.a'it't,

( ;rctrchrr no/ro'r'ot1!.r 91, 1,1tel1etu.t I,t 't o cBo o/\ yurl1a y 3ana4it11 1\4oparlir ila y3Bolillo:
. l)cr'\/-rrrr('airo r(ollli'l'o Alerir.r.tttt: llcr(e y ,tl))KI,ttttd o4 L= 1u140 ttt,
- l)or'\r.rtt'oatto J(ol)t'l-r(t,llo:ttt't'tt<c Ilcl(0 )/ l1)1)l(t'lllI'l o1 L,'-2730 nt,
- l)er-.\/.rrr.'oal{o I(ol)r.1'1 o JlYnlt,'1.te y llyxl.llll,l o/l I-,.220(i ln,

.. illi ctrt.rivr IraRo/rlcuni\,1 lleot{t.u1aua o1161laliA ()A 1t()tt.ttaB:l ce cnlloBo/1iJ rta octtoBy

i'enr,5-rrr.r.r r(or oncl-ra'r'uBrror nJtana :a og6paHy oA nonnaBa;

.l . I:larr6rrcrra: Orrcllt luuurlivr l[:rairorr cy npcrlo3tlal'a I'telurHltetta IloI]Jliltltta no41t1,uja :a
c.f oltclre BO/.lo'ior(orlc 1 1tei1a lra'r'cllrtTopt,rln I-pa2ia LI,a'llta:

'l 
a r r a,:il I c'. i\tl olta na

.l {crrc rrpr.r't'or(c laIIallrtc lvloltattc

I,.lii icttt.t t ia

.). Iicircprtutta

i, ,lIt.i.tttitii

-r,' 11.r1 i.] 111' trit)lcirtoHrix r1(-ri10'T0r(oBa rra.jyrllourert.rlrlc.lc (l'T'aliolllltlTll'l'lro \r l(.o, ATeut.ttlzi,

l(.O.-l'1t11apa. l(.O. .lult:nrrr1a. t(.O. N,{1;'rajcnrln, I(,O, I(a'l'1rt'a, I(.O. Poutrll't (c;rtln

i(aucil,itt0), i(.0. Ija:ryla Jby6uhcra, I(.0. IlpeLr.raHa i4 i(.0. l(otlenultrr (cruu tleltepHHu0),

[(.(l rla,rili (Ni1.3 C3]rrutrit'e u JIrv6uh l(e.]), I(.O. 1-'lapueirarl. Ilaucltcttrt ttoApy't.ltt crraAa.]y ),
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(aTer()ltnji, 1:rt.tcol(ot pr,13r.1r(a Lr r.ri\4a.jy nlll,lopr.rTe'r'3a 143fllaAIl,y:la[]Tldl'Hldx o6.jetta'ra.

Ilo,1o'r'ot<ottt,r IrzlrL-l)r r(rptt jrt lpa/\Lt I'{a.tr(z} yrltolr<ari,r.j;, itoJLotll)l'llllleAltc noBplxl'llle l'l

't'o r)/'t (),iicj1c1to nolororrolc Ipc4a (no1tc1;auo peAoM trllei\,1a BCJIHLIHlttt yr[]o)t(eHe IIoBIlllil.JIle.
,tl( rni rrr:irrr r(A rrir]lrail,cr.l):.L janairria lvlopar,,a

?.. iicr'icl.rrrr.t1u

:1. i( init:r r r.r i i:r

5.,1. I Ipurca:r rrclrrrrrllcrrrrx rrorr.rlagrrrrx rroAlly.r,ill II clarbn rlo/Io'IoI(ol]rl 6e3 Ir:trpalletlrtx
:]ilrrrlrt'trrrrx oS,icrrala y rraA.[oir(rrr]c'r'r.r.iIor(4.[rIe caNloytrpaBe (tto.t1o'rottonrt lI
1tr:7ra):

Ilurroucul: Orrcl-.alr.rgrtr.trui fl;rarrorvr cy npclro3na'ta uetrrrH]tcttit llottJlztlltltl IIo,LUl)/'l-ia 3a

c.rrc,i1c;1ro r]oll()-r'()r((ito I) pep,ar lrat rcl)r,1'rol)I'1.]n I'1ta1ta llttttra;

,: i cc r t c I l lr I I'r'o I(,.) lJit t til,,It I e M o ltatte
i. .lc:Il.rrrclra ltcria 14 ,rl)'rtlba,la

.)_. .llo:r rt.r,rrta llcr(it
3. A r er n.rr rr(a por(a (roptsu t'ux)
,1.' I-ir r.rancr<it pcrti'l

:j. i)orca I(rt1ta.ta
(r. .lc)trcBll ll(a f ot(il
'7 Il1r1IIrr.jrn(it itor(i,
l.l i'ttit t'Hil():1.a ttCt(il
().'\'11ror.rrra,lr(a 

l)0xa
r 0. ]lc"rn.rrir.i ro'irr(

.r l csc rrltrr.i.r)r(e :Janai(He Mopanc
i. i)crra llarr,a

'l I'c'ta ()o't Prlritia
,1. il),rtonati
:i, iiltecrur,r r(a l)crl1

V c;ri.rr1, rraBC,r(e rrrx IroIo'r'or(oBa ua.]yrpo)i(eLIli.jo.je clattonHt.riLl'tBo y I(.O. A't'ctttlua,

'{ O.'i irrrana, T(.O. .loironuu:r, I(.O. lt4p.riijectlia, 1(.O. I(a'l'1;ra, , I(.O. tlpe:r,utta" IiaeeActta

tolilt),rrtit olaAui)/ y r.,Lrcroptr.jr, lulcor(ot lltl3r,u(il lt ul,ra.jy tllll,tollllt'of 3a fi31-lliifllb)/

rarui'r.r'['r Ir,rx ()a) jcr(a lr].

-\,' tia'r'croltr.r.] u cltcil,ttcl Lt N,ratbcr pt,r3Hr(a 3a cratiorlrl.nulBo c\/ /(eJIOBI.t IIac)cril,a y Ii.O.

VrI0ri{)r1rtrr, i(.O. i'itltir,ir i'oltcntruua. l(,O.3a6:ralic. I(.O. liuryra Tpttitttcra, I(.O.Ll,',',,i',,,r,
(.(.). rr),rrrrlirt. Ii (1. lVlltrr,rrrrrll, I(.O. I'opLlrarrl.l ivlzlu,u llco 11lrsJ-',p11,. (lco i(.O ll1lc-n,utta l't

i3 pa r rrrh r.r)

i-1c,1r',r'Orr,tBI.r r, l rcl)rrriliril,i rr rl)lr/ta Ha.ira yrpo;rana.j;,iloJl,oilpHIll)eAIic noBplllt{lie ll

f'o .r/.r c,rc/tclrc urulo'ror<orc Il pe/ra (nopellarro pe/loM npeNla ueJrLl!ttdttt.'1 ylllo)l(eHC IlOlllltuHllej

'-r;1 rtiti ncitr.: ita rtaj lratr-o.i):

I . I)ctia [ilteoitt.ttta

). ii1'1is13'111

3. I)etta Ocrltort<a
,1. fiu,rt,ttta

.5. Jo;,ttcta.ttta llclta
6. ilr.rrtr'r r.r.rra Irerta

,t . Pclta Iian,a



il i(al,rcru..rrlrr

9. l)t:tta )(tt1ta'ttt

I l).'l'ltrancr(a l)cr(a

I I. (-l"rIt,r.r.trrcr(a ]ror(rl

I ll-. Ilcrri.rrl.t I r.)'t'ot(

Ill . .\'r'crrri'rr(a p0r(a

Iilrl.riirlrlnx Iro/ll-\ rri.1 cl ) f l),))t(cttltt't ,r6.jctit'ttlta. cit Il)ttt(a3oi\,1 c]'tttt)a nollo'for(oBa IIa

'r , t t rllr.:,, 1.'. Ii.,..: ..

lr.,,,illit.i o LllltlJ)_\/ Il(,r/ioT'ot(a o\/ /ta'l'u't'ct(cr!,arno I,t ipar:l)14ril(I,r. V r.pa(lrrqt(ot\,1 ilriaHl/ cy
.ri.:IC rillrtrtrrC jLCOtIlJn0 IIit r]OjlO'i'()ttt,rivla II pCfilr IIa r(O.j Ui\,111

rilil r r.r lo.ilatlr,i o ai( r'yeJrlo\,1 c'fa]r)y oilLrx BoIIolor(oBa. 1,1i231,i1, 71a cc o,r(l))r(aBaiLe i\'l

rl-Urlll,l-ry1lll-qfft!_c,lifi!: rro'l1rc6rra niloilyc,ria N'roli i(olli{T'a, r.r ril11.le rrpl.ro6a;rno noillpyLrje

.ric.ll l.r i\1 r.J!rrro :rilu,'r r,r]1ouo )1r(ort,n(o cc tl3BlllIII.l t,llt'Icl)noul-uo - nllcncFl'tr.lBIto o6c:5e11ctt,e

i I i,ro I r )/c r ro \,1 0 lr r.r r.1 o6c:6c,[r.r 1)cllo r] r ro ollll)r(a Bar r,0.

5.5, I(pr.r'r'c1lrr,f r,,rr rr :]ir rrpor'.[arrrcrr,c r,r yr(rr/larF,c o461lalre oI norr.rrar]a:

,',.rrtjl-.irrc (lil rr(Jir,irirurl na uollai\,1a II pela AcJIOi\,1 l(ao rrr,ruo uo71oc'r a.ja a ACJIorr t(ft.n'cllt,t.'y.r

.lc rr.ritlro.lrorrir(a 1.r i\,1cr'ol)[.r]or.rn(a rrpc)nr03a PXNl3a (rrasclqcrrc cy rt)arir.lrurc Blleilrroc'i'LI
ttit()i.r rro rta/tittli.{ttfl. T(1tl.t'l'tt1tll.iyl,lti )/ BI.tI)/ uo4ocTa.ia AatH cy 3a nllOI'"rIautcr+e olq6parrc o1
Jir)rrJrurla cy,lit'r'r.r ra ,/\'r'clrr.i Lrr(y., jlo: ui.t.rtty u.le:71t.trrcKy pct(y.

-1.6. Iiir()rlcu:r .]'tl)l))r({'l()("t'tt ltt't-trlietttrx / rtcul urlicrrr'rx rrorr.rutgrurx rrollllv.r,in (oorrona
irl it.rrailil|alLrc AI( lrlBtr()c'r r,1, \,rclta H italloria \/ cBr,ri\l tlta:al,ta o716ltarrc o71 norr:rana):

f ir-ri:r';rri. r,otrrlu .rt()l(arnt.tr'r otroltaTtlltrt\,1 rrJlilnoM, jc o6l,xcllliclta:

l. l l;,orlrr,r r,\ t/r l,o)tc,rn()aT'H !U l,l-lit:!LIl_X no/1pyriiA,

)',,iroiar,l,crroi\'r ral11t'i y,JIO11-a rloclo,i rr lpouerrit )/r'l)o)rrerroclrr.

),. i il,rril,,il,', -\/l I,o)ti,:| t.)at u.t l:Lt..llj-l11li-l-llLtf nonltABIIIlX tto/lp\1rur\. oa rr{rAprirli',ri} o
\;i ir()iTicr,t.r LI ur,tcc.:l,rt\'1ti I.i 3ittt.titjtttivt /lo6llr.114a t.ra ttorr:ragito\,r Itojlll\/rtj1, :ta lla3.rtgrir,itc
0ii.r:)tal)t.l.ic ttO.iauc ilorlrtitBtil,tx'ta,rtaoa I,t ft,[iil]Jt,ctLtli ,

iltr,rttt'tt" )/l tlo)l(olloct'1.1 iC-:]tr'f0 3it ttettt'rrlierta rro711tv.r.jl, 3a BoI((,tor((- 6y.i r.t.rttor.
I(lrllilt('t cltil tra'l ci) I't (.lrtilrt f'1ra43 tlit,n(zt,'rj .la'r'-lc 1,nri11,orl.rCa rrpoflleH,ra r(o.j , rroet.o.le
r[1 11a]t;lr(r0ltr'j0r'14rr1il,r \'1 trlt0()r.tjrriMa oAHOCII0 /leoHr.1r{a14a BoIoTonoria.

iiirrl(r.'u" )rl'lto)t(('tli)('f l IIIltt(a'{\'ir' cJIe,Iehe cuoual)tJ.je tiJlitnJbe n,a: :5ol rre./lolto-it,tre
ll|.)lr\clie lrli.ll.l, \io.ricil lll)r.lc\/trtc BCIC't'attLIjc 11 3aci.t lrAIt,it HaH0c0\,1.350t ilcrlrrnoihltOf
ii ir.i lll.l liilr(lloI olli))i(illlilll,i1, I(i1o rr O,ty.irleni,ttvttt,vtlt'yltlrx BallllellH0 lleJIHlfl,tX ltoiiIaBHOt
'tir-:iitoli rio.j u rrltera.lt.r.iri13c Illo]l)i ctr\i Molt IIeyll0l)e uLlx /lcoHt,tua Bollo t'Llt(oBa,

\' ,li)c ia3.ri,0rior,,1 iioll-y jgtta'r'relr0paJrHt,l 3at(JLyltAt( 0 )/tl)0xcH0cr.rr rroli1ty,r.jn,
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V ,iroc'r'al.n,olroM .rror(arrr.ro['{ orrel)alr.1r]rroM nlrarry je 4a'r'nl)14rta3 I,t frltotletta yt'poxelloc'i1,1

ricril'r'rrlrcrrrx noilJraBr-n,rx ro711ty,rja Aaje orfll14[]l.ro 3r('ry9.1.111o c'r-ill],e Borlo't'ot(oBt.] IJa

't'olltlt rlllt.t-j tl I'pa4lr LIil'ttca

V rra1,.c7r,r-roi\{ rrepno/l}, y1l ilotvroh r.r capaArb)/ J[3fI ,,Cp6u.jaBoI(o" u oAtoBol]H14x J'lt.itta r't3

Orrcltall.l rrrror ilrarra 3a loile I lte71a, :rall)/)KCrri.rx 3il lrpcllMC-frl(r ro/lp\/tt.i e rrorltc6no.ic
Il)(l8()ll].i't'i.r r'ol)c ilaBellcrrc rilloricile )/r'l)())r(e iloc'l r.i t.t ir'tol'),ltc )/31)ol(e flJlilllil,tlli,il llA

ir ilittyltit )/.tlrotrc l.i,ilg.rl,cl,il Iril rrc6pi,ln,oui.r\'r ,,JCOIItitlili\la, ollttoctt() lta llcolll'l IlaN.la Ila

lii, riloi il tc n(r.'i'().]0:lrrIfr.r'r lrl,l Il(ljliir.l Ocl]cttt't,] .

5.7. il.rrarnr[l,tlre ar{'r'rr]rroo'r'n. i\'rcl)c rr l)1}lIor}rr -- l'tt;ptltrtt,rt trl)ot'J)Ni\{ I)a/lol}u

Ifoc'r'rrn.rr,orlrrv llOI l oNr j9_.,la"[rrN,rrr-,rn(lo6},xt;align nl)r.n(a3 tlJ]atlIjllattHx Itpetlcttrt4Blll.lx

ar('il.t r1lloc't't.]. i\4cila i.t I)aAoBa, Hi1 octroBy t(o.iet rraAno)lfllH oplarl JIol(arllc caivlo)/Ill]aBe,

oillln0lio Orrul't'cv I'tJran\/. AoirocH l-o,r(t4utH,t.i IrporpaM ivlclla u lla/loua 3a ctvliltt,etL,c llll3ldl(a o/l

norrJiine. flpr.nta: rrJlafn.rllarrr.rx paitoBa .je 4ar onr4cno (u:ltala LIacuna, ccttett,c tttH6Jba.

r(lleciln,c t'llitrra illlLlclta rcojc llilcle rrcrrocl)eAtto Ilope/1 o6aJIa pcra, \,pelli:tirc t(atlaJIa 3a

o;i[]]r),trrr,ilrrilrr,e r4 c,,rHLrrro),6c: rrauol;crr,a rra rto-j ur.t ror<aqt.tjava cc rt,'talll.r]la.jy pa4ourr.

fJ 1r u -rr r,l rto i.,l i r : n c-. lJ r: t ra l)a.rlo B ir r r a :

''\]t1tll'

'.... t, "1 t":

tr l0itl6'1.

nl-rrliil)iiitnat'11 oc Ll.;riiua 112. lJartorra o Bo/ltli\,itl {,,Ct.;ttctctLLtr: PC", (t1t. -10/10, 931!2 tt

l0l il 6';.

.{.11. Ilriltirurr o rl\t(tuolntrrrM oRJrarrllicrrr{M pvr(oBollchu,rt JIrIllIIilta II oc'I'aJIuII JIlll\llNLli
\r!tcCrtrrrlrri\,ta 1' 6t16111r pl oA n()fl.[ar]il:

V p,gc.'ntt,.n,(lrr.ii\i JIor.lJIlrtii\,r oltcl)ilTrlBIl14r\r IrJlattotvl I.ri\'rcIIollilIIil cy oB,'lzltlllielba lllltla cil

I10ll.]liiP,A,

V llql lir3. l,clro\,i ,ir()r(aJrrr()r,,r (,rnelra'r'rrlrroM nJIAIIv. cafractro tulte/16arta ()tttttret' IlJlaIIa:

- jl9']jr,tt-c-!t-c-Ut JIl.1 1ic la/t)');(otlo:ta otlt'iAeti'rl'lllilti,c (v JIOIl-1' oo llo/(l'l l(tlo oc06a:a nlltr.jcrl

rrrrr],,ry'I,iltr;t.l a o ri(\liiarlli)'r ,lirlal;ir.111 r()1.'r(rtitttt\ .1()r:ihitja tta ttil,lllvLI-i)/ ,rlol{aJIlle

fil\i )\ rlllilii':1.

