
Peny6nnxa Cp6nja
|PAA TIATIAK

fpagcrco nehe
Epoj: 06-2012023-lII
10. Se6pyap 2023. roAr4He
qAIIAK

CKyIIIT]IHA IPAtrA rIArrKA

Ha ocuoBy unaHa 46. 3arona o noxa,rnoj caMo).[paBr.r (,,Cl.rlacHrar PC"
6p.12912007, 8312014 - Ap. 3aKoH, 10112016 - rp 3aKoH, 4712018 u llll202l) z urana 84.
Cratyra tpa1a9a.{xa (,,Cn. nucr rpaAa 9aqra" 6p.612019),

fpagcxo eehe rpa,ua rlaur<a, Ha ceAur{r{u o4pxanoj 10. $e6pyapa 2023. roAr4He,
yrnpauno je

TIPEAJIOT
OIIEPATITBHOT rrJrAHA OAEPAHE OA [OrrJrABA 3A BOAE Ir PEAA HA

TEpI4TOpr,rJr,r rpAIA qAqKA 3A2023. rOAI4Hy

rra ripeAnaxe Cxyurrrzru{ Ia AoHece

OfIEPATI4BHI4IIJIAH OAEPAHE OA TIOTIJIABA 3A BOAE II PEAA HA
TEPI,ITOPIIJI,I rpAIA qAqKA 3A2023. IOAI,IHy

y reKcry roja je AocraBr.r,eH oa6opuraquMa 3a ceAHr.rqy Cxynrurane.

tr4geecru,rarl Ha ce,qHnuu CrynlrrrrHe je He6ojrua Eexauuh, Haqe-[rn{n fpagcxe
ynpaBe 3a olrrrre u :aje4nuuKe [ocJ'roBe.

fFA[t*'i{""W
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fiFb$l;il.r;I.i',i::
27, 01, ?W

f p ,,4, dI r"i ,,, , e" ii
fP.&$Cl'lIYi,iriil,?,

nHCAPFI ,lUA H&-i,'.K
PEIYBJIIIKA CPBIIJA

rPAA qATIAK
|PAACKA yfIPABA 3A OttlIrTE

I'I 3AJEAHI{IIKE TIOCJIOBE
XynaHa Crpauurulrpa 6P. 2.

6p.82-1123-IY-7
27 .01.2023. roAnHe

I{AqAK

|PAIICKO BEhE rPAAA qAt{KA

llpeairrc't: Oneparusttu n,ratt on6paue oA nonr'IaBa 3a Bor{e ll pe:ra

ua rcpriroprl.i u rpala 9aq rca za 2023. roriti Il)'

jloc-r.as,r,alr9 Bai\l llarlpt ()rrepalrratro[ 11-ilatrit ojtSpatre ().il llotl-lilua ]ll Bo. lc ii 1lt:.tlr iilr

rclturopu]rr ;p3.{a t{avrca:a 202i. rol11Hy. \'tlH,,b-v 5p;'rer. c(lnracrrrt.iel't't ljo.ll,ct'pcllroiillli,ll V

cl1..ra.j1,enet\leHTaplrLlx rrerror-oAa r(ao lr cNlrlrbuBatby l.torylittx urerllllx ttocilei]llua Iloll-lllllA tlll

3-'lpaBJbe ib),jl11. rir.iBolH),cpeAr.rH)'. KynrypHo uaclelle tt IIpHBpe/ill)'aKrulliloc'l'^ pa.'lll

vrepllrr narua ttperrora :a Cxynurn HI rPa;Ia.

Onepalunuof 1rJ,rarra o46parre o:J fron:l?Bi1 3a BoAe II pela ce lloHoctl Ha ocllol]) 't-trLttlr 55.

cras 5.3arcou o Bo,qaN,la(C,r. r.lracnux PC 6p.30/10.93,12^ 101/16.95-20113 rr.rp.:axott ).

ll plr. ror:
. IIpelt:ror.Orrpear.uuHo; ltjraHa oil$paHe oA rronr'laBa 3a Bo,rte II pe:fa ttaTcptl'ropr'l.ll'l rpl.r(a

Llaqxa za 2023. ro-qr.r Hy

o Mrrur;terue JBi I ,,CP6tr4JAIlO!E"-Beorpa,1. IlLl .,Mo1)aga" IltLttt 6pcr.j 60ii I o..(

25.01.2023. r-oju.rHe

E3/.

floc-:toBe

..lOCl',\llilFlHO:
- ['pa,,tcxo nehe rpa,la t{aqxa.

tt,ip11[xgxtl\ . a/i-I.



OBPA3JIO)KEH,Il

[lpan;g ocltor] 3a.lo]lolLrcn,e orior'il:tatta IIaJIa3tl ce )' t{.rlalla 55. creB 5. 3axott o Bo:tarlil

(Cr. r.",racrilrx pC 6p. 30/10. 93/12. l0l/16.95-2018 n 1p.3aKoH) xo.;r.lM je vrsplletro ra

.ic,lr.r rrrrrla "rtor(itJtge caMo),'[paLre u:pal11,je onepalr.rnuu nrau.o.16paue o:ll rIollJlsBe 3? Bo;le II pcla

n rrariorr ttpuSats;,cttot no:l.lTtlBllor MtltuJ'berba CTpaHe janlror BoAonpuBpegHor npely';eha

(.'toSri.igro Nlnlil-r,etbc 3a lpa:l t.la'laK-JBfl ..Cp6niaeoAe" Eeorpa.q. BLl .^Mopaua" III'ltti' [)'l

..Jar1r.1rra N,lopana" tlaqnx 6poj : 60 l/l o:t 25.01.2023. ro,I{lt}{e) Iolloct'{ I'rl HaAre}l(ll14 oprall

.j c,,{rr il I t tc,'roKaJ'Il Ie cax'toytt paBe
y Ll.1au1r J{. clan l. l'aLrKa 50. Craryra t'pa1a LIaurca (,,C.1r. r'lrlcr rpara i1a'1rca'' irpo.l

6,1019).jc yiapl]ilro,ta CKynuIrrHa rpaAa oSasjta Ll Ap)l'e Iloc.roBc 1'repllerrc 3al(ollo\1.

C'r.lt1roirr Lr,ilp)'rr.1\r ilKll\tA. xojtt rrrrcl HaBe.qeHH y nperxo/XHt114 TaqKaN'la oBof tlJIaHa.

lia ocuosl, 3iir<orr o BoAaNta je4HHuqa roxarlte cax'toynpaBe -ie i' o6aee3ll Aa HaKoli

.,torroruer6a Orreparriauor'tl.taHa 3a Bore I peaa oA crpaHe HaAilej'l{Hor opl-aHa P.C. u no

npuSau,rr,urt'rNt no:lr'n'uoHoNl r\lulIrJbflt,)'irarror BoAollpl'IBpeIHol- npeA)'3eha ,,louece OnepaTt'tsttt'r

ltrarr 3a solc Il pega. firarr Aorrocu Cxyntururta rpala Kao HaArex(HH opratl .IeIHIIHUe roKtl-rrle

ca\to\,rrparlc. Osgr,r I'hauou o6e:6ef1,ie ce yIpaBlbabe pH3t'lUl.{NIa oa ItonratsA I'] cNlalbt'lBatbe

Irorr ltr.rr llfloIlrLrx trocJte,lt{rla ilonnaBa Ha x{llBor l.l 3Apall-rbc -rb}'.l11, )liHIlorHY cpe:'(llll\.

rra re pr.r.la.;ttta Ir Kvit'r)'ptta 106pa 11 tlpllBpeAll]' al('l'l"lBHocr.

Orrelralrrcur.r tt.rart 3a rto.le ll pela cajlpxl4:

L,l:soit n:r Penl'5,ru.trcor Oneparl'lBllor nJ'laHa 3a Bo/Ie I pe,ra'

lll rrrlrcra tt tteutrultcttir rlorpyuja.
I pa(rrrurce npHnote,

Oprauu:onarue oA6paue oA rloIUIaBa

Bo,qor.oKose ll pc,1a(cnncaK sefiux peKa I{ tlorot(a Ha reptlroprrj rr rpa.ta tla'tnA ca

KapaKrepLlc'frrKaNla. rrorytrc ulele o4 :uauaj uux tsoAotoKoBa lla lcptttopnj n I pa;la

r,la.rra. ,,1e()r.tHlca$e xpr11eprrj,r Ma 3a nltot'naUIert,e on6paHe OA IlonJaBa. xpltrepttivrt ra

rrpOr-[arUetbe o4sparte OA ilOtl.llaBa. pyxOeO!erue O46pauOir't OI nOnJ'latsa' CIll'lCaK