- !Ilp.qll,0il ic il.r'ilil i(rrr,'1'lll14li:lllrl.j0 )/ticcilllKa y on6paljt'l o/( llollraBa y cKilaA)'0a

lllr<rrrrr)r,r o noAzr tvla tr trl)()rntol.rN,ra I(ojrri\4a cc ypel1i,jl,RatrltcAIIe cH't')/tltlu.ic.

5.9. I Ip,llo.'ra /t\,)r(rrocT'r{ rr olir'0Rol)rrocrrl rrpcgl,:clia rI ApyI'ttx c)'6.iel(a1'21 I(o.ill

\/,r{)c'r-B),,j! },opl'illru3atlrr,i }'r II cIIl)oBo[JclI,]'0A6l)fllle oA nolI.rI2ll]a:
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(ril II(lllllilii,jl,

5,1(l.o6ullc30 illil/l.trr)r(rrrrx cv6,icr(fl.fa y cBt.ri\r (l)a:)aiYIa o,q6l)alle o/l IIOIIJIaIIa:

;, loc.r.ait.rlerrr.ri,r Jtor(lJTiprxr oltcitar'r4rlnr.rN'I IlJitttloNt AgLg1glgafiq*S-Y tl6ase:e lla/Ulexll14x

cr,S.lorilt r.a 1, crr1.toBo11cil,1, ,,1laoa,., il.illlurx NIella i{ pa/loBa y I(HJLy llllHrll)eN{c 3a o/\6pally oA

rrL\rrlna, r),ilrr rrcllr,r(u1a;,rccr.i cr,t cc orlpouortl olt6palla (ul, ltollJtilBa, I(!lo 14 oOalle3c )/ l'ol{)/

oltlloBLrj,t()rrrit ()1151tartc o/1, rrotrJraBa, I(ao Il o6aBe:e 3a o]'l(Jlall,all,e llocJlelllll\a IIollJIalla.

5.l l.ll0itarr,,r o I)acr!(1.ir0ir(rUlr{Nr cpcAc'r'r}rIr11a 3a crlpollobclbc aI(rIlBIIocTH, illcl)a ll

llfl /l o Ii il :lil cM iI ILO ILC []Ii3tl I(A Oil IIOfl .rIa Ba :

()lrl)0i\J(.r.t \jil.r.gl1.1]a.ftit ila cnll()ltoljel)e o161tat'rc ol1 ttotr-r]at]ii il o'fl(Jitltl,ilTI)e IIocJIe/llllla

il(lll.rlillril.

\/ JIO I I -y pLt_ tp_pAEl,A|l-rrqflq -rr o ttaUl4j c

N,lcxar r.r:laL\rr je n 4llyrttx ope/xo llaBa, l(ao

oi(ra,r1r.1 i I I1'Cr ba pilcl I oJIOxll Ilol' lta'rep tl i ala. o Illlc!1 e,

ld ill)orlc,,l) llo 0(])Lll(aollol /(ollllcNlall)il I'l i(()lll'ltltllctt,a

"'l i)lilr (liIl,llillIC orI ll()Il.rialiltl

o/i6l)a Tc a,.rt lJorr.ilasal, il l<ctitt ttocc.r11'.],r' rtot'pc5ll\/ \'lcY"lll'l3allu.i)/. ollllcNIy I'l i\'1a'l'clll{.1 a''1 3il

r:n1)Ortr-.lrctlr,c oitiOllai.to Oil nOilJiaBa I.t o'll(JIalLall,e nOCJIeAHI(a flOIIJIaBZl. l(aO l'l CI'1C'leN'I Ile3a:

l)a/i1J4o. r eJrc(1)otIci(a tilt'lrtu iilo6t'lnlIa N'lpe)l(a.

5. i2,Il.rrtrr o6cr6cl)err,,l (l)t{rri}trcnjcrcux cpeAcrat}rl 3a clrpoBol)clbe Onepa't'ltl;ttor

tr"ftililA 3a BOAC [I pe/]a:

()ltcjla'r.ep,a r.i ;Jtarl.rpair!rx 143nollit (tuttattcultatna ro/Udtttli,cl'IIporpaN,ra rllleBe:lll'HisllHx i\4e1la rl

l)ir.llo3:r )i it1.r.1,),;ll14r1p(ri,rc rr o,r6party o/i rlonJlaRa, I]t'lt{ flep14o/{a y rto.lt;u cc cllllolloAl'1

o,,tl(jl-rlrri:r ()i\ lorJrilta.:ia ol)r'aur.r3alt1tj1, r,r crllloeol)cll,e o71(ilr11H9,111 IlollJiana. I(ao l'l 3a

, ) t't(.itiiI i,il ! lrc i 1(.)ci I0jI 14 I lll I I()I lIa Ila.

i lltti'.lr,icrilt:

:.1rg3tir.r'a.i 0'i c1c1\, ltcatrr.t:aqr.je uJraul,iilaiu.lx llallottit, I(ao II II3tlctLI I a.i o Itout'tttttyl'tlM

,:tltctilt,,ra rra 3aun'r4'tl,r olt urlcr-uof lejcl'aBa lloAa H3tiol)ett eN{ rtoMctJyltux pilAoBa,

5,l.i.l'llarlrr.rrrr(A /r()ri\'\relrt atllt.ilt 1"r OttcllalrlllIIII IIJIaII 3a Bollc II pc,Ia:

ri1{r'1ti,,.ri,citr.r .;totia'tttttt OItClla'ttt.lBLItl IIJ{ati ca/{pI(ti cle4elie rpa(llt'ttte tlpl'lJIole:
, (iilr'1,;i11noFu.{ tr,,rarr ,\/r'poxerr}{x ucLU'lulieuHx rror11;y.rja (rlprro-6ele r<onrr.jc) , I(ito H

rrpnr(a3 []clyJrrl0aur.rx /tcoin4rla Bo/loror(ona, r(ao r,r (tolorpaQrtjc i(pttrttrtttt4x

ilC, ) III'l II,a.

T,rlll.'.,, , a, i llitllr'i'li{tit Oiiier(t'ti\'1A l.r illtutta30\,1 ttcttt't'itlii:lit.tx IioIl.|2lllllllx tttl,llll'u]a 1'

t.'r,ronlr iti\i i,h,tl {-ill:ivrcr)r.r. rpr.l(a:ro\1 ctta6ttt \1curil Il 1(l)tl Illtllll.lx /leolll'lll2l. I(ljl() ll Al)yl'e
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rtOjra'1 t(o tr0()rrxOrtrro ia oillLrr(ilCrio iioirolllclbC Oll,r'l\/l(a Ii CIlll()8()1)e1l,O O/i6llalle 0/i IIOIJIaRa

l.IeKTiloit()r(ox,1 0alJrr.ri(\1-air.,Jr0 r(ao c1(cHr.rllar.rc llol(yNIelll'e LlJll.l I(ilo 11ll1 0)l(e y cl\\/,1 Hrlr'1 Pi)li
'|ropira't 1,.

5. 14lrrr.rr,itrr,c o Otlcl)a'rru]uoM nirArrv 3a no/le II pcUl:a no4py.r.ie f'l)a/Il LIa'ttcn :]^2{)20

foilllll\/:

f,lir,rair,lti,r )/ llr.i/l),or(('iic r(o.JC dy,rtlirc 1r'fllqr(n 5. ot;,lt 14ilttlJrcFbil llil oollolly liclar,lli']x
.11aJ1.r:til /,1c.;to3a irorl.l,rriror' (.)rrel)arLllgot Iiirzula, c'll)ytllla cjly)l(5a .lllli ,.Cp6lr1auo4e"

Beor'l.ra,rl, B l l l l,. ir4 o i;a Ba" I { n Lu, t(ot tc t'a'ry.i e cJlc,Iehc :

fi 1. ,l il ora3.r1.otrr.1 rritrq].r' il()ll-a 3a 0A6l)aLr,v oL nontla]la 3a Llo/le II llola tta 'lolltl't illlu-] it

I pa;1a Ilir,ri<a :,,a ,'.0'20 ro/(t.tlry g4All?lt11 AonoJban 06rdNI Ito't'llc6ltux ttoItIlAI(a o c'l-ilIby
,,.,trlo r'ol(op1 ,\ rrijyt.jtg)r(1OC't ii jigi(aIIlC Cai\'tLryIi]illl0. UO'UlC6ali OSl,tli IlOjla'l'ill(a 0
..,C l0i-)'t'i.iE.rt,er.r(ri\t tiart rJtlv I(()I,i'\/HI,t 1([LI(ll.]C H Iio()lrl\ltttlttltl.]e ill('l'lllrll()C ll1 Ol],IlillllhClll'lX

.rir.t ria ri C-\/ii.]Cr(a i I 3a,r1)')r\oHt.tx 32', ttll14llIOi\1)/, Olll'attll:at1li.jy., tt cnllOtlollcll,C i\4el)a ll

i-iil1loiiiI )/ ollt. lu rlra:nt.,ta o,tlfjl)ilHe oll ItoilJiaRa. l(ao l.l tto/(tl't t{o o ilitcilono)l(t'l ll}'l Nl

!lllill! l'l1l'i \'1il I I L,]ltllt ) r.,l llt'lijlAIla.

6.,., I llrrrlicrro,,t ,,lloc )?13r,e rior' .i]O1l-a, ivro)ric ,Qt' o[tc:l6e1qt,l-it'i c()HI(acLIo l'l3Rl]LLeH,e

rrpcilcrnuull14x i\icllit r.r l)aAona y L\r.JJr,\/ npHIlpeN,lc 3a 0/1,61)all)r ol( IloInaBa,

opparrr.t3ar(l.rja u cnltorroljclt,e o,q6l)xrc 1)A noitJtalta, I(ao Ll o't l(JlzIll,oll>e IlocJlelllitla

I ro IIir it BA.

5,1, .fi r,3'ra3.Ir,c1r,r Iralr)f II()ll-a jc',,pal1err y ct(na{y ca'r,r. .55. crall 6. 3axotta o BO,qai\4a,

6,1i . iiii/Uicir(ru.I ol)t'au I-pa71a tla,rrr:i Nto)r(e ot(otttla't'il Iloc'lylTal( 1'ctrl-i att.iL ilol(aJIllol

orrc)pa'l'tIB1r(lt IIiilJa t.t 3aIlorre']lt IrJlaHLlpaltc al(]-HBI'loclll.l, I\,10llc n paAOBe 3ii cit4o]'l,cll,e

l]r.:i:illIt{al oll Iroili!!lila 1ra q,o711-.1r'1iy 3a Koje jc tta4.rtcltttto_'

7. Onunclo rrall.itclrutor- 0l)r'rlrra I-pa/l?l Llil.It(it:]n ),Htlnpel)eIbc OIlcpa'l'l'lLlllol'il.rIalla.la
ro.'tt'Ii itc;ut:

2i)2t) r rt:lr.;r,yJ \r gllt,t 1l.lo\ig (rllrcita ltllnot r.ftalta ::i ital)c/ill)r lolll.lll}. IIpe/(y3iuc ll()rlli"Jllc

N,1cl)c tl \/riarrl)chotbc Olrcpalrrnrror rr.rranii 3a o/ltjpau)'olt ItonJIaIlul'lz1 BO.lt.e Il pc;1a na

rJ3,,lll\,,1j\i rrir l(oici.,r jo rra;l,telrrrto! car-racno or-l0ilaMa 4a'tt't14 y t'ilLII(llll 5. 13, ouot lvl l'{LIIJ},clbll"

,llr>cllt nu'r'r.l :

- I'pui r[u,t(tt(, 
)ttr. )Jltncittct Crnptu,ltrt'tt.r1ta 2, .12 0a0 L{tt'tttr<

- tl)xt.t61t llllL{ ,. Alrtpctart"

r'l

F1,,,r\-'/\FlllL\..Viopata"

Cu ir,l.rlt, /'11.r nr. I r llaB I I t i Ii

', 1,., ,,f,,ft
i.,',,1 lti.ri



Ha oqrony tlrama 55. crae 5. 3aroira o BoAaMa ( ,,Cr.nracnux PC" 6p. 301201A, 9312012,

fi112116,9512018 u9512018 - Ap. 3aKoH) u urana 54. crae 1. raqxa 50. CraryT a rpala 9aqra ( ,,Cr.
lkrcr tpa1a r{aqKao' 6p. 612019), a rro rpu6anrenoM [o3I{rI4BHoM MHIrLIbeIby oA crpane JBII

,,Cp6ujano4e" Eeorpag, BI{ ,,Mopana" HLilI, PJ ,,3aua,Uua Mopara" 9aqalc Spoj: 361111 o1,6. anpuna

202l.ro!'uwe,

Cxytrutruua rpazagauxa, Ha cerHwrrr4 ogpz<aaoj roEHHe, lor,etaie
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I ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА 
 

 

1.1. Систем за заштиту од поплава – заштитни објекти на водама I реда и водни објекти за одводњавање у јавној својини који се налазе на 

територији града Чачка 

 

Систем 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 

 

Сектор 
Назив сектора  

Опис и дужина система за заштиту од поплава 

Ознаке 

деонице 
Опис деонице 

Заштитни водни објекти на којима 

се спроводе мере одбране од 

поплава 

Критеријуми за увођење мера одбране од поплава 
Штићено 

поплавно подручје 

Евакуациони 

објекат (ХМЦ) 

 

Водоток 

 

Назив 

 

Дужина система 

за зажтиту од 

поплава 

 

1. 

 

2. 

 

В   

Водомер (Р)-РХМЗ-а. (Л)-локција: л-

летва, лим-лиминграф. д-дигитално и-

Таб 1. ив-Таб 2:  

„0“ –кота нуле 

Касета 

Регулисано 

подручје 

Чвор 

Дужина система за 

заштиту од 

поплава 

 

Општина 

Гравитациони 

испуст (ГИ) 

Црпна станица 

(ЦС назив) 

(ХМС) 

 

ВВ Мах осмотрени водостај (датум) 

РО Редовна одбрана-водостај и кота 

ВО Ванредна одбрана-водостај и кота 

МВ 
Меродавни водостај за меродавни   Ԛ 

_ % 

КВЗ 
Критични водостај/кота заштитног 

система 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 5 oд 68 

 

 

Водна јединица: „ЗАПАДНА МОРАВА-ЧАЧАК“ 

Воде I реда: 

Сектор-деоница 

Дужина објекта: 

Бране: 

Западна Морава, Чемерница, Каменица, Деспотовица, Бјелица, Црновршки поток, Скрапеж, Ђетиња 

М.13. – М.13.1., М.13.2., М.13.3., М.13.4., М.13.5., М.13.6., М.13.7., М.13.8., М.13.9., М.13.10. и М.13.11. 

62,27 км 

 „Младост“, „Међувршје“, „Овчар Бања“, „Голи камен“, „Градска брана“ и „Врутци“ 

М.13.1. 

Западна Морава, 

Чемерница, 

Каменица код 

Чачка 

36.35 км 

 

1. Десни насип уз Западну Мораву кроз Чачак, 5.09 км са** регулисаним 

коритима од ушћа у Западну Мораву: Атеничке реке 1.44 км, Лозничке 

реке 2.73 км и Лупњаче 2.20 км, укупно 11.46 км  

В        Западна Морава: Чачак 

           (Р): л. д. ив. „0“ 234.04 

ВВ      460  (13.05.1965.) 

РО      350  237.54 

ВО      450  238.54 

МВ      Ԛ 1% ꞊  1120 m³/s  

„Чачак 1“ 

Затворена касета 11.46 км 

ЧАЧАК 

 

2. Леви насип уз Западну Мораву од  ушћа Чемернице до бране „Парменац“, 

12.68 км 
„Чачак 2“ 

Затворена касета 18.98 км 

ЧАЧАК 

 

3. Десни насип уз Чемерницу од ушћа у Западну Мораву до ушћа Дучине. 

6.30 км 

В        Чемерница: Коњевићи 

          (Л): л.. „0“ 229.66 

ВВ 

РО      250  232.16 

ВО      400  233.66 

4. Леви насип уз Чемерницу од  ушћа у Западну Мораву до Прељине 5.30 км 

„Балуга“ 

Затворена касета 5.30 км 

ЧАЧАК 

 

5. Регулисано корито Каменице од ушћа у Западну Мораву 0.61 км 

В        Каменица: Пријевор 

РО      испуњено минор корито уз даљи     

           пораст 

ВО      нивоа на 0.50 м испод круне мајор  

            корита уз даљи пораст 

МВ      Ԛ 1% ꞊  268 m³/s 

„Пријевор“ 

Регулисано подручје  

0.61 км 

ЧАЧАК 

 

М.13.2. 
Западна Морава 

Брана „Младост“ 

1. Брана „Младост“  са сегментним уставама на Западној Морави у Чачку 

Управљање према Елаборату за одржавање, експлоатацију, управљање и 

одбрану од поплава 

Карактеристичне  коте 

235.50    круна бетонског прага 

238.50    прелив (круна сегментне уставе) 

„Младост“ ЧАЧАК  

М.13.3. 