Halt,rerrrrrrx cySierara Ha repuroprjrr tpala t{aLIKa. oBnatuhe$a HaAJIe)l(Hocru cy6.ier.ara

I o.rdpaurr or ronJtaBx Ha repuropH.i r,r lpaga t{auxa, ctlticaK HaAJIexHHx cy6jercara tra

,roj1u1orryu I peaa (u:no1 u': peny6,ruuKor frnaHa 2a2023. r'oguttl'). tlle\'l)' pvKoBnfeua

1 Koolljtlparlu.ie cy'5jen'rr.tl'ra o,l6paue oA nonnaBa. pacflonoxulBY l\{exalitl3allrl.J\'. ollpc\l)

lr jl,\',,iclno rcojc ce \toit(e claB['l'ltl Ha piicilo.rlaralbe ] o,'t6paHH o.q noInaRa' tlpclre,'t
.tallar.aKa Li aKru13nOCnl Ha oprattt.l3oB[11],\' ll cttpoeo1lcH,1. litlllTl'lre l'l CIlacaBatLa 0.r(

n(]1.iaR;. llle Bcrlr t.1t1c \lepe Ha c\tilllrllutll{,\'/ plJ3lll(a ojl IIon.qiltlll Ll pajlollll tta uollltlla II

pc,ta ro.i r'r I1e ce n:soIul'l'l roKoN4 2023. r'orruuc)'

T]OCJIOBC
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Jasuo Bogonpunpegno
flpeaygehe ((Cp6uj anoget' Eeorpag
BogonpunpeAnrr rIeHTap (,Mopana,, Huur
PJ (t3aua4pa Mopana" rfaqarc

6poj:601 l(
Iaryna: tT . o 1. zo23 roa.

HHIII

1.2. AarvruurrcrpuTaBnu rroAarlrr:

- rpa,q/onur:ruua:
- yrrpaBHr4 OKpyr:
- BoAHo fiolpy.ruje:
- ro4uaje4aHar{a:

fpa4 r{auax,

Mopanuuru,
Mopaaa,

,,3AIIAAHA MOPABA _ Tl{Tt{K".

AP (32-601 124,01,2023 roa.)

JaBuo BoAorrpaBpeAHo npeAy.eho ,,cg6ujgo4el' Eeorpag, Bo4onpranpegua ueHrap
,,MopaBa" Hltu, peuarajyhu no 3axreBy ap,-tz-ttzz-Iv-7 oa tg.ot.zozz'"oa. i'puo r{auan,
y"u. xyuana crpaqr.rnaupa 6p.2,32 000 rlauarc (naru 6poj 601 oa 19.01.2023 ro4nne), a uaocgoBy qr. 55. cras 5. 3axosa o BoAaMa (,cn.znacuui pc,,, 6p. 30/10, %/h, 10l/16,
95/2018 u 95/2018 - dp.saxon) usgajecregehe:

MI,IruJBEILE
or.rT,::g.r'uJu".ou"H;il#il"Tffi BaHarep,ropu j,

fpAAA TIATIKA 3a BoAe II peta, sa2023 
"og;rry 

^ "

l. Onruru [oAarru:

1.1. Hasue AoKyMeHTa:

oueparanun rJIaH 3a o.q6pany oA roruIaBa sa BoAe _IUaou (y Aarerra re*cry oneparznunnJraH 3a no4e II peAa, noKaJrHr4 oneparaBHa rJraH - JIorD sa rcpuropr,r.ly fpa4a rlaqra.

1'3. fiouern oneparunn, [JraHoBr.r 3a BoAe Ir pega y rperxoA,oM flepuoAy:
fpa4 r{auax je 4oueo oneparaeue nrraHoBe 3a 

.BoAe 
II pe.qq y KoHTr,rHyr,rrery, ,,o nperxoAHonpu6ar'rseuuM Mr4rrrJ'elLarraa JBr_,,cp6ujaro4e,o reo.paa, n'riq,,vtopaBa,,Huur, u ro:- sa20lT rorr{Hy no4 6p. Ol_tgSZlz oa 11.05.2017 rognng- sa 2018 roAnHy noA qp. 3t7O/1on:O.OS.ZO18 ;;A;;;sa2019 roAaHy .,oa gp. 2663/t o,t24.04,20f g ,"il;",- sa2020 roraHy noA qp. 2735/t o.q os.o+.ioto;;;;;;;- sa202l roAr.rHy noA qp. 3611ll o,t06.04.202i .;;;;;;- sa2022 roAaHy noa 6p. 2337/1 ott09.03.20rr;;;;;',