Деспотовица код 

Горњег 

Милановца 

11.68 км 

1.      Десни насип и регулисано корито Деспотовице у Горњем Милановцу 5.84  

         км  РО      ниво у ножици насипа 

ВО      ниво на 1.00 м испод круне насипа уз  

           даљи пораст 

МВ      Ԛ 1% ꞊  121 m³/s 

„Горњи Милановац 1“ 

Регулисано подручје  
1.84км 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

2. Леви насип и регулисано корито Деспотовице у Горњем Милановцу 5.84 

км 

„Горњи Милановац 2“ 

Регулисано подручје  
5.84км 

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

М.13.4. 
Западна Морава 

Брана 

„Међувршје“ 

1. Брана са акумулацијом „Међувршје“ на Западној Морави 
Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, 

управљање и одбрану од поплава 
„Међувршје“ ЧАЧАК  

М.13.5. 
Западна Морава 

Брана „Овчар 

бања“ 

1. Брана са акумулацијом „Овчар бања“ на Западној Морави 
Према Елаборату за одржавање, експлоатацију, 

управљање и одбрану од поплава 
„Овчар бања“ ЧАЧАК  
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М.13.6. 
Бјелица код 

Лучана и Гуче 

5,85 км 

1.      десни насип Бјелице у зони Лучана 1.6 км са мобилним системом у зони  

         моста на путу за Гучу 0.012 км, заштитног зида са насипом и  

         обалоутврдом    у зони фабрике „Милан Благојевић-Наменска“ 0.75 км,  

         укупно 2.362 км 

2. Успорни тунел потока Спило 0.25 км 

3. Успорени тунел Лучанског потока 0.047 км са уставама и ЦС „Лучани“ 

ВВ     300.50 (07.03.2016.) 

РО      296.50 

ВО      298.80 

МВ      Ԛ 1% ꞊  380 m³/s 

КВЗ     298.80 

„Лучани“ 

Регулисано подручје 

2,66 км 

ЛУЧАНИ 

 

ЦС „Лучани“ са 

гравитационим 

испустом 

4. Регулисано корито Бјелице кроз Гучу  3.19 км 

РО       испуњено минор корита уз даљи  

            пораст 

ВО      ниво на 0.50 м испод круне мајор корита  

            уз  даљи пораст 

МВ      Ԛ 1% ꞊  277 m³/s 

„Гуча“ 

Регулисано подручје 

3.19  км 

ГУЧА 

 

М.13.7. 

Црновршки 

поток 

Брана „Голи 

камен“ 

1. Брана са акумулацијом „Голи камен“ на Црновршком потоку, левој 

притоци Вучковице (лева притока Бјелице) 

Простор за пријем поплавног таласа 100.000 m³ 

Карактеристичне  коте 

538.40    прелив/нормални ниво 

539.60    прелив (круна сегментне уставе) 

541.00    круна бране 

„Голи камен“ 

ЛУЧАНИ 

 

М.13.8. 
Скрапеж код 

Пожеге 

5.48 км 

1.      Десни насип уз Скрапеж кроз Пожегу  2.42 км 
РО       ниво у ножици насипа 

ВО      ниво на 1.50 м испод круне насипа уз  

            даљи пораст 

МВ      Ԛ 1% ꞊  367 m³/s 

„Пожега 1“ 

Регулисано подручје 

2.42  км 

ПОЖЕГА 

 

2. Леви насип уз Скрапеж кроз Пожегу  3.06 км 

„Пожега 2“ 

Регулисано подручје 

3.06  км 

ПОЖЕГА 

 

М.13.9. 
Ђетиња код 

Ужица 

2.00 км 

1.      Регулисано корито Ђетиње кроз Ужице 2.00 км  

РО       ниво у круни минор корита 

ВО      ниво на 1.00 м испод круне мајор корита  

            уз  даљи пораст 

МВ      Ԛ 1% ꞊  173 m³/s 

„Ужице“ 

Регулисано подручје 

2.00  км 

УЖИЦЕ 

 

М.13.10. 
Ђетиња 

Брана „Градска 

брана“ 

1. Брана „Градска брана“ са уставама на Ђетињи у Ужицу 

Управљање у складу са Одлуком о управљању објекта Градске бране на 

Градској плажи ( „Сл. лист града Ужица“ број 2/17 од 17. јануара 2017. 

године), према којој су две уставе  стално спуштене (фиксне), а осталих 

пет су максимално подигнуте осим у периоду од 10. маја до 15. октобра    

Карактеристичне  коте 

406.00    прелив 

408.80    круна устава 

 

„Градска брана“ 

УЖИЦЕ 

 

М.13.11. 
Ђетиња 

Брана „Врутци“ 

1. Брана са акумулацијом „Врутци“ на Ђетињи десној притоци Западне 

Мораве 

Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 13.300.000 m³ 

Евакуација великих вода се врши према пројекту коришћења бране и 

акумулације водопривредног система „Врутци“ 

Карактеристичне  коте 

621.30    нормални ниво 

627.00    прелив  

630.00    круна бране 

„Врутци“ 

УЖИЦЕ 
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ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ: 

СЕКТОР 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Секторски руководилац 

Заменик секторског руководиоца 

Деоница  

ПОМОЋНИК за М.13.1., М.13.3. и М.13.6.: Драган Рапајић, моб.064/840-4146, Е-mail:  dragan.rapajic@srbijavode.rs  

ПОМОЋНИК за бране М.13.2., М.13.4., М.13.5. и М.13.7.: Драган Рапајић, моб.064/840-4146, Е-mail:  dragan.rapajic@srbijavode.rs  

ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Чачак“, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, Е-mail: rj.zapadnamorava@srbijavode.rs  

ПОМОЋНИК за М.13.8. и М.13.9.: Југослав Јовановић, моб. 064/843-21-04, Е-mail: jugoslav.jovanovic@srbijavode.rs  

ПОМОЋНИК за бране М.13.10. и М.13.11.: Југослав Јовановић, моб. 064/843-21-04, Е-mail: jugoslav.jovanovic@srbijavode.rs  

ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, Секција Ужице, Ужице, тел/факс 031/514-688 

М.13. 

Водопривредно „МОРАВА“ ДОО Чачак, тел. 032/344-466, факс 032/322-293, Е-mail: vadmorava@eunet.rs 

Директор: Марина Вуканић, моб. 063/140-4957 

Љиљана Кандић, моб. 064/348-2264 

М.13.1., М.13.3., 

М.13.6. М.13.8. и 

М.13.9. 

Брана „МЛАДОСТ“ 

ВПЦ ,,МОРАВА”,Ниш тел. 018/425-8185, 425-8186,  факс: 018/451-3820, E-mail: odbrana@srbijavode.rs  

Директор: Драгана Симић, моб. 064/840-4084, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs  

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ Чачак тел. 032/322-719, 344-632, факс: 032/322-719, E-mail: scemca@eunet.rs  

Директор: Милош Стеванић, моб. 064/037-7777 

М.13.2. 

Бране „Међувршје“ и 

„Овчар Бања“ 

Бране „МЕЂУВРШЈЕ” и „ОВЧАР БАЊА” 

ВПЦ ,,МОРАВА”,Ниш,тел. 018/425-8185, 425-8186,  факс: 018/451-3820, E-mail: odbrana@srbijavode.rs  

Директор: Драгана Симић, моб. 064/840-4084, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs 

ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак 

„ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ” Бајна Башта ХЕ „ЕЛЕКТРОМОРАВА”, Чачак тел. 032/321-729, факс 

032/321-717, МЕЂУВРШЈЕ: тел. 032/559-6202, ОВЧАР БАЊА: тел. 032/559-6201E-mail: milan.blagojevic@eps.rs  

Директор: Милан Благојевић, моб.064/836-2831 

М.13.4., М.13.5. 

Брана „ГОЛИ КАМЕН“ 

ВПЦ „МОРАВА”, Трг Краља Александра 2а, Ниш тел. 018/425-8185, 425-8186, факс 018/451-3820, E-mail: 

odbrana@srbijavode.rs  

Директор: Драгана Симић, моб. 064/840-4084, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs  

Водопривредно „МОРАВА“ ДОО Чачак, тел. 032/344-466, факс 032/322-293, Е-mail: vadmorava@eunet.rs 

Директор: Марина Вуканић, моб. 063/140-4957 

М.13.7. 

Брана „ГРАДСКА 

БРАНА“ 

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш тел. 018/425-8185, 425-8186, факс 018/451-3820, E-mail: odbrana@srbijavode.rs  

Директор Драгана Симић, моб. 064/840-4084, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs 

ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК”, Ужице тел. 031/351-81-52, 352-17-37, E-mail: jp@velikipark.rs  

Директор: Бранко Богићевић, моб. 065/521-73-71 

М.13.10. 
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Брана „ВРУТЦИ“ 

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-8185, 425-8186, факс 018/451-3820, E-mail: odbrana@srbijavode.rs  

Директор Драгана Симић, моб. 064/840-4084, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs 

ЈКП „ВОДОВОД“, Ужице, тел. 031/515-777, 521-969, факс 031/512-635,  

тел. На брани : 031/581-949, 380-7115, 522-455 

E-mail: d.ljujictd@gmail.com, info@vodovod-ue.co.rs  

Директор:Душко Љујић, моб. 063/775-7744, 064/845-9515 

М.13.11. 

Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитне интервенције на заштитним и регулационим објектима 

ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб. 064/840-40-94,  

Е-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-8185, факс 018/451-3820, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs  

ВП „ЋУПРИЈА“д.о.о. , Ћуприја, тел.035/887-1508, факс 035/887-1044, Е-mail: uprava@vpcuprija.com  

Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 

Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 

За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: 

Развојно Иновациони Систем д.о.о.,Београд, тел. 011/436-0505, Е-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs  

Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 

мр Милан Марковић, моб. 065/81-35-069 

 

1.2. Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког  хидрометеоролошког завода Србије са 

условним водостајима  

Р.Б. Водоток Хидролошка станица 
Подручје одбране од поплава Условни водостај Н 

(cm) 

Израда 

прогноза/тенденција 

Време од најаве до пристизања 

врха таласа Деоница одбране Општина/ Град 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1. Западна Морава Чачак М.13.1 Чачак 280 + 45 сати 
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1.3.Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, 

руководилац на водном/мелирационом подручју/његов заменик и помоћник, секторски 

руководилац/његов заменик, руководилац хидромелиорационог система/његов 

заменик, на територији града Чачка 

Систем за заштиту од поплава – хидромелиорациони системи, територијална припадност 

система, дужина каналске мреже, реципијент, евакуациони објекти и критеријуми и услови за 

проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода 

 Мелиорационо подручје „Западна Морава“ 

              ХМС: ЗМ 1. 

 

Ознака 

ХМС 

Хидромелиорациони 

систем (ХМС) 

Територијална припадност системи 

Катастарска општина (КО) 

Д
у

ж
и

н
а 

к
ан

ал
ск

е 

м
р

еж
е 

(Д
К

М
) 

(m
) 

Реципијент 

Евакуациони 

објекат 

Г
р
ав

и
та

ц
и

о
н

и
 и

сп
у
ст

 

(Г
И

) 

Ц
р

п
н

а 

ст
ан

и
ц

а 

(Ц
С

) 

ЗМ 1. Чачак 

Љубић, Трбушани, Пријевор, Коњевићи, 

Прељина, Балуга (Љубићска), Станчићи, Горња 

Трепча, Доња Трепча, Мојсиње, Доња Горевница, 

Мрчајевци, Бечањ и Катрга и делови КО: Остра, 
Бресница и Чачак 

36.000 

Западна 

Морава. 

Чемерница 

+ - 

 

Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руковалац 

одбране од поплава на мелиорационом подручју, његов заменик и помоћник, руководилац 

хидромелиорационог система и његов заменик 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ: 

ОЗНАКА 

ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ 

СИСТЕМА (ХМС) 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Руководилац ХМС 

Заменик руководиоца ХМС 

ПОМОЋНИК: Драган Рапајић, моб.064/840-4146, E-mail: dragan.rapajic@srbijavode.rs  

ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Чачак“, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, E-mail: rj.zapadnamorava@srbijavode.rs  

ПОМОЋНИК РУКОВОЦИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб.064/840-40-50,  

E-mail: zoran.ilic@srbijavode.rs   ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, 

E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs  

ЗМ 1. 

Водопривредно „МОРАВА“ ДОО Чачак, тел.032/344-466, факс 032/322-293,  

E-mail: vadmorava@eunet.rs  

Директор: Марина Вуканић, моб. 063/140-49-57 

Раде Радовановић, моб. 063/654-064 

Миладин Дамљановић, моб. 064/294-68-47 
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II ШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА 
 

2.1. Заштитни објекти који се налазе на територији града Чачка на водама II реда на којима 

се спроводи одбрана од поплава – сектори/деонице, заштитни водни објекти, штићена 

плавна подручја и критеријуми за проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава 

од спољних вода и леда (по угледу на Републички оперативни план) 

 

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

Служба за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно техничке послове и Стручно-оперативни 

тим за заштиту и спасавање од поплава који  су надлежани за спровођење мера заштите од 

поплава. 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 складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, 

правна и физичка лица чија је имовина угрожена поплавама одговорнa су за спровођење мера 

одбране од поплава у циљу заштите угрожене имовине. 

Град Чачак је наручио израду Студије и оперативног плана за заштиу од поплава коју је 

израдио Грађевински факултет из Београда у сарадњи са предузећем „ЕХТИНГ“ Д.О.О. која је 

завршена 2012. године. На основу мишљења достављено од стране ЈВП „Србијаводе“ бр.07-2024/2 

у поступку доношења Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на подручју града 

Чачка као закључак наведени су неопходни елементи којим је потребно допунити истоимени план. 

С`тим у вези Водопривредно предузеће ВДОО „Морава“ је израдила техничку документацију са 

циљем да се предметни план и студија допуне неопходним елементима који су у складу са 

садржајем локаног оперативног плана за воде II реда за које мишљење издаје надлежно Јавно 

водопривредно предузеће "Србијаводе". У складу са горе наведеним дефинисан је садржај 

оперативног плана за воде II реда на територији града Чачка. 

На основу Одлуке о утврђивању пописа вода I реда  које је донела Влада Републике Србије 

04.11.2010. године, у воде I реда на територији града Чачка спадају: река Западна Морава, 

Чемерница, Каменица и Дичина.  Све површинске воде које нису утврђене као воде I реда сматрају 

се водама II реда у које се на територији града Чачка сврставају Атеничка, Бања, Бресничка, 

Буковац, Жутаја, Јежевачка, Карача, Липничка, Лозничка, Лупњача, Мршиначка, Островска, 

Слатинска, Трнавска, Растока, Велики поток, Дубоки поток и др. На територији града Чачка, 

Западна Морава је на четири места преграђена бранама иза којих су формирана вештачка језера: 

језеро Међувршје, Овчарско - Кабларско језеро,  језеро Парменац,  језеро у самом граду изграђено 

је у оквиру Спортског Центра "Младост".  
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2.2.Локални водни објекти и хидролошке карактеристике (Рачунске кише). 
 

Као основ за одређивање меродавних рачунских киша за разматране сливне површине 

коришћене су зависности висина кише – трајање кише – повратни период (ХТП) за станицу 

Пожега и висине дневних киша на девет падавинских станица. 

 

Табела 1. Рачунске кише кратког трајања на главној метеоролошкој станици Пожега 

Трајање кише (мин) 

Вероватноћа превазилажења 

5% 2% 1% 

Висина кише (мм) 

60 42.5 53.1 61.8 

120 49.0 60.7 70.4 

180 52.6 65.0 75.3 

360 57.1 69.9 80.5 

720 60.2 72.8 83.4 

1440 69.8 85.0 97.8 

 

Табела 2. Подаци о падавинама са меродавних метеоролошких станица 

Падавинска  станица 

Вероватноћа превазилажења 

5% 2% 1% 

Висина кише (мм) 

К1 Рудник 83.7 96.2 105.7 

К2 Љутице 74.0 89.9 103.2 

К3 Коштунићи 72.2 82.7 90.6 

К4 Г. Добриња 72.3 86.8 98.8 

К5 Пожега* 71.2 84.1 92.7 

К6 Гуча 82.0 99.7 114.4 

К7 Катрга 61.1 72.1 81.2 

К8 Врдила 77.2 93.0 105.3 

К9 Краљево 78.7 93.1 103.8 

 

Најважније и најдуже леве притоке Западне Мораве су: Бресничка река (17  км), Островачка 

река (14 км) итд.  Са десне стране у Западну Мораву се уливају реке чија се изворишта налазе на 

обронцима Овчара и Јелице, а најдуже су: Јежевичка река (13 км), Атеничка река (5 км), Трнавска 

река (6 км), Слатинска река (10 км) итд.   