2. Ocnos 3a H3AaBarLe MurrrJberba JBII,,Cp6ujanoge(.:
3aronorvr o BoAaMa (unau 55.) nponucano je:
- ga oneparaBHa mIaH 3a soae II peAa AoHocr{ HaAJrexHr{ opraH jeguunqe JroKaJrHecaM.ynpaBe y cKJraAy ca o[rrrr,M ,a oneparrauHr,rM [JraHoM 3a BO,4e I pe4a, 3a rrep]roA O.q



)

jegue loAI{He, najrcauruje 30 ,qaua oA AaHa Aouorrresa Oneparunuor rrJraHa 3a BoAe I pe4a,Ha ocHoBy rperxoAHo upu6aurseuor Mr{ruJserLa jaauor ffi.rprrpr4uor npe^yseha;- 4a onepa&rBHr4 niraH 3a oA6parry oA rrorrJraBa 3a BOA. I pe4a, nprnper'ra januoBoAonpI'IBpeAHo [peAysehe, y cKJIaAy ca Ouurrzvr nnuno*, a AoHocr{ Mr.rnracmpcrno,uajna*rrje ao 31. geqerra6pa iercyhe .oarr., 3a HapeAHy roAlrHy.
vpea6or'r Bna'{e PC (:g:',y1cuyr!c" 6p.IB/20t9), y*pfeu je onwmu nilaH 3a odtpauy odnonila,a sa nepuod od 2019 do 2025 zodiue (v au*",,rn"r/,brr., ;r;;i. -- ""
Hape46orr,r Mnuuctpa roJborpr{BpeAe, rry-{apcrBa r4 BoAorpr{BpeAe 6p. 325_10_616/2022_07oA 20,12.2022 roAHHe (,,in.rnacHnx 'pci, apJ$ilaii" "x zg,1z.2a2L, ympleu jeoneparunua rrrraH 3a o46pauy oa ron u"u sazozz roAaHy (y4arseiu reKcry: ouepararunrrJraH 3a eoge I peAa).

3. Ilocrynar ycnajama H o6aneea AocraBJbarLa
HaAJrex(HHM cy6j elcrurua :

Oueparunuor rrJraHa 3a BoAe II peaa

Haxou npu6au6arra MHIIrJberba JBII,,cp6zjanoge" Ha Haqpt oneparaanor [JraHa sa ao4e IIpeAa rr ycaajarra KOHaqHe nepsraje, HaArexHV Opf?H fpuau tla.rxa, ao"r*ou *aH opraHyApxaBHe yrpaBe HaArrexHoM sa BaHpeAHe craryaizje, ieII,,cp6r;rrlg";, 
-ffi,,MopaBa,,

(y cxra4y ca r{raHoM 55. cras q. SaKoHa o nogiMa).-

4' Kpurepujyna ra H3AaBaIbe MIrIIrJberba y rocryfl*y ycnajarra oneparnnnor rrJraHa 3a- BoAe II peAa r{ ycaruraueHu rpeArror cagpxaja JIOII_a:
Marurseneu JBII ua OneparanHu nJtaH 3a BoAe II pe4a oqemyje ce:1. ycrlafeuocr: ca Oueparr.rBHaM [JraHoM sa BoAe I pe4a;2. ycrualeuocr AocraBrlenor JIoII_a .u rponril*in-lJap**.1r* (3O8, Onunu nnau);3' npHKa3 ruraheHrx no4pyuja Ir crarra 3arrrrr,rrHr.rx oojercar:a Ha BoAaMa II peaa;4. trpaKa3 neumuhenux nonrrasrrrax nogpy.rj u 

^ ,ri*u BoAoro*oBa 6es usrpafeHuxsarrrrHTHHX O6jexa'ra y HaAJrexHocrr{ JroKaJrHe caMoy[pare (ro^e II peaa);5' np,Ka3 rcpurepujyua 3a npo,rarlelLe rz yKHAarLe og6paue oA nonJraBa;6' rpor{e,a yrpoxe,ocru ruirhe,prx / se,*r,rhesr" nln'ruurrax no4pyrja;7, npplKa:] fiIra*upa,Hx aKTaBFIocrH , Mepaa pa*oBa, 
uonnn uuApyLIJa;