 

Табела 3. Списак већих река и потока на територији града Чачка са карактеристикама 

Редни 

број 
Река/Поток Профил Положај тока 

Површина 

слива 

Дужина L 

(km) 

1.  Моравиште  Западна Морава десна 22,0 13,6 

2.  Дубоки Западна Морава десна 20.9 11,5 

3.  Слатинска Западна Морава десна 13,9 11,5 

4.  Липничка Западна Морава десна 19,7 12,9 

5.  Јежевачка Западна Морава десна 27,9 14,0 

6.  Карача Западна Морава десна 19,8 11,1 

7.  Трнавска Западна Морава десна 13,3 9,74 

8.  Атеничка Западна Морава десна 16,3 10,3 

9.  Лозничка Западна Морава десна 7,88 7.87 
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10.  Придворица Западна Морава десна 13,7 7,88 

11.  Парменац Западна Морава десна 3,32 3,66 

12.  Виноградина Западна Морава десна 2,39 3,56 

13.  Грахориште Западна Морава десна 2,79 2,34 

14.  Виноградина Западна Морава десна 1,97 3,45 

15.  Каменица Западна Морава лева 214 53,3 

16.  Асановац Западна Морава лева 3,98 3,83 

17.  Врнчанска Западна Морава лева 14,3 8,48 

18.  Папратишка Западна Морава лева 14,1 9,33 

19.  Каменица Западна Морава лева 179 39,7 

20.  Чемерница Западна Морава лева 626 56,1 

21.  Дичина Чемернице лева 212 41,6 

22.  Бања Западна Морава лева 26,3 14.3 

23.  Островка Западна Морава лева 31,8 15,0 

24.  Жујевац Западна Морава лева 78,9 20,7 

25.  Бресница Западна Морава лева 53,3 7,87 
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Слика 1.  Ситуациони приказ хидрографске мреже града  Чачка 
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На основу извршених хидролошких анализа у домену параметарске хидрологије приказани 

су протицаји значајнијих водотокова на територији града Чачка. 

 

Табела 4. Протицај значајних водотокова добијених на основу анализа параметарске хидрологије 

Слив Река А (км²) 

Вероватноћа превазилажења 

5% 2% 1% 

Q (м³/с) 

1.  S02 Јездинска (Лупњача) 13.19 33.0 47.3 60.5 

2.  S01 Лозничка 5.73 13.2 18.7 23.8 

3.  S03 Атеничка 13.03 16.9 24.5 32.1 

4.  S04 Трнавска 6.17 8.3 12.0 15.7 

5.  S05 Карача 10.36 14.7 21.3 27.7 

6.  S06 Јежевачка 23.20 24.8 36.6 48.6 

7.  S07 Липничка 10.36 15.2 21.8 28.2 

8.  S08 Слатинска 12.08 18.3 26.1 33.7 

9.  S09 Мрсиначка 6.58 9.9 14.0 18.0 

10.  S18 Мрсаћка 61.06 60.0 86.7 112 

11.  S19 Велики поток 8.35 11.1 15.9 20.5 

12.  S16 Градинац 9.58 15.1 21.5 27.5 

13.  S17 Лађевачка 15.76 23.8 34.1 44.1 

14.  S20 Бресница 53.26 51.4 73.1 94.3 

15.  S11 Буковац 10.63 19.2 27.0 34.4 

16.  S12 Островка 31.85 46.9 67.1 86.7 

17.  S13 Бања 24.26 26.2 38.2 50.3 

18.  S15 Каменица/Пријевор (х.с.)* 202.44 148 199 242 

19.  S14 Чемерница/Прељина(х.с.)* 611.34 199 270 337 
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Слика 2. Графички приказ значаја водотока са становишта  протицаја 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                             Јездинска Лупњача  

                                                                                                                                      Лозничка  

                                                                                                                                      Атеничка 

Трнавска 

Карача 

Јежевићка 

Липничка 

Слатинска 

Мрсиначка 

Мрсаћка 

Велики поток 

Градинац 

Лађевачка 

Бресница 

Буковац 

Островка 

Бања 

Каменица/Пријевор (х.с.)* 
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Делимично су регулисане само реке: Атеничка река, Лозничка река и река Лупњача и то: 

 Атеничка река- Oд регионалног пута Чачак-Краљево низводно у дужини L~1500m, 

 Река Јездинска Лупњача од ушћа узводно у дужини од L~2840 m, 

 Лозничка река - од ушћа узводно у дужини од L ~ 2700m. 

 

Ови регулисане деонице водотока се налазе у систему одбране од поплава вода првог реда 

имајући у виду да са деснообалним насипом реке Западне Мораве чине јединствени систем, 

брањену затворену касету Чачак 1 

 

Слика 3. Приказ регулисане и нерегулисане деонице водотокова II реда на територији града Чачка 

 
 

Црвеним лнијама су приказане све деонице водотокова које се налазе у природном 

нерегулисаном стању. Зеленим линијама приказани су регулисани делови водотока. Сва три 

водотока налазе се на десној обали Западне Мораве у зони месних заједница које се налазе у ужем 

градском језгру. 

Воде II реда су од 2015. године,  у систему редовног одржавања. Регулисане деонице 

Лупњаче,Лозничке и Атеничке реке су до 2014. године, спорадично оджаване кроз систем 

редовног одржавања вода I реда из програма ЈВП "Србијаводе", а од 2015. године, у редовном 

одржавању кроз план и програм чишћења вода II реда које су у надлежности града. На територији 

града Чачка у зини водотокова II реда нема изграђених објеката за заштиту од поплава - насипа. 

Делови регулисаних водотока предметне 3 реке налазе се у оквиру штићеног водног 

подручја вода I реда: "Чачак 1" - Затворена касета 11.46km. 

Предметно штићено подручје Чачак 1 приказано је на наредној слици. Остала подручја града нису 

штићена. 
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Слика 4. Ситуациони приказ затворене касете "Чачак 1" са уређеним  објектима 

 
 

Дуж водотокова II реда постоји значајан број мостовских и других пропуста. За ове објекте 

извршена је анализа и прва фаза израде катастра у којој су идентификовани сви значајни пропусти 

на водотоцима који су приказани на наредној слици. За ове објекте у фази је израда катастра за 

потребе оперативног плана. 

Слика 5. Приказ мостова и других значајних објеката на водама II реда 
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2.3.Критеријуми за проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава. 

 

Услед наиласка великих вода (спољних и унутрашњих) и услед загушења ледом, организује 

се и спроводи, у зависности од степена опасности, према следећим фазама: редовна и ванредна 

одбрана од поплава. У складу са Републичким оперативним планом на територији града Чачка од 

вода I реда постоје 3 брањена подручја: Чачак1, Чачак2, Балуга Љубићска. 

Табела 5. Брањена подручја према Републичком оперативном плану на територији града Чачка 

М.13.1. 

Десни насип уз Западну Мораву кроз 

Чачак 5.09км са регулисаним коритима 

од ушћа у Западну Мораву: Атеничке 

реке 1.44км, Лозничке реке 2.73, и 

Лупњаче 2.2км, укупно 11.46км. 

В         Западна Морава 

ВВ      460 (13.05.1965) 

РО       350 237.54 

ВО      450 238.54 

МВ      Q1& =1220 m3/s 

ЧАЧАК 1 

Затворена 

Касета 

11.46 

ЧАЧАК 

Леви насип уз Западну Мораву од ушћа 

чемернице до бране Парменац 12.68км 
ЧАЧАК 2 

Затворена 

Касета 

18.98 

ЧАЧАК 

Десни насип уз Чемерницу од ушћа у 

Западну  Мораву до ушћа Дичине 6.30 

км. В        Чемерница 

ВВ 

РО      250 232.16 

ВО     400 233.66 
Леви насип уз Чемерницу од ушћа у 

Западну Мораву до Прељине, 5.3км 

БАЛУГА 

Затворена касета 

5.30 км 

ЧАЧАК 

 

На водотоцима II реда на територији града Чачка нема изграђених објеката за заштиту од 

поплава. На основу тога може се констатовати да су сва подручја небрањена. 

Редовна одбрана од поплава од спољних вода на водама II реда проглашава се на водотоку 

када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту достигне ниво редовне 

одбране утврђен  критеријумима за увођење мера одбране од поплава из локалног оперативног 

плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни водни објекти угрожени услед 

дуготрајно високих водостаја.  

На водотоцима другог реда не постоје мерна места за праћење падавина отицаја нивоа. 
Тренутно је хидролошке показатеље могуће је добити на основу синтетичких хидрограма и 

параметарске хидрологије.  

На основу тренутног стања водотокова у смислу обраслости и неуређености није могуће 

успоставити поуздане критеријуме одбране од поплава. Предметни водотоци II реда су буичног 

карактера са стрмим падом и малим попречним пресецима корита, на њима нема значајних 

водопривредних објеката на основу тога се се може закључити да се одбрана од леда не спроводи. 

Имајући све у виду тренутно није могуће дефинисати егзактне критеријуме за 

проглашење редовне и ванредне одбране од поплава на свим водотоковима II реда. 

С тога, критеријум проглашења одбране од поплава може бити само хидролошка и 

метеоролошка јавна прогноза меродавне кише у односу на степен заштићености тла и очекиваних 

водостаја на рекама, коју објављује Републички Хидрометеоролошки завод Србије. 

На основу свега горе наведеног овим документом дефинисаће се критеријуми за проглашење 

стања приправности и ванредне ситуације на Јездинској, Атеничкој и Лозничкој реци. Овде се 

напомиње да ови критеријуми нису непроменљиве величине. Они зависе од многих променљивих 

попут стања и познавања система, промена унутар ситема изградњом нових или реконструкцијом 

постојећих водопривредних објеката за заштиту од поплава. Критеријуме је потребно стално 

проверавати и усаглашавати како би се систем довео у што боље оперативно стање. 
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Стање и неизученост сливова водотока II реда као и чињеница да је реч о бујичним 

водотоковима условљава да критеријум за стање приправности мора бити дефинисан у складу са 

количином и интезитетом пале кише. 

 

Слика 6. Падавине на територији града Чачка 

 

 
 

 

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. 

На наредим табелама дефинисани су критеријуми за време великих вода. 

- СП- Стање приправности 

- РО- Редовна одбрана од поплава 

- ВО- Ванредна одбрана од поплава 

- ВС- Ванредно стање 

 

Критеријум за проглашење редовне одбране од бујичних поплава на Атеничкој и 

Лозничкој реци је када ниво воде превазилази висину од 350 цм изнад коте дна речног корита. 

Критеријум за проглашење ванредне одбране од бујичних поплава је када ниво воде у 

кориту правазилази 450 цм изнад коте дна речног корита. 
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Критеријум за проглашење редовне одбране од бујичних поплава на Јездинској реци је 

када ниво воде превазилази висину од 250 цм изнад коте дна речног корита. 

Критеријум за проглашење ванредне одбране од бујичних поплава је када ниво воде у 

кориту правазилази  400 цм изнад коте дна речног корита. 

Критеријум за проглашење ванредног стања услед појаве бујичне поплаве је када ниво 

воде у кориту превазилази коту круне обале и долази до изливања воде у приобаље. 
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Табела 6. Дефинисани критеријуми за проглашење ванредног стања у време великих вода 
Подручје Водоток Нештићено СП РП ВО ВС 

М.13.1.CA01 Бресница 
нештићено 

подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

Опис 

Киша oчекиваног 

интезитета 

већег од 30mm 

 

Опис - Опис - Опис 

На појединим деловима долази 

до изливања 

воде из корита односно пријем 

воде у канале 

је изразито успорен 

М.13.1.CA02 
Велики 

поток 

нештићено 

подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

Опис 

Киша oчекиваног 

интезитета 

већег од 30mm 

Опис - Опис - Опис 

На појединим деловима долази 

до изливања 

воде из корита односно пријем 

воде у канале 

је изразито успорен 

М.13.1.CA02 
Добоки 

поток 

нештићено 

подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

Опис 

Киша oчекиваног 

интезитета 

већег од 30mm 

Опис - Опис - Опис 

На појединим деловима долази 

до изливања 

воде из корита односно пријем 

воде у канале 

је изразито успорен 

М.13.1.CA03 Мрсиначка 
нештићено 

подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

Опис 

Киша oчекиваног 

интезитета 

већег од 30mm 

Опис - Опис - Опис 

На појединим деловима долази 

до изливања 

воде из корита односно пријем 

воде у канале 

је изразито успорен 
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Подручје Водоток Нештићено СП РП ВО ВС 

М.13.1.CA04 Буковац 
нештићено 

подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

Опис 

Киша oчекиваног 

интезитета 

већег од 30mm 

 

Опис - Опис - Опис 

На појединим деловима долази 

до изливања 

воде из корита односно пријем 

воде у канале 

је изразито успорен 

М.13.1.CA04 Слатинска 
нештићено 

подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

Опис 

Киша oчекиваног 

интезитета 

већег од 30mm 

Опис - Опис - Опис 

На појединим деловима долази 

до изливања 

воде из корита односно пријем 

воде у канале 

је изразито успорен 

М.13.1.CA06 Липничка 
нештићено 

подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

Опис 

Киша oчекиваног 

интезитета 

већег од 30mm 

Опис - Опис - Опис 

На појединим деловима долази 

до изливања 

воде из корита односно пријем 

воде у канале 

је изразито успорен 

М.13.1.CA07 Островка нештићено 

подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

Опис 

Киша oчекиваног 

интезитета 

већег од 30mm 

Опис - Опис - Опис 

На појединим деловима долази 

до изливања 

воде из корита односно пријем 

воде у канале 

је изразито успорен 
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Подручје Водоток Нештићено СП РП ВО ВС 

М.13.1.CA08 Бања 
нештићено 

подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

Опис 

Киша oчекиваног 

интезитета 

већег од 30mm 

 

Опис - Опис - Опис 

На појединим деловима долази 

до изливања 

воде из корита односно пријем 

воде у канале 

је изразито успорен 

М.13.1.CA09  Јежевачка 
нештићено 

подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

Опис 

Киша oчекиваног 

интезитета 

већег од 30mm 

Опис - Опис - Опис 

На појединим деловима долази 

до изливања 

воде из корита односно пријем 

воде у канале 

је изразито успорен 

М.13.1.CA10  Карача 
нештићено 

подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

Опис 

Киша oчекиваног 

интезитета 

већег од 30mm 

Опис - Опис - Опис 

На појединим деловима долази 

до изливања 

воде из корита односно пријем 

воде у канале 

је изразито успорен 

М.13.1.CA11  Трнавска 
нештићено 

подручје 

P(mm)= 30 P(mm)= - P(mm)= - P(mm)= - 

Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - 

Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - Niv(cm)= - 

Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - Z(m.n.m)= - 

Опис 

Киша oчекиваног 

интезитета 

већег од 30mm 

Опис - Опис - Опис 

На појединим деловима долази 

до изливања 

воде из корита односно пријем 

воде у канале 

је изразито успорен 
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Подручје Водоток Нештићено СП РП ВО ВС 

М.13.1.CA12 Атеничка 

„Чачак 1“ 

затворена 

касета 

P(mm)=  P(mm)= - P(mm)= - P(mm)=  

Q(m3/s)=  Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)=  

Niv(cm)=  Niv(cm)= 350 Niv(cm)= 450 Niv(cm)=  

Z(m.n.m)=  Z(m.n.m)= 237,54 Z(m.n.m)= 238,54 Z(m.n.m)=  

Опис  Опис - Опис - Опис  

М.13.1.CA13  Лозничка 

„Чачак 1“ 

затворена 

касета 

P(mm)=  P(mm)= - P(mm)= - P(mm)=  

Q(m3/s)=  Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)=  

Niv(cm)=  Niv(cm)= 350 Niv(cm)= 450 Niv(cm)=  

Z(m.n.m)=  Z(m.n.m)= 237,54 Z(m.n.m)= 238,54 Z(m.n.m)=  

Опис  Опис - Опис - Опис  

М.13.1.CA14  Јездинска 

„Чачак 1“ 

затворена 

касета 

P(mm)=  P(mm)= - P(mm)= - P(mm)=  

Q(m3/s)=  Q(m3/s)= - Q(m3/s)= - Q(m3/s)=  

Niv(cm)=  Niv(cm)= 250 Niv(cm)= 400 Niv(cm)=  

Z(m.n.m)=  Z(m.n.m)= 232,16 Z(m.n.m)= 233,36 Z(m.n.m)=  

Опис  Опис - Опис - Опис  
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III НЕШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА 
 

 

Већина притока водама I реда је нерегулисана и слабо се одржава. Воде II реда на 

територији града Чачка припадају категорији бујичних водотокова. Карактеришу их мали сливови 

и релативно мале брзине концетрације као и изражена неравномерност у погледу потока. Подужни 

пад водотокова је изразит у односу на равничарске реке. На десној и левој обали Западне Мораве 

подужни пад водотока значајно се мења при њиховом уласку у котлину реке Мораве. Бујичне 

водотокове карактеришу мали средњи протицаји и мала продукција наноса током већег дела 

године док при поплавним таласима мање вероватноће појаве протицај и продукција наноса могу 

да нарасту и по више пута. 

Поплавни таласи бујичних водотока су изразито динамични, талас који настаје као 

последица падавина или отапања леда веома брзо се формира и за свега неколико сати достигне 

врх поплавног таласа. Према анализама Јездинска Лупњача има најкраће време концентрације 

tc~2.5 часова док река Бања има најдуже време консентрације tc~8 часова.  

Најчешћи разлози због којих долази до поплава су: неуређена корита обрасла каналима, 

неодржавани канали, обраслост корита, обраслост мостовских и других пропуста, изграђеност 

објеката у кориту који ометају ток, недовољна пропусна моћ пропуста, смеће и неодржавање 

корита. Сливови водотока II реда на територији града Чачка су неизучени. На водотоцима се не 

врши осматрање и праћење. На водотоцима нема изграђених и постављених мерних места за 

праћење падавина, отицаја, нивоа.  
Град Чачак је 2012. године,  је израдио Студију и план заштите од поплава територијалне 

јединице локалне самоуправе града Чачка која представља планску документацију за израду 

Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда и њом се даје оцена постојећег стања 

управљања водама и дефинишу циљеви и смернице за управљање великим водама на територији 

града Чачка. Такође подаци из наведене студије коришћени су за израду Процене угрожености уз 

неке корекције због промене чињеничног стања на територији града. Генерално се може рећи да је 

избор водотока за анализе, хидрауличке прорачуне, и оцену ризика у Студији* учињен по основу 2 

критеријума: по критеријуму досадашњих историјских поплава и начињених штета, и по 

критеријуму значаја и вредности садржаја на брањеном подручју, те је обрађено 16 водотока: 

Атеничка, Трнавска, Јездинска, Липничка, Слатинска и Мршиначка река, Велики поток, Карача, 

Лупњача, Каменица, Чемерница, Бања, Островка, Буковац, Бресница и Дичина. Ризик од поплава 

је комбинација вероватноће појаве поплаве и могућих штетних последица поплаве на здравље 

људи, животну  средину, културно наслеђе и привредне активности. 

Све процене у студији рађене су, за најгору могућу ситуацију и сценарио, за случај 

такозваних стогодишњих великих вода. Утврђено је да би тим таласом у чачанском крају била 

поплављена површина од 5.551 hа.  Западна Морава плавила би 2.531 hа. Највећу површину 769 hа 

поплавила би Бресница, најмању 25 hа Дубоки поток. 

Катастрофално високе воде на једној реци зависе од читавог низа фактора који се међусобно 

условљавају и допуњују. Њихов утицај на формирање поплавног таласа може бити директан и 

индиректан. Директни узроци поплава најчешће су: падавине (киша и снег), појава леда на рекама, 

стање водостаја у време његовог пораста, меандрирање тока, појава клизишта и појава 

коинциденције великих вода.  Као најважнији индиректни узроци поплава могу се навести 

следећи: величина и облик слива, густина речне мреже, рељеф и његове карактеристике, 

засићеност земљишта водом, стање водостаја подземних вода, степен пошумљености и начин 

обрађивања пољопривредних површина у сливу, људски фактор, односно непридржавање 

одређених прописа, нередовно и недовољно пажљиво чишћење наноса у рекама и акумулацијама, 

недовољно одговарајућих одбрамбених насипа, обала и утврда и промена климе на нашем 

географском подручју.  



Страна 26 oд 68 

 

Могуће штете значајних водотокова на територији града Чачка 

Табела 7. Просечне ширине и површине плавних зона дуж притока Западне Мораве при Т = 100 го.  

Водоток Ширине плављења   (м) Површине плављења (ha) 

Дичина 510 307 

Бања 140 241 

Островка 327 325 

Буковац 500 513 

Бресница 301 769 

Атеничка 31 26 

Трнавска 131 141 

Карача 153 168 

Јежевачка 257 200 

Липничка 141 191 

Слатинска 146 139 

Мрсиначка 163 95 

Велики поток 135 39 

Добри поток 482 25 

Каменица 134 172 

 

               Табела 8. Просечне дубине плављења на притокама Западне Мораве 

Водоток Т = 100 г. Т = 50 г. Т = 25 г. 

Чемерница 2.01 1.94 1.56 

Дичина 1.06 0.98 0.88 

Бања 0.56 0.50 0.44 

Островка 0.63 0.57 0.48 

Буковац 0.35 0.32 0.28 

Бресница 0.67 0.60 0.52 

Атеничка 0.95 0.90 0.80 

Трнавска 0.29 0.26 0.22 

Карача 0.45 0.41 0.37 

Јежевачка 0.44 0.42 0.40 

Липничка 0.46 0.42 0.37 

Слатинска 0.44 0.40 0.36 

Мрсиначка 0.36 0.33 0.29 

Велики поток 0.45 0.42 0.38 

Добри поток 0.50 0.44 0.42 

Каменица 1.76 1.64 1.48 

У Табели 6. повратни период означен је са Т и приказане су просечне дубине плављења за 

100, 50 и 25 година. У наредним табелама приказани су подаци о угроженом становништву, 

стамбеним објектима, пољопривредне површине и инфраструктурни објекти. 

У погледу заштите становништва, најрањивији су делови катастралних општина Атеница, 

Трнава, Јежевица, Мрчајевци, Катрга, Рошци (слив реке Каменица), КО Балуга Љубићска, 

Прељина и  Коњевићи (слив реке Чемернице),  КО Чачак  који је био погођен мајским поплавама 
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2014. године (Месна заједница Сајмиште и Љубићски кеј)  и ужа област у КО Бељина и Парменац. 

Ови делови КО имају статус високог ризика за популацију и то значи, да је тамо приоритет 

изградње и одржавања опреме за заштиту од поплава или код примања мера за заштиту 

становништва од поплава. У категорији средњег или мањег ризика за становништво јесу делови 

КО Миоковци, Г.Горевница, Заблаће, Балуга Трнавска, Виљуша, Кукићи, Мршинци и Горичани и 

мањи део Прељине (део КО Прељина и Вранићи). 

Табела 9. Број поплавом угрожених становника по сливним подручјима  

Река Површина плавне зоне (ha) Број угрожених становника 

Атеничка 26,3 284 

Бања 170,9 146 

Бресница 768,6 744 

Буковац 513,5 1640 

Чемерница 464,6 397 

Дичина 306,8 32 

Јежевачка 200,0 881 

Каменица 172,2 424 

Карача 168,1 589 

Липничка 190,7 258 

Мрсиначка 95,2 115 

Островка 325,3 559 

Слатинска 139,3 292 

Трнавска 141,2 922 

Велики поток 63,8 350 

Западна Морава 3163,6 1505 

                                                                                                                      

Табела 10. Број поплавном угрожених стамбених објеката по сливним подручјима  

Река Површина плавне зоне (ha) 
Број угрожених стамбених 

објеката 

Атеничка 26,3 96 

Бања 170,9 47 

Бресница 768,6 219 

Буковац 513,5 503 

Чемерница 464,6 116 

Дичина 306,8 5 

Јежевачка 200,0 276 

Каменица 172,2 145 

Карача 168,1 178 

Липничка 190,7 81 

Мрсиначка 95,2 38 

Островка 325,3 182 

Слатинска 139,3 97 

Трнавска 141,2 297 

Велики поток 63,8 77 

Западна Морава 3163,6 492 
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Табела 11. Поплавом угрожене пољопривредне површине по сливним подручјима  

Река 
Површина 

плавне зоне (ha) 

Пољопривредна 

површина (ha) 

Проценат угрожене 

пољопривреде у одосу на  

површину плавне зоне (ha) 

Атеничка 26,3 8,2 31,1 

Бања 170,9 129,1 75,6 

Бресница 768,6 648,6 84,4 

Буковац 513,5 474,8 92,5 

Чемерница 464,6 317,4 68,3 

Дичина 306,8 221,3 72,1 

Јежевачка 200,0 171,5 85,7 

Каменица 172,2 23,5 13,6 

Карача 168,1 123,8 73,6 

Липничка 190,7 172,8 90,6 

Мрсиначка 95,2 77,0 80,9 

Островка 325,3 272,0 83,6 

Слатинска 139,3 123,7 88,8 

Трнавска 141,2 101,4 71,8 

Велики поток 63,8 50,6 97,3 

Западна Морава 3163,6 2119,8 67,0 

 

Укупна дужина постојећих и планираних регионалних и магистралних путева на територији 

града Чачка износи 164,5 км, при чему се унутар плавне зоне налази 10,5км, што представља 6,4% 

укупне дужине ових путева. У  погледу угрожености  путне мреже изливањем река са ризиком 

сужавања пролаза до прекида путног саобраћаја као једни од најугроженијих Државних путева су: 

Државни пут бр. 5 на местима укрштања и паралелно са реком Западна Морава, укрштање са 

током Чемернице, Државни  пут бр. 22 на местима укрштања и паралелно са реком  Дичина и 

Бања код Мојсиња, Државни  пут бр. 179 и 356 на местима укрштања и паралелно са реком 

Чемерница и Државни пут бр. 355 на местима укрштања и паралелно са реком Каменица. 
 

Табела 12. Дужина угрожености магистралних и регионалних путева по сливним подручјима 

Река 
Дужина магист. и 

регион. путева (м) 

 
Река 

Дужина магистр. и 

регионн путева (м) 

Атеница 27 Карача 238 

Бања 444 Липничка 31 

Бресница 116 Мршиначка 0 

Буковац 981 Островка 177 

Чемерница 1752 Слатинска 100 

Дичина 0 Трнавска 415 

Јежевачка 522 Велики поток 0 

Каменица 1256 Западна Морава 4524 

Укупна дужина локалних и општинских путева на територији града Чачка износи 377,6км, 

при чему се унутар плавне зоне налази 30,5км или 8,1% укупне дужине. 
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Табела 13. Дужина угрожених локалних и општинских путева по сливним подручјима 

Река 

Дужина угрожених 

локалних и 

општинских путева 

(м) 

 

Река 

Дужина угрожених 

локалних и 

општинских путева 

(м) 

Атеница 1171 Карача 1936 

Бања 1188 Липничка 312 

Бресница 2393 Мршиначка 0 

Буковац 3597 Островка 1550 

Чемерница 1353 Слатинска 264 

Дичина 660 Трнавска 776 

Јежевачка 2375 Велики поток 664 

Каменица 3048 Западна Морава 9227 

 

Табела 14. Број поплавом угрожених мостова и пропуста по сливним подручјима  

Река 

Број мостова и 

пропуста на 

плавном подручју 

 

Река 

Број мостова и 

пропуста на плавном 

подручју 

Атеница 10 Карача 16 

Бања 6 Липничка 6 

Бресница 17 Мршиначка 5 

Буковац 15 Островка 6 

Чемерница 8 Слатинска 7 

Дичина 2 Трнавска 13 

Јежевачка 9 Велики поток 0 

Каменица 12 Западна Морава 15 

 

Од водотокова II реда железничка инфраструктура и објекти нису угрожени на основу 

анализе плавних зона. Значајна водоизворишта за снабдевање у систему водовода нису у зони 

водотокова II реда док сеоска и индивидуална изворишта-бунари нису разматрани јер постоји 

велики број на сеоским подручјима. 

На плавном подручју  водотокова II реда нема података о регистрованим депонијама. Будући 

да не постоје прецизни подаци о дивљим депонијама, оне нису обрађиване али се може сматрати 

да оне засигурно постоје и представљају потенцијалну опасност док је у плавној зони Западне 

Мораве стогодишњом водом угрожено је 5 депонија. 

На територији града  водотоковима II реда угржена су 2 верска обејкта потенцијалном 

плавном зоном реке Бреснице. Према анализама нема угрожених културних објеката у оквиру 

потенцијалних плавних зона водотока II реда. У плавној зони реке Бреснице угржена су 2 

историјска обејкта као и 2 историјсак археолошка локалитета на подручју потока Буковац. 

 

Елементарне непогоде које су пратиле Град Чачак током претходних десет година, нанеле су 

велике штете објектима, привредним субјектима, пољопривреди, биљном и животињском свету и 

животној средини. 
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Табела 15. Последице поплава у периоду од 2012. до 2018. године 

Година 

дешавања 

непогоде 

Евакуисано 

становни-

штво 

Број оштећених 

објеката Угинуле 

животиње 

Оштећена инфраструктура 
Културна 

добра Стамбе

-ни 

Привре-

дни 
Мостови  Путеви Трафостанице 

2012 / / / / / / / / 

2013 / / / / / / / / 

2014 378 лица 581 56 
1334 

(5130 кг) 
5 13720м 

244 трафостанице 

10/04 кV 
3 

манастира 

2015 / / / / / / / / 

2016 6 лица 257 31 / 3 65000 м / 2 

2017 / / / / / / / / 

2018 / 177 20 / /  / / 

 

Табела 16. Штете на пољопривреди у периоду од 2012. до 2018. године 

Година 

дешавања 

непогоде 

Штета на пољопривредним културама у хектарима 
Укупно Ратарска култура 

у хектарима 

Воћарске културе 
у хектарима 

Повртарске културе 
у хектарима 

Крмно биље у 

хектарима 

2012 / / / / / 

2013 37,8 2,15 2,52 10,6 53,07 

2014 1276,75 29,73 81,11 471,74 1859,33 

2015 / / / / / 

2016 1,7 8,52 0,27 1,5 11,99 

2017 / 0,2 6,05 / 6,25 

2018 13,83 164,50 14,63 20,99 213,95 

 

На основу израђене студије дефинисане су плавне зоне за значајне водотоке II реда. На 

наредној слици приказане су предметне плавне зоне за повратни период Q1%. 
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Слика 7. Плавне зоне за значајне водотоке II реда 
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Под критичним деоницама и објектима подразумевају се оне деонице и  објекти услед 

којих и на којима може доћи до изливања. 

Под критичним објектима сматрају се: 
 

 Пропусти са смањеном или недовољном пропусном моћи 

 Објекти у кориту водотока који смањују пропусност корита 

 Под критичним деоницама сматрају се: 

 Деонице на којима не постоји потребан протицајни профил деонице са малим 

коритом, 

 деонице са смањеним протицајем услед обраслости и неодржавања итд. 

За потребе овог плана израђена је катастар критичних објеката и деоница који се налази 

у бази обрађивача. Због обимности дат је генерални преглед са освртом на поједине 

најзначајније критичне објекте. На наредним сликама приказани су критични објекти на 

водотоцима II реда. 
 

Слика 8. Критичне деонице за водотоке II реда где је смањен протицај  
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Слика 9. Јездинска Лупњача, пропуст ID:RPMLu5 (недовољан протицајни профил мостовског 
пропуста) 
 

 
 

Слика 10. Лозничка река ID:RPMLо7 (смајњен протицајни профил услед објекта у кориту) 
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Слика 11. Атеничка река ID:RPMАт1 (Канализациони колектор који се налази у кориту 

водотока , заједно са пропустом недовољног пречника. Најнизводнији пропуст) 
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Слика 12. Трнавска река ID:RPMTр4 (смањени протицајни профил плочастог пропуста) 

 

Слика 13.  Карача река ID:RPMКа3 (веома обрасло корито) 
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Слика 14. Јежевачка река ID:RPMЈе4 (обрасло корито) 
 

 

 

 

 

Слика 15. Слатинска река ID:RPMSl4 (велика обраслост у зони пропуста) 
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На основу процене угрожености  од елементарних непогода и на основу израђене 

процене ризика може се одредити генерална оцена угрожености од поплава на водотоцима 

II реда. Ризик за опасност од поплава је веома висок, што значи да постоји велика 

угроженост објеката и природних добара. С обзиром да су насеља мала, збијена на 

критичним деоницама, могући су инциденти услед бујичних поплава и изливања велике 

коликчине воде. 

Да би се смањио ниво ризика на ниво прихватљивости потребно је предузети 

разноврсне планске мере. Ради смањивања нивоа ризика од дејства негативних последица, 

идентификовање потенцијалне опасности или комбинација опасности, предузимају се 

мере из области превентиве и реаговања. 

Превентивне мере заштите  и спасавања представљају све активности, поступке и 

мере које предузимају субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање у циљу 

смањења вероватноће настанка и последица елементарних непогода и других несрећа. 

Превентивне мере заштите и спасавања предузимају сви субјекти од посебног значаја за 

заштиту и спасавање у складу са својим надлежностима, могућностима и способностима. 

Превенција мора да буде преманентан процес, имплементиран у свакодневним 

активностима, па се тако одржавање и прочишћавање речних минор корита на територији 

општине Чачак константо обавља од стране субјеката система заштите и спасавања.  

Сви водотоци на територији града Чачак имају претежно бујични карактер, 

хидролошког режима, поплаве на њима имају изразито бујичне карактеристике, брзу 

појаву и разорне ефекте. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
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V ОРГАНИЗОВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 

ОРГАНИЗОВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ШТИЋЕНОМ ПОПЛАВНОМ 

ПОДРУЧЈУ 

 

Одбрана од поплава, услед наиласка великих вода (спољних и унутрашњих) и услед 

загушења ледом, организује се и спроводи, у зависности од степена опасности, према следећим 

фазама: редовна и ванредна одбрана 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 

града Чачка одлучује комадант Градског штаба за ванредне ситуације.. 

Редовну, односно ванредну одбрану од поплава на водама II реда на којима се спроводи 

одбрана од поплава, предлаже начелник Градског штаба за ванредне града Чачка у сарадњи са 

стручно-оперативним тимом за одбрану од поплава штаба за ванредне ситуације, у складу са 

законом којим се уређују ванредне ситуације и о томе обавештава надлежног руководиоца из 

републичког оперативног плана.  

Начелник Градског штаба за ванредне града Чачка за време одбране од поплава на својој 

територији, дужна је да непрекидно размењује информације од значаја за интегрално управљање 

одбраном од поплава на водама II реда са јавним водопривредним предузећем надлежним за 

спровођење одбране од поплава на водама I реда на територији јединице локалне самоуправе, 

сагласно плану комуникација. 

Институцијално организовање одбране од поплава на водама II реда  на територији града 

Чачка обавља: Градски штаб за ванредне ситуације, Стручно оперативни тимови, Јединице 

цивилне заштите опште намене за територију града Чачка, оспособљена правна лица од значаја за 

заштиту и спасавање, физичка и правна  лица чија је имовина непосредно угрожена поплавом. 

За координацију и руковођење заштитом од и спасавањем у ванредним ситуацијама на 

територији града Чачка, образован је Градски штаб за ванредне ситуације на (у даљем тексту: 

Штаб) у који су постављени. 

за комаданта: 

Милун Тодоровић, градоначелник 

за заменика комаданта 

Владан Милић, заменик градоначелника 

за начелника: 

Братислав Зечевић, шеф Службе за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно 

техничке послове при Градској управи за опште и заједничке послове града Чачка. 

За лице које руководи јединицама цивилне заштите опште намене и спроводи наређења 

комаданта штаба по систематизацији и опису радног места одређен је Братислав Зечевић шеф 

Службе за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно техничке послове при Градској управи за 

опште и заједничке послове града Чачка. Служба за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно 

техничке послове је директно одговара и спроводи мере и задатке које комадант писмено или 

усмено нареди. 
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Списак надлежних субјеката на територији града Чачка 

Табела 17. Преглед чланова Штаба за ванредне ситуације 

Р
ед

..
б

р
. 
 

Презиме и име  Дужност у Штабу  Назив радног места и адреса запослења  

Телефон  

На радном 

месту  
Мобилни  

1  2  3  4 5 6  

 

1. Тодоровић Милун Командант штаба Градоначелник града Чачка 032/309-010 063/601-301 

2. Милић Владан 
Заменик комаданта 

штаба 
Члан Градског већа 032/309-010 064/825-5775 

3. Зечевић Братислав 
Начелник градског 

штаба 
Руководилац Групе за безбедност и одбрану 032/309-111 064/864-3193 

4. Николић Драган  Припадник штаба Директор ЈКП  „ Градско зеленило“ Чачак 032/5373-760 064/825-5782 

5. Бежанић Небојша Припадник штаба 
Начелник Градске управе за опште и заједничке 

послове града Чачка 
032/309-002 064/864-3190 

6. Јелушић Небојша Припадник штаба Директор ЈП „Градац“ Чачак 032/303-202 064/812-7001 

7. Пантовић Зоран Припадник штаба Директор ЈКП „Вододвод“ Чачак 032/303-620 064/8292-700 

8. Јаћимовић Mиодраг  Припадник штаба Директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 032/800-196 064/893-8707 

9. Домановић Петар  Припадник штаба Директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 032/5570-204 064/814-8888 

10. Ковачевић Саво Припадник штаба Представник Војске Србије 031/535-554 069/655-911 

11. Благојевић Зоран Припадник штаба Директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак 032/5376-870 064/8127-080 

12. Давидовић Биљана Припадник штаба Секретар ОО Црвеног крста Чачак 032/372-559 065/5221-212 

13. Пајовић Александар Припадник штаба Директор Дома здравља Чачак 032/223-660 063/8227-688 
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14. Тошић Аксентије Припадник штаба Директор Завода за јавно здравље Чачак 032/325-019 064/863-8805 

15. Бранимирка Радосавчевић Припадник штаба ДиректорЦентара за социјални рад 032/311-217 062/590-688 

16. Сретеновић Мирослав Припадник штаба Директор Опште болнице Чачак 032/307-001 064/864-7246 

17. Јовичић Ненад  Припадник штаба Официр одељења полиције 032/363-124 064/892-5825 

18. Кривокапић Игор Припадник штаба 
Начелник Градске управе за инспекцијски надзор 

града Чачка 
032/309-018 064/825-5751 

19. Јаковљевић Вера Припадник штаба Начелник Градске управе за урбанизам града Чачка 032/309-129 064/825-5786 

20. Станковић Милка Припадник штаба 
Начелник Градске управе за друштвене делатности 

града Чачка 
032/309-133 064/825-5784 

21. Гојгић Владимир Припадник штаба 
Начелник Градске управе за локални економски 

развој града Чачка 
032/309-019 064/864-3126 

 

Табела 18. Састав стручно оперативног тима за одбрану од поплава 

Р
ед

..
б

р
. 
 

Презиме и име  Дужност у тиму  Назив радног места и адреса запослења  

Телефон  

На радном 

месту  
Мобилни  

1  2  3  4 5 6 

 

1. Бојовић Милан Руководилац тима  
Помоћник градоначелника града Чачка за област 

месне самоуправе и инфраструктуру 
032/309-016 064/864-3195 

2. Пантовић Зоран Члан тима Директор, ЈКП „Водовод“ 032/303-620 064/829-2700 

3. Радовановић Рацо Члан тима 
Директор, Водопривредно 

предузе33ће "Морава" Чачак 
032/322-293 063/654-064 

 

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА НА ВОДОТОКОВИМА II РЕДА 

Именује се за лице задужено за евидентирање одбране од поплава Jелена Петровић тел  064/864-3182 
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За организацију и спровођење превентивних мера заштите и спасавања и покретање 

почетних активности у случају појаве опасности по живот и здравље људи, материјалних и 

културних добара као и заштита животне средине постављаени су повереници цивилне заштите 

и њихови заменици за следеће делове територије града Чачка:  

1. За источни део територије два (2) повереника и четири (4) заменика повереника; 

2. За јужни део територије два (2) повереника и четири (4) заменика повереника; 

3. За западни део територије два (2) повереника и четири (4) заменика повереника; 

4. За северни део територије два (2) повереника и четири (4) заменика повереника; 

5. За централни део територије града који обухвата градске месне заједнице шест (6) 

повереника и дванаест (12) заменика повереника. 
 

Табела 19. Преглед повереника и заменика повереника цивилне заштите опште намене града Чачка 

Ред. 

Бр. 
Презиме и име 

Зона 

одговорности 
Телефон 

1.  2.  3.  4.  

1.  Кривокућа Миланко(П) -И1- 069/164-3093 

2.  Несторовић Томислав (ЗП) -И1- 062/374-768 

3.  Вујичић Младен(ЗП) -И1- 064/365-7599 

4.  Радовановић Драган (П) -И2- 064/136-8047 

5.  Лечић Иван (ЗП) -И2- 063/545-521 

6.  Чолић Марко (ЗП) -И2- 066/904-4753 

7.  Ивановић Драган (П) -Ј1- 063/101-9325 

8.  Миросавић Илија (ЗП) -Ј1- 065/208-6623 

9.  Крунић Срђан(ЗП) -Ј1- 063/886-2239 

10.  Бошковић Ђорђе(П) -Ј2- 064/511-7773 

11.  Пешић Небојша(ЗП) -Ј2- 060/527-5785 

12.  Александра Драмићанин (ЗП) -Ј2- 065/560-6626 

13.  Кузмановић Предраг(П) -З1- 064/417-4902 

14.  Богдановић Милош(ЗП) -З1- 064/474-6455 

15.  Стефан Вујичић(ЗП) -З1- 065/345-1120 

16.  Ћурчић Стефан(П) -З2- 066/961-6472 

17.  Шутић Велибор(ЗП) -З2- 064/383-1179 

18.  Василијевић Никола(ЗП) -З2- 065/846-6300 

19.  Радојевић Душан (П) -С1- 064/210-1057 

20.  Томић Немања (ЗП) -С1- 063/715-2939 

21.  Пауновић Делимир (ЗП) -С1- 065/944-4095 

22.  Бошковић Срђан(П) -С2- 064/161-3305 

23.  Живковић Стефан(ЗП) -С2- 061/309-6428 

24.  Томић Стефан(ЗП) -С2- 063/156-5858 

25.  Ћендић Драган(П) -Ц1- 063/477-701 

26.  Јањић Дејан(ЗП) -Ц1- 064/113-0560 

27.  Басарић Драган(ЗП) -Ц1- 063/343-231 

28.  Кувељић Ђорђе(П) -Ц2- 064/010-1239 

29.  Пауновић Срђан(ЗП) -Ц2- 062/670-450 

30.  Пауновић Радослав(ЗП) -Ц2- 064/120-6598 
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31.  Јанковић Милош(П) -Ц3- 060/333-4570 

32.  Зимоњић Марко(ЗП) -Ц3- 062/470-715 

33.  Милетић Милан -Ц3- 069/535-7397 

34.  Лијескић Милош(П) -Ц4- 063/348-362 

35.  Стевановић Бела(ЗП) -Ц4- 064/079-1258 

36.  Чантрак Александар (ЗП) -Ц4- 060/628-0615 

37.  Остојић Александар(П) -Ц5- 064/503-4894 

38.  Пузовић Борис(ЗП) -Ц5- 065/538-1307 

39.  Илић Владимир(ЗП) -Ц5- 064/327-8222 

40.  Мунитлаковић Никола(П) -Ц6- 064/615-6862 

41.  Пантелић Стефан(ЗП) -Ц6- 060/311-6515 

42.  Величковић Филип(ЗП) -Ц6- 064/999-5502 

Зоне одговорности обухватају следеће месне заједнице: 

„Јединица  ЈЦЗ-И1 обухвата следеће месне заједнице: 

1. Балуга (Љубићска), 

2. Вујетинци, 

3. Горња Трепча, 

4. Доња Трепча, 

5. Коњевићи, 

6. Мојсиње, 

7. Остра, 

8. Прељина, 

9. Прислоница, 

10. Станчићи. 

Јединица  ЈЦЗ- И2 обухвата следеће месне заједнице: 

1. Бечањ, 

2. Бресница, 

3. Горичани, 

4. Доња Горевница, 

5. Заблаће, 

6. Катрга, 

7. Кукићи, 

8. Мрчајевци, 

9. Мршинци. 

Јединица  ЈЦЗ- Ј1 обухвата следеће месне заједнице: 

1. Атеница, 

2. Балуга Трнавска, 

3. Бањица, 

4. Вапа, 

5. Виљуша, 

6. Јездина, 

7. Кулиновци, 

8. Лозница, 

9. Трнава. 

Јединица  ЈЦЗ- Ј2 обухвата следеће месне заједнице: 

1. Брезовица, 
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2. Жаочани, 

3. Јежевица, 

4. Качулице, 

5. Липница, 

6. Петница, 

7. Премећа, 

8. Рајац, 

9. Слатина. 

Јединица  ЈЦЗ- З1 обухвата следеће месне заједнице: 

1. Међувршје, 

2. Паковраће, 

3. Парменац, 

4. Придворица, 

5. Риђаге. 

Јединица  ЈЦЗ- З2 обухвата следеће месне заједнице: 

1. Видова, 

2. Врнчани, 

3. Јанчићи, 

4. Овчар Бања, 

5. Рошци. 

Јединица  ЈЦЗ- С1 обухвата следеће месне заједнице: 

1. Вранићи, 

2. Горња Горевница, 

3. Милићевци, 

4. Миоковци, 

5. Пријевор. 

Јединица  ЈЦЗ- С2 обухвата следеће месне заједнице: 

1. Љубић, 

2. Ракова, 

3. Соколићи, 

4. Трбушани. 

Јединица  ЈЦЗ- Ц1 обухвата следеће месне заједнице: 

1. „Стари  Град“,  
2. „Палилула“. 

Јединица  ЈЦЗ- Ц2 обухвата следеће месне заједнице: 

1. „Сајмиште“, 
2. „Љубић Кеј“. 

Јединица  ЈЦЗ- Ц3 обухвата следеће месне заједнице: 

1. „Алваџиница“, 

2. „Кључ“,  
3. „Свети Сава“. 

Јединица  ЈЦЗ- Ц4 обухвата следеће месне заједнице: 

1. „3 децембар“, 
2. „Парк“. 

Јединица  ЈЦЗ- Ц5 обухвата следеће месне заједнице: 

1. „Кошутњак“, 
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2. „Бељина“. 
Јединица  ЈЦЗ- Ц6 обухвата следеће месне заједнице: 

1. „Танаско Рајић“ 
2. „Лугови“.“ 

 

Табела 20. Оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање 

Р.Б. Назив правног лица Делатност Седиште 

1. 2. 3. 4. 

1.  ЈКП „Чачак“ Чачак 
3530 - снабдевање паром и 

климатизација 
Чачак, Скадарска бр.1 

2.  ЈП „Градац“ Чачак 4211 – изградња путева и аутопутева 
Чачак, Цара Лазара 

бр.51 

3.  ЈКП „Комуналац“ Чачак 
3811 – сакупљање отпада који није 

опасан 

Чачак, Николе Тесле 

бр.42 

4.  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 
3600 - скупљање, пречишћавање и 

дистрибуција воде 
Чачак, Мрчајевци ББ 

5.  ЈКП „Градско зеленило“ Чачак 
8130 - услуге уређења и одржавања 

околине 

Чачак, Симе Сараге 

бр.71 

6.  
ЈКП „Водовод“ Чачак 

3600 - скупљање, пречишћавање и 

дистрибуција воде 

Чачак, Краља Петра I 

бр.8 

7.  
Завод за јавно здравље Чачак 86.90 остала здравствена заштита 

Чачак, Веселина 

Миликића бр.7 

8.  Центар за социјални рад Чачак 
8899 – остала непоменута социјална 

заштита без смештаја  

Чачак, Кнеза Милоша 

бр.1 

9.  Црвеног крста Чачак 
8899 – остала не поменута социјална 

заштита без смештаја  

Чачак, Епископа 

Никифор Максимовића 

бр.10 

10.  Дом здравља Чачак 8621 – општа медицинска пракса 
Чачак, Веселина 

Миликића бр.9 

11.  
Здравствени центар „ Др. Драгише 

Мишовића ” Чачак 
8610 - болница 

Чачак, Др. Драгише 

Мишовића  бр.205 

12.   „Аутопревоз“ ДОО Чачак 
4931 – градски и приградски 

копнени превоз путника 
Чачак, Ломина бр.67 

13.  ДОО „ВЕТВЕЛ С.“ Чачак 7500 – ветеринарска делатност Чачак, Виљуша ББ 

14.  
„Delhaize”Србија ДОО МП Темпо цц 

05 Чачак 
4711 – трговина на мало 

Чачак, Железничка 

Колонија ББ 

15.  Електродистрибуција Чачак 
3513 - дистрибуција електричне 

енергије 

Чачак, Кренов пролаз 

ББ 

16.  Апотека „Чачак“ Чачак 

4773 – трговина на мало 

фармацеутским производима у 

специјализованим продавницама- 

апотекама  

Чачак, Градско 

шеталиште ББ 

17.  АД „ПУТЕВИ“ Чачак  4211 - изградња путева и аутопутева Чачак, ул. 600 бр.2 

18.  
„RATKO MITROVIĆ“ 

CONSTRUCTION  

4120 – изградња стамбених и 

нестамбених зграда 

Чачак, Булевар Танаска 

Рајића бр.35 

19.  АТП „КНЕЖЕВИЋ“ 
0812 експлоатација шљунка, песка, 

глине и каолина 

Чачак, Курсулина бр.1 
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20.  „ГРАДИС“ ДОО 
4291 - изградња хидротехничких 

објеката 

Чачак, Топличка бр.33 

21.  „ТАТОВИЋ“ ДОО 
2361 – производња производа од 

бетона намењена за грађевинарство 

Чачак, ул.558 ББ 

22.  „ТРАНСПОРТ“ ДОО 4941 - друмски превоз терета Чачак, Придворица ББ 

23.  
„ШУМАДИЈА ТРАНСПОРТ И 

ОДРЖАВАЊЕ'', АД 

4941 - друмски превоз терета Чачак, Бул. Танаска 

Рајића бр.97 

24.  
„РАЗВОЈНО ИНВЕСТИЦИОНИ 

СИСТЕМ“ ДОО 

7220 – истраживање и развој у 

друштвеним и хуманистичким 

наукама 

Београд,  

Обилићев венац бр.18,  

локал 3-14 

25.  „ ВУЈИЋ „ ДОО,  4311 – рушење објеката Чачак, Пријевор ББ  

26.  ПР „Браћа Бјелић“ 0220 – сеча дрвећа Чачак, Јездина бр.25 

Организација осматрања и оперативних мера поред субјеката система заштите спроводи се и 

уз помоћ председника савета месних заједница. 
 

Табела 21. Преглед повереника и заменика повереника цивилне заштите опште намене града Чачка 

Р. Б. 
МЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА 

Председник Савета 

(заменик председника) 

Месне заједнице 

Телефон 

мобилни  

1.  2.  3.  4.  

1.  АТЕНИЦА 
Драгутин Ђуровић, председник 

Бранко Симеуновић, зам. председн 

064/368-3500 

069/611-005 

2.  БАЛУГА (Љубићска) 
Славко Борисављевић, председник 

Томислав Прелић, зам. председника 

063/834-6817 

064/293-7384 

3.  БАЛУГА (Трнавска) 
Ненад Митровић, предс.   

Марко Живковић, зам.председника 

065/452-5843 

064/187-5520 

4.  БАЊИЦА Радован Терзић, председник 064/827-1915 

5.  БЕЧАЊ Драган Живковић, председник 064/134-1286 

6.  БРЕЗОВИЦЕ Горан Бојовић, председник 064/204-6171 

7.  БРЕСНИЦА Радован Спасојевић, председник 060/170-7018 

8.  ВАПА Братислав Јаковљевић, председник 064/423-8105 

9.  ВИДОВА Maрко Крстовић, председник 064/287-0080 

10.  ВИЉУША Слободан Бодић, председник 063/883-6609 

11.  ВРАНИЋИ 
Бојан Остојић, председник 

Марко Чолић, зам.председника 

065/220-2535 

066/904-4753 

12.  ВРНЧАНИ Миодраг Каранац, председник 063/681-730 

13.  ВУЈЕТИНЦИ Милољуб Обровић, председник 063/773-6381 

14.  ГОРИЧАНИ Драган Радовановић , председник 064/136-8047 

15.  ГОРЊА ГОРЕВНИЦА Радиша Стевлић, председник 064/116-3941 

16.  ГОРЊА ТРЕПЧА Дејан Мијаиловић, председник 060/170-7788 

17.  
''ЈОВАН КУРСУЛА''    

 ДОЊА ГОРЕВНИЦА 

Радован Александрић, председник 

Радисав Јевтовић, зам председника 

064/272-1170 

063/619-251 

18.  ДОЊА ТРЕПЧА,  
Драго Богићевић, председник 

Милић Глишовић, зам. председника  

060/082-4339 

064/334-9965 

19.  ЖАОЧАНИ 
Зоран Јовановић, председник 

Зоран Лишанин, зам.председника 

065/826-7566 

061/108-3256 
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20.  ЗАБЛАЋЕ 
Мирчета Лечић, председник 

Горан Ђорђевић. зам. председника 

063/692-938 

063/667-471 

21.  ЈАНЧИЋИ Остоја Мирић, председник 061/211-0812 

22.  ЈЕЖЕВИЦА 
Катарина Спасојевић, председница 

Петар Грујанац, заменик председника 

064/261-3038 

063/808-2366 

23.  ЈЕЗДИНА 
Божидар Симовић, председник 

Петар Доловић, зам. председника 

060/650-1060 

063/779-0515 

24.  КАТРГА 
Владан Виторовић, председник 

Радосав Раленац, замен. председн. 

069/144-1970 

060/085-7042 

25.  КАЧУЛИЦЕ 
Бранисав Мајсторовић, председник 

Љиљана Вујовић, зам. председника 

064/441-7502 

064/195-7063 

26.  КОЊЕВИЋИ Владан Вукомановић, председник 065/554-3428 

27.  КУКИЋИ Горан Капларевић, председник 060/082-6462 

28.  КУЛИНОВЦИ 
Милан Величковић, председник 

Жаклина Загорчић, зам. председника 

062/253-393 

064/272-0000 

29.  ЛИПНИЦА 
Василије Јоксић, председник 

Марко Гостиљац, замен.председника 

064/153-8454 

062/645-598 

30.  ЛОЗНИЦА 
Предраг Ћојбашић, председник 

Драган Чоловић, зам. председника 

060/037-5099  

064/261-0643 

31.  ЉУБИЋ  
Александар Гајић, председник   

Ђуро Церанић, зам. председника 

062/227-969 

064/168-0780 

32.  МЕЂУВРШЈЕ Бранко Пејица, председник 060/018-9978 

33.  МИОКОВЦИ 
Делимир Пауновић, председник 

Зоран Никитовић, зам. председника 

064/161-3762 

066/000-523 

34.  МИЛИЋЕВЦИ Рашко Ниџовић, председник 063/893-5630 

35.  МОЈСИЊЕ Александар Радовић, председник 060/167-4555 

36.  МРЧАЈЕВЦИ Радослав Богићевић, председник  064/137-4138 

37.  МРШИНЦИ 
Јовица Вучићевић, председник 

Дарко Лазовић, зам.председника 

064/163-2101 

069/150-8484 

38.  ОВЧАР БАЊА Јордан Браловић, председник 064/134-0923 

39.  ОСТРА 
Милан Анђелић, председник 

Видосав Срнић, зам. председника 

069/280-8073 

062/812-3291 

40.  ПАРМЕНАЦ Милољуб  Петровић, председник 064/834-9231 

41.  ПАКОВРАЋЕ Драгутин Недовић, председник 064/677-9933 

42.  ПЕТНИЦА Чедомир Мајсторовић, председник  063/739-8997 

43.  ПРЕЉИНА 
др Александар Радојевић, председник 

Јерослав Јовашевић, зам. председника   

063/605-501 

060/381-5831 

44.  ПРЕМЕЋА Марко Шундерић, председник 062/625-365 

45.  ПРИДВОРИЦА Радојица Вуловић, председник 064/840-3878 

46.  ПРИЈЕВОР 
Горан Тодоровић, председник 

Бране Дробњак, зам. председника 

063/629-803 

064/825-5798 

47.  ПРИСЛОНИЦА Перо Пејовић, председник 063/621-885 

48.  РАЈАЦ Марко Луковић, председник 064/596-2278 

49.  РАКОВА Срђан Бошковић, председник  064/825-5711 

50.  РИЂАГЕ Бранимир Тиосављевић, председник 062/884-1859 

51.  РОШЦИ Градимир Илић, председник     064/174-3567 
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Дарко Белошевић, зам. председн.    064/272-1331 

52.  СЛАТИНА 
Предраг Ђуровић, председник 

Никола Мелајац, зам. председника 

063/532-159 

064/125-4710 

53.  СОКОЛИЋИ Радивоје Домановић, председник 063/102-1455 

54.  СТАНЧИЋИ 
Војислав Петровић, председник 

Драган Поповић, зам. председника 

064/636-1810 

064/164-3000 

55.  ТРБУШАНИ 
Милан Павловић, предсeдник 

Дејан Павловић, зам. председника 

063/332-402 

064/170-2932 

56.  ТРНАВА 
Рашко Секулић, председник  

Милован Симовић, зам.председника 

064/130-8508 

069/407-7833 

57.  "СВЕТИ САВА" 
Небојша Радовановић, председник 

Суботић Зоран, зам. председника 

064/173-9743 

062/966-7536 

58.  "АЛВАЏИНИЦА" 
Драгомир Орашанин, председник 

Снежана Шибинац, зам. председника 

065/311-7111 

063/686-248 

59.  "3. ДЕЦЕМБАР" Данијела Божиловић, председница 060/820-3044 

60.  "КЉУЧ"  Ђорђе Кецовић, председник 064/497-3368 

61.  "СТАРИ ГРАД" , председник  

62.  "ПАРК"  Петар Јанковић, председник 066/475-422 

63.  "ПАЛИЛУЛА" 
Боро Васиљевић, председник 

Милош Златић, зам. председника 

064/232-9222 

060/189-0777 

64.  ЉУБИЋ КЕЈ Владо Маринковић, председник 065/815-1505 

65.  "САЈМИШТЕ" Милијан Ристановић, председник 064/504-1764 

66.  "КОШУТЊАК" Гордана Крљанац, председница 064/264-2991 

67.  "ТАНАСКО РАЈИЋ" Жељко Тресач, председник 064/124-4137 

68.  "ЛУГОВИ" Раденко Лазић, председник 064/272-3461 

69.  БЕЉИНА Милош Максимовић, председник 060/715-1416 
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Списак надлежних субјеката на водотоцима I реда (извод из републичког плана за 2021. 

годину) 

КООРДИНАТОРИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ЊИХОВИ ПОМОЋНИЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВНИ РУКОВОДИОЦИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ И 

ЊИХОВИ ЗАМЕНИЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд   

тел. 011/201-3360, E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs  

 

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 

Наташа Милић, моб.064/840-4041, E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs  

Помоћници: 

Мерита Борота, тел. 011/201-3347, E-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs 

Милица Павловић, тел. 011/201-3347, E-mail: milica.pavlovic@minpolj.gov.rs 

 

 

 

 

 

„МОРАВАˮ 

 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности 2а, Београд  

тел. 011/311-9400, 311-9402, 201-3382 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com  

 

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 

Горан Пузовић, моб.064/840-4007, 

 E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs  

 

ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: 

Јован Баста, моб. 064/840-4150,  

E-mail: jovan.basta@srbijavode.rs  

 

ЗАМЕНИК за унутрашње воде: 

Милош Радовановић, моб.064/840-4071,  

E-mail: milos.radovanovic@srbijavode.rs 
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Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода 

и нагомилавање леда,  руководилац одбране од поплава на водном подручју и његов 

заменик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац 

одбране од поплава на мелиорационом подручју и његов заменик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„МОРАВА” 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг Краља 

Александра 2, Ниш 

тел. 018/425-8185, факс 018/451-3820 

E-mail: vpcmorava@srbijavode.rs  

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 

ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

 

Бранко Кујунџић, моб. 064/840-4108 

Е-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs  

 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ 

ПОДРУЧЈУ: 

 

Зоран Станковић, моб. 064/840-4083 

E-mail: zstankovic@srbijavode.rs   

М.13.- М.13.1.,  
М.13.11. 

 

 

 

 

„МОРАВА” 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности 2а, 

Београд  

тел. 011/311-9400, 311-9402, 201-3382,  

E-mail: odbrana@srbijavode.rs,  

WЕВ sajt: www.srbijavode.com  

 

РУКОВОДИЛАЦ 

Бранко Кујунџић, моб. 064/840-4108 

Е-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs 

 

ЗАМЕНИК  
Зоран Станковић, моб. 064/840-4083 

E-mail: zstankovic@srbijavode.rs  

Западна 
Морава 
- Чачак 

ЗМ 1 
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РЕПУБЛИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НАДЛЕЖНА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ПОСЛОВЕ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА 

НА ВОДАМА I РЕДА И СИСТЕМИМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 011/305-0899, 254-3372, факс 011/254-2746,  

 Дежурни оперативни телефон: 064/838-5258  

 

 РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: 

Дејан Владиковић, 011/305-0900, 254-3372, факс 011/254-2746, моб. 064/838-5165,  

Е-mail: dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs,  

ЗАМЕНИК: 

Јелена Јеринић, тел. 011/305-0900, 305-0904, факс 011/254-2746, моб. 064/838-5277,  

Е-mail: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs  

 

ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ  

 

ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-0968  

ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-2184 

 

 

 

 

 

„МОРАВАˮ 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности 2а, Нови Београд  

тел. 011/311-9400, 311-9402, 201-3382 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs , WЕВ sajt: www.srbijavode.com   

ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: 

Ивана Спасић, моб. 064/840-4804, 011/201-3359, Е-mail: iva.spasic@srbijavode.rs    

За водно подручје „Морава“ , „Ибар и Лепенац“ и „Бели Дрим“ 

Снежана Игњатовић, моб. 064/840-4087, Е-mail: snezana.ignjatovic@srbijavode.rs  

ВПЦ „Морава“ Ниш, тел. 018/425-8185,  факс: 018/451-3820 

Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs  

ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: 

Зоран Вучковић, моб. 064/840-4117, 011/201-8139, Факс 011/311-2927 

Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs  

ВПЦ „Сава-Дунав“, Београд, тел. 011/214-3140, 201-8113, факс 011/311-2927,  

Е-mail: vpcsava@srbijavode.rs  
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Шема руковпђења и координације субјектима одбране од поплава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА 

СЛУЖБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОДБРАНУ 

РХМЗ-Прогноза 

МУП Сектор за ванредне ситуације  

Одељење за ванредне ситуације Чачак  

Оперативни центар 

ОКРУЖНИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

ГРАДСКИ И ОПШТИНСКИ ШТАБОВИ ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ДРУГИХ 

ГРАДОВА И ОПШТИНА 

РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

МИНИСТАСТВО-ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ВОДОПРИВРЕДУ 

РЕПУБЛИЧКИ РУКОВОДИЛАЦ 

Руководилац за водно подручје 

Секторски руководилац 

медији 

Црвени крст Чачак 

Војска 

МУП Полицијска управа Чачак 

Ватрогасна бригада Чачак 

Сектор за ванредне ситуације 

-Одељење за ванредне ситуације Чачак- 

Стручно оперативни тим  за 

одбрану од поплава 

ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

ОПШТЕ НАМЕНЕ 

ОСПОСОБЉЕНА ПРАВНА ЛИЦА 

ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И 

СПАСАВАЊЕ 

СИТУАЦИОНИ ЦЕНТАР ГРАДА 

ЧАЧКА 

Градска управа града Чачка 

Скупштина града Чачка 
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Расположива механизација, опрема и људство које се може ставити на располагање у одбрани од поплава 

Р.Б. НАЗИВ СУБЈЕКТА 
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1.  ЈКП „Чачак“ Чачак                 

2.  ЈП „Градац“ Чачак                 

3.  ЈКП „Комуналац“ Чачак     1 4           

4.  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 2   1 2 3 2          

5.  ЈКП „Градско зеленило“ Чачак     1  1   1       

6.  ЈКП „Водовод“ Чачак 3 1   3 6 2 4  2       

7.  Завод за јавно здравље Чачак                 

8.  Центар за социјални рад Чачак                 

9.  Црвеног крста Чачак                 

10.  Дом здравља Чачак            13  15   

11.  
Здравствени центар „ Др. 

Драгише Мишовића ” Чачак 
          1 3     

12.   „Аутопревоз“ ДОО Чачак                 

13.  ДОО „ВЕТВЕЛ С.“ Чачак                 

14.  Електродистрибуција Чачак          2 1      

15.  Апотека „Чачак“ Чачак                 

16.  АД „ПУТЕВИ“ Чачак  2   1 2 20 1          

17.  
„RATKO MITROVIĆ“ 

CONSTRUCTION  
3   1 2 5           

18.  АТП „КНЕЖЕВИЋ“ 4   3 1 6           

19.  
„РАЗВОЈНО ИНВЕСТИЦИОНИ 

СИСТЕМ“ ДОО 
Системи за одбрану од поплава (бране у облику црева) 

20.  „ТАТОВИЋ“ ДОО 1   1 2 4           

21.  „ТРАНСПОРТ“ ДОО 4   1  2 2   1 1      

22.  
„ШУМАДИЈА ТРАНСПОРТ И 

ОДРЖАВАЊЕ'', АД 
     2           

23.  „ГРАДИС“ ДОО 3       1  1 1      

24.  „ ВУЈИЋ „ ДОО,                  

25.  ПР „Браћа Бјелић“                 

У  К  У  П  Н  О  22 1 / 8 14 51 8 5 / 7 4 16 / 15 / / 
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1.  ЈКП „Чачак“ Чачак                  

2.  ЈП „Градац“ Чачак                  

3.  ЈКП „Комуналац“ Чачак      4  1       2   

4.  ЈКП „Моравац“ Мрчајевци              1    

5.  ЈКП „Градско зеленило“ Чачак       1        3   

6.  ЈКП „Водовод“ Чачак    2 1 3   4     5 1 11 1 

7.  Завод за јавно здравље Чачак   3           4    

8.  Центар за социјални рад Чачак                  

9.  Црвеног крста Чачак                  

10.  Дом здравља Чачак 2                 

11.  
Здравствени центар „ Др. 

Драгише Мишовића ” Чачак 
  2  2    1      2   

12.   „Аутопревоз“ ДОО Чачак            45 10     

13.  ДОО „ВЕТВЕЛ С.“ Чачак              39    

14.  Електродистрибуција Чачак                  

15.  Апотека „Чачак“ Чачак                  

16.  АД „ПУТЕВИ“ Чачак       1 2        1   

17.  
„RATKO MITROVIĆ“ 

CONSTRUCTION  
                 

18.  АТП „КНЕЖЕВИЋ“                  

19.  
„РАЗВОЈНО ИНВЕСТИЦИОНИ 

СИСТЕМ“ ДОО 
Системи за одбрану од поплава (бране у облику црева) 

20.  „ТАТОВИЋ“ ДОО       1       1    

21.  „ТРАНСПОРТ“ ДОО              2    

22.  
„ШУМАДИЈА ТРАНСПОРТ И 

ОДРЖАВАЊЕ'', АД 
                 

23.  „ГРАДИС“ ДОО              1    

24.  „ ВУЈИЋ „ ДОО,                   

25.  ПР „Браћа Бјелић“                  

У  К  У  П  Н  О  2 / 5 2 3 8 4 1 5 / / 45 10 53 9 11 1 
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Преглед задатака и активности на организовању и спровођењу заштите и спасавања од 

поплава и на води 

Р
ед

. 
б

р
. Задаци заштите и 

спасавања од 
поплава 

Активности  Извршилац Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
 

Спровођење мера у 
циљу подизања 
нивоа спремности и 
ублажавања 
последица од 
могућег рушења 
брана, насипа и 
поплава 

Увођење дежурства  Штаб за ВС Субјекти 

Непрекидно  

Редовно осматрање и мерење 
водостаја и обавешт. о 
променама 

Водопривредна 
предузећа 

Центар за 
обавештавање Редовно праћење стања 

брана и акумулација и 
обавештавање  о променама 

Корисник 
бране 

Уклањање наноса и чишћење 
пропуста, уских грла, канала Штаб за ВС  Субјекти 

2. 

Спровођење 
евакуације (по 
Плану органовања и 
спровођења 
евакуације) 

Евакуација становништва 
Служба/лице 
одговорно за 
одбр.припреме 
ЈЛС, 
Штаб за ВС  

Републички штаб за 
ВС  

Пре настанка 
опасности 

 
Евакуација материјалних 
средстава 

3. 

Припрема 
становништва 
низводно од бране 
за заштиту и 
спасавање 

Информисање становништва 
о степену угрожености и 
начину понашања у случају 
опасности 

Служба/лице 
одговорно за 
одбр.припреме 
ЈЛС,Штаб за ВС 

Центар за 
обавештавање, 
средства 
информисања, 
поверен. ЦЗ  

Пре настанка 
опасности 

 

4. Мере одбрана од 
поплава 

 Ангажовање привредних 
друштава и др.правних  лица, 
једин.ЦЗ и становника на 
поправци и ојачању 
оштећених места 
одбрамбених насипа  

Штаб за ВС 
Оспособљена правна 
лица, јед.ЦЗ, 
повереници, грађани 

По настанку 
опасности до 
нормализације 
стања 

 Изградња секундарне линије 
одбране од поплава Водопривредна и 

друга привредна 
друштва и правна 
лица, јединице ЦЗ  

Штаб за ВС Ископавање канала за 
одвођење сувишних вода 

Рад са пумпама већег 
капацитета за црпљење воде 

5. 

Проналажење и 
спасавање 
настрадалих и 
несталих  

Ангажовање јединица, 
претрага терена 

Штаб за ВС 
Окружни штаб за ВС, 
специјализоване 
јединице ЦЗ 

  

6. 
Регулисање сао-
браћаја на попла-
вљеном подручју 

Обустављање или 
ограничење саобраћаја 

МУП и 
саобраћајни 
органи ВС 

Јединице ЦЗ, штабови 
за ВС 

  

 
 
7. 

Одржавање 
функције виталних 
система 

Обезбеђење снабдевања: 
храном и другим арти-
клима,водом,гасом, елек. 
енергијом и другим алте-
рнатив.изворима енергије Службе од јавног 

интереса 
Јединице ЦЗ, Штаб за 
ВС 

  
Омогућавање несметаног 
функционисања здравства, 
јавног превоза, 
телекомуникација и др. 

8. 

Збрињавање 
угроженог и 
настрадалог 
становништва   

По Плану организ. и 
спровођења збрињавања 

Група за 
безбедност и 
одбрану  

Штаб за ВС, 
привредна друштва и 
др. правна лица, ЈЦЗ 
опште намене и ЦК 

По настанку 
опасности   

9. Асанација терена  
По Плану организације и 
спровођења асанације 

Стручно-
оперативни тим за 
асанацију 

Јединице ЦЗ, 
привредна друштва и 
др. правна лица од 
значаја за заштиту и 
спашавање 

До 
нормализације 
стања 

 

10 
Санирање насталих 
штета и отклањање 
последица 

Процена насталих штета  и 
утврђивање мера за њихово 
отклањање 

Надлежни органи 
локалне 
самоуправе 

Штаб за ванредне 
ситуације 
 

По престанку 
опасности  

Ревитализација животног 
простора 
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ОВЛАШЋЕЊА И НАДЛЕЖНОСТИ СУБЈЕКАТА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

Штаб обавља следеће послове: 

 

 Предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне ситуације; 

 Руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 

 Руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 

 Разматра и даје мишљење на предлог процене угрожености и предлог плана заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама; 

 Прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање; 

 Наређује употребу снага заштите и спасавања, средствима помоћи и других средстава који се 

користе у ванредним ситуацијама; 

 Стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и 

предузетим мерама за смањење ризика; 

 Разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне 

заштите, овлашћених, оспособљених правних лица; 

 Сарађује са Штабом суседних јединица локалне самоуправе; 

 Именује повереника цивилне заштите и заменика повереника цивилне заштите у насељеном 

месту; 

 Разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији 

Града као јединице локалне самоуправе; 

 Ангажује оспособљена правна лица и друге организације за потребе града; 

 Процењује угроженост и настанак ванредне ситуације; 

 Доноси наредбе, закључке и препоруке; 

 Доноси пословник о свом раду; 

 Руководи и координира спровођење мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације 

узимајући у обзир потребе одрживог развоја и смањења угрожености и ризика од будућих 

ванредних ситуација; 

 Наређује приправност, спремност за ванредне ситуације; 

 Израђује предлог годишњег план рада и годишњи извештај о раду; 

 Подноси Скупштини града на усвајање предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о 

раду; 

 Спроводи годишњи план рада; 

 Координира акцијама и операцијама заштите и спасавања на подручју града; 

 Обавља и друге послове у складу са законом; 

 

Штаб по потреби образује стручно-оперативне тимове за извршавање специјалних задатака 

заштите и стасавања 
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СТРУЧНО ОПЕРАТИВНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

Задатак тима: 

 

 Сагледавање ситуације на терену, обрадивих и других површина под водом и угрожених 

објеката од вода; 

 Сагледавање прегледа најугроженијих делова угрожених места 

 Успостављање сарадње са водопривредним предузећима и хидрометеоролошким заводом; 

 Праћење информација о могућим падавинама на територији града Чачка 

 Извештавање Градског штаба за ванредне ситуације о свом раду и прикупљеним 

информацијама; 

 Предлагање мера у циљу заштите и спасавања односно реаговања у насталим ситуацијама из 

свог домена. 

 Поступање по наредбама, закључцима и препорукама Градског штаба за ванредне ситуације 

града Чачка; 

 

VI ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ 

ДОГАЂАЈИМА НА ВОДАМА II РЕДА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВОДЕ II 

РЕДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА 

Градски штаб за ванредне ситуације града Чачка, Жупана 

Страцимира 2, Чачак  

тел. 032/309-111, факс 032/309-010 

E-mail: civilna.zastita.cacak@gmail.com  

 

Служба за безбедност и одбрану, одржавање и помоћно 

техничке послове 

Јелена Петровић, моб. 064/864-3182, 032/309-111,  

Факс 032/309-010 

Е-mail: cacak.civilnazastita@gmail.com      

 

Стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава 

Mилан Бојовић, моб. 064/864-3195 

Е-mail: milan.bojovic@cacak.org.rs   

 

Градски штаб за ванредне ситуације града Чачка 

Братислав Зечевић , моб. 064/864-3193, 032/309-111, 

Факс 032/309-010 

Е-mail: civilna.zastita.cacak@gmail.com  

 

Ситуациони центар града Чачка 

Број 0800/112-032 
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Превентивне мере на смањивању ризика од поплава 

   

У циљу побољшања система и тренутног стања водотокова II реда као и смањења ризика 

од плављења потребно је предузети низ активности како би се могла успоставити прогноза, 

контрола и заштита од поплава. Имајући у виду да су сви водотокови II реда нерегулисани осим 

Јездинске Лупњаче,Лозничке и Атеничке реке у доњем току (градски делови), неопходно је 

предузети читав низ мера: 

1. На сливовима значајних водотокова II реда потребно је успоставити кишомерне станице 

за праћење падавина како би се прецизније дефинисали критеријуми одбране од 

поплава, 

2. Предвидети годишњи план хитних интервентних радова на чишћењу од наноса и 

вегетације у циљу обезбеђења протицајне моћи дуж целог корита. Ове радове је 

потребно извршавати плански у складу са расположивим средствима на најугроженијим 

деоницама водотокова у склада са постојећом планском документацијом, 

3. На предметним деоницама значајних водотокова II реда потребно је успоставити мерна 

места за праћење нивоа и протицаја, 

4. На основу катастра критичних објеката предвидети техничка решења у  циљу извршења 

интервентних радова и реконструкција на критичним објектима како би се смањио 

ризик од поплава и повећао критеријум заштите, 

5. Потребно је израдити техничку документацију у циљу изградње објеката за одбрану од 

поплава као би се повећавећао степен заштите угрожених подручја, 

6. На основу израђене документације потребно је предвидети средства за изградњу 

регулационих објеката и објеката за заштиту од поплава у циљу формирања штићених 

подручја предвиђеног степена заштите, 

7. Након изградње објеката потребно је успоставити механизам редовног одржавања 

објеката и унапређења заштите система, 

8. Током целог процеса (тачке 1-7) неопходно је стално ажурирати локални оперативни 

план у циљу подизања степена одбране, смањења ризика од поплаве, унапређења 

брзине реаговања за врема ванредног стања, 

9. Извођење антиерозивних радова, првенствено пошумљавање и санирање клизишта, 

10. Оспособљавање грађана за заштиту и спасавање од поплава, кроз личну и узајамну 

заштиту, 

11. Оспособљавање свих јединица цивилне заштите опште намене за деловања у случају 

поплава, 

12. Оспособљавање добровољних организација и дефинисање њихових задатака (посебно 

кајакаши, рониоци и др.), 

13. Оспособљавање Штаба за руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава, 

14. Кроз мирнодопске вежбе увежбавати заштиту и спасавање у поплавама. 
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РАДОВИ НА ВОДАМА II РЕДА ОД 2015. ГОДИНЕ. 

 

Радови у 2015. години. 

 

 МЗ Катрга-Прочишћавање наноса испод два моста на Бресничкој реци у дужини од 430м  

 МЗ Премећа-Санација обале речног корита Петничке реке у дужини од 80м  

 МЗ Балуга Љубићска-Прочишћавање канала Ратковац у дужини од 750 м са уградњом 

пропуста   

 МЗ Трбушани-Чишћење канала  

 МЗ Балуга Трнавска-Чишћење реке Ботуње  

 МЗ Заблаће и МЗ Кукићи-Чишћење речног корита реке Липница  

 

Радови у 2016. години. 

 

 МЗ Лозница-Лозничка река прочишћавање речног корита код мостова, 

 МЗ Атеница-Атеничка река прочишћавање мањег дела око 100 метара, 

 МЗ Трбушани-Слатински канал прочишћавање у дужини од 100 метара, 

 МЗ Бресница-Бресничка река  прочишћавање речног корита код мостова, 

 МЗ Горња Горевница-Горевничка река прочишћавање  мањег дела корита, 

 Канал Буковац мањи део и  чишћење око ћуприја, 

 Канали поред путних праваца, 

МЗ Бресница   Л=5.500,00 м1; 

МЗ Јежевица    Л=1.650,00 м1; 

МЗ Кукићи       Л=1.600,00 м1; 

МЗ Жаочани    Л=2.000,00 м1; 

МЗ Мрчајевци Л=1.000,00 м1; 

МЗ Риђаге         Л=1.700,00 м1 

 МЗ Трнава-Трнавској реци  изграђен  је мост  

 МЗ Парменац до МЗ Катрга -20 километра канала за наводњавање од МЗ Парменац до 

МЗ Катрга 

 МЗ Љубић- канала „Бунковац“ 2,4 км; 

 МЗ Премећа-мост на Премећкој реци; 

 МЗ Горња Трепча- мост на реци Бања; 

 МЗ Атеница-мост на Атеничкој реци. 

 

Радови у 2017. години. 

 

 МЗ Кошутњак-Река Лупњача чишћење растиња на делу реке која је укорићена у дужини 

2,84 км и ширини 3м са леве и десне обале реке 

 МЗ Атеница-Атеничка река чишћење растиња на делу реке која је укорићена у дужини 2 

км и ширини 3м са леве и десне обале реке 
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 МЗ Кукићи-Прочишћавање и изградња канала у дужини око 3,600 км са одводом до 

„реципијента“ Слатинска река 

 МЗ Кључ-Лозничка река чишћење растиња на делу реке која је укорићена у дужини око 2 

км и ширини 3м са леве и десне обале реке 

 МЗ Вапа-Река Ботуња- очишћена у дужини од 1,2 км 

 Јежевачка река- очишћена у дужини од 1,1км 

 Бресничка река-очишћена у дужини од 0,3км 

 

Радови у 2018. години: 

 МЗ Лозница 

- извршена је санација Лозничке реке у дужини од 63м (сеча растиња и уклањање 

потпорног зида који се обрушио у речно корито) 

- извршено је чишћење речног корита од наноса Лозничке реке у дужини од 528м (од 

продавнице Ђуровић до краја пружног прелаза) 

 МЗ Атеница 

- извршено је чишћење речног корита од наноса Атеничке реке у дужини од 1330м 

(од бивше Прелића депоније до плаве хале уклањање материјала из речног корита) 

- извршена је санација Атеничке реке у дужини од 146м (од ул. Игумана Пајсија, па 

узводно) 

- извршена је санација (уклањање растиња, продубљивање и проширивање корита 

реке) Атеничке реке у дужини од 155м (од моста код предузећа АС  у горњој 

Атеници па узводно) 

- извршена је санација Атеничке реке у дужини од 140м (од моста код домаћинства 

породице Стеванчевић па узводно прва фаза радова која су се угледала у уклањању 

растиња и обезбеђењу проходности за машине) 

 МЗ Трнава 

- Извршено је санирање Трнавске реке у дужини од 400м (од ул. Ђакона Авакума па 

узводно уклањање растиња, продубљивање и проширивање корита реке) 

- Извршено је санирање Трнавске реке у дужини од 67м (од предузећа Десинг па 

узводно, уклањање растиња) 

- Извршено је уклањање растиња Трнавске реке у дужини од 66м и уклањање две 

баријере које је бујица нанела (од домаћинства Маринковић па узводно) 

 МЗ Јанчићи 

- Извршена је регулација Бјелишког потока у дужини од 180м са монтажом АБ цеви 

промера 2000мм које је бујична вода оштетила и померила из осовине пропуста. 

 МЗ Сајмиште 

- Извршено је уклањање растиња и профилисање канала ц3 у дужини од 638м (од 

прве стублине код стоваришта па низводно) 

 

 МЗ Балуга Прељинска 

- Извршено је уклањање растинња на каналу за одвод површинске воде у дужини од 

2500м (од ул. Граничног пут Прељина-Балуга па низводно) 
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 МЗ Кулиновци 

- Извршено је уклањање растиња на дужини од 830м и делимична санација корита у 

дужини око 120м Кулиновачког потока  

 

Радови у 2019. години: 

 

 МЗ Трнава 

- Извршено је уклањање растинња на Трнавској реци у дужини од 1500м (од 

Парохијскох дона па узводно), 

- Извршено уклањање растиња и прочишћавање Стевлић потока у дужини од око 150 

метара (од улице Игумана Пајсија до улива у Трнавску реку) 

 МЗ Лозница 

- Извршено је уклањање растинња на Лозничкој реци у дужини од 1500м (од 

магистралног пута па узводно), 

 МЗ Балуга Прељинска 

- Извршено је уклањање растинња на каналу за одвод површинске воде у дужини од 

2200м (од улива у Западну Мораву па узводно) 

 МЗ Јездина 

- Извршено је уклањање растинња и чишћење речног корила Лупњаче у дужини од 

око 200 м (50 метара од круга компаније Слобода низводно и у кругу Слободе 150 

метара) 

 МЗ Кулиновци 

- Извршено је уклањање растиња на дужини од 100 метар и делимична санација 

корита у дужини око 300 м Кулиновачког потока  

 МЗ Трбушани 

- Извршено је уклањање растиња и делимична санација корита канала Слатина у 

дужини око 100 м (од доњег пута за Пријевор ка каналу за наводњавање) 

 

Радови у 2020. години: 

 

 МЗ Јежевица 

- Урађен мост на Јежевачкој реци 

 МЗ Балуга Љубићска 

- Урађен мост на каналу за одвод површинске воде 

 

 

VII ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДОВА И ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 

Одбрану од поплава спољних вода на водотоцима I реда и унутрашњих вода са изграђеним 

заштитним водопривредним објектима и системима за одводњавање обухваћеним Републичким 

оперативним планом за одбрану од поплава финансира Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, средствима обезбеђеним у оквиру годишњих планова и програма радова које 

верификује Влада Републике Србије. 
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На територији Града Чачка одбрану од поплава на водотоцима другог реда и унутрашњих 

вода на нерегулисаним и регулисаним водотоковима и системима за одводњавање финансира 

локална самоуправа, средствима обезбеђеним у оквиру годишњих планова. 

Из средстава буџета Града Чачак за 2021. годину издвојено је 3.000.000,00 динара за рад и 

остале трошкове ангажовања пропадника јединица цивилне заштите опште намене града Чачка у 

случају ванредних ситуација или спровођење превентивних мера. 

Буџетом града Чачка за 2021. годину, издвојено око 8.000.000,00 динара за одржавање 

водотока II (другог) и нижег реда.   

Ако бујични токови и јаки ерозиони процеси угрожавају насеља, индустријска постројења, 

магистралне и локалне путеве, средства за изградњу објеката и извршење радова обезбеђују се из 

Буџета града, са позиције „сталне буџетске резерве“. 

 

Планирани радови у току 2021. године на регулацији водених токова на 

водама II реда ради заштите од поплава 

 
 МЗ Катрга 

- уклањање растинња, проширивање и продубљивање корита Бресничке реке у 

дужини од око 2000м 

 МЗ Пријевор 

- уклањање растиња, проширивање и продубљивање корита потока Јунато у дужини 

од око 2000м (од улива у реку Западну Мораву па узводно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овај План ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу града Чачка“ 

 

 

Шеф                                                              

Службе за безбедност и одбрану, 

одржавање и помоћно техничке 

послове 

___________________________ 

Братислав Зечевић 

РУКОВОДИЛАЦ 

Стручно-оперативног тима за 

заштиту и спасавање од поплава 

__________________ 

Милан Бојовић 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

_______________________ 

Милун Тодоровић 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Бр:_________________________________________ 

_________________________________2021.године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

_____________________________ 

Игор Трифуновић 

 