8' roAarKe o aMeHoBaHr{M oBJrauheueru py.ir"olnrM JrrzqrrMa kr Apytu. nurtwva ryrrecHarlaMa y op1paruw oA [onnaBa;9. npr4Kas rlo,qeJra AyxHocrr{ rd oAroBopHocrr4 npely3 eha u Apyfldx cy6jerara xojayve*ayjy y opraHr{3aquj rz r cnporof eny 
"o6p;;;; rronruru,10' npuras o6asesa Ha.qJrexHr.rx 

"y61.**uy ceur'r-@a:aua o46paue oA rronJraBa;

" XJffiL3f;,*,H;:rH:::,;,u ,u .npouog*u, a*r,rBHoc*r, Mepa a paroBa sa

i3 X,Xiffi::H?:,*.:ffi[X,;ffi;:*craBa 3a cnpoaofe*e Jrorr-a 3a BoAe rr pe4a u

IIOII rye6a rauMacnegehe o6asesne HacJroBe y caApxajy Ha rrpBrrM crpaHaMa AoKyMeHTa:I. I43BoA u3 pErlyrJrrrtrror olEpATlIBHor IJTAHAi' 1' cacreurl 3a salurury o.q EonnaBa - 3arrrrr{THa o6jextra Ha BoAaMa I paaa 14 BoAHa

, A i:ffHi"T,;*TJr;ffiffiii*d";;"'1"'"IrJj" ce Harla3e'a'epa'opnr3ra

, tL#ffi1ffi#ff#rt#ra*,.oBa*e 
u ouporofe*e osopaHe oA ronrraBa, .,

II'.1' 3arutn*i,,,-?i:T, 
"u'r"prropuju jepunuqe rroK€rrrHe caMoyrpaBe Ha soraMa IIpeAa ua xojanra ce cnpono4, oiopurila;;;rd:..



I

a

II.2. Jlor<alru{ BoAHr4 o6jerra, ...
II.3. Kpratepriwu 3a rpo*ra,uaBalbe peAoBHe r4 BaHpeAHe op6paHe oA rronJraBa

HnrurranpnA nJTABHA rlopyr{JA
ll'1'onepatl4BHe Mepe oA6pane oA [olJraBa, npntepujyM, 3a nporJrauer.e crarba

npuflpaBHocrr,r r,r BaHpeAHe cr4Tyarlraje ycleg norrJraBa, ...
Ireoprrmn [pI,IJIorE
OrrauusoBArbE oAErAHE oA rrorIJrABA
Enrnpnru rAII E rrorIJIABIrI,Ix AoTARAJA
roAuurrra r,porpAM pAAoBA r{ ouHAHCI{pAItrE oAErATIE oA TIoTIJIABA

5. Auarusa n, oue,a oueparuauor rrJra,a 3a BoAe II pega sazl23roArrHy:

5.1. Ycx.ra[euocr ca Onepar.uBHlrM rrJrauoM sa oa6pauy oA rrorrJraBa 3a BoAe I p"Aat
Ha agnauurcrpar,BHoM no^pyujy rpaAa gauxa, 3acrynJ6eHr,r cy BoAHrr o6jerru sa ypelene
BOAOTOKa H 3a 3arrrTrrTy oA UOlJraBa:

m.

IV,
V,

vI.
VI

Ha BoAaMa I pega nojn cy o6yxeahena Bo.qHoM jeguuaqoru ,,3AIIAAHA MopABA _TI{IL{K", cleleha ceKTopkr -AeoHprrle M.13.:
cexrop_Aeouuqa M. i 3. 1.

1.) saurrarua BoAHr4 o6jexar -.{effra Hacr4[ ys 3ana4ny Mopaey rcpos r{auax, 5.09km ca peryJr,caHaM Kopt4rr,rMa oA yruha y 3anaguy Mopany: Arenuvre perce,
1.44km, Jloguuqre pexe,2,73 km u JIyu*aue,Z,Z,km, yxynuo l1,46fun,2') samrurHrr BoAHr{ o6jercar - JIesil Hacrrr ys 3auagny Mopaey oa yruhar{errrepuraqe go 6pane ,,flapnneHaq., 12.6g l<rn,

3.) :aru.rurur,r BoAHr4 o6jercat _,{ecrrra Hacr{r ys ![eiuepunqy oA ymha y 3anaguy
Mopany,Uo yurha fluuuue, 6.30 km,

4.) saurratHa Bo,4HH o6jerar - Jleru Hacr.il ys rleirlepuuqy o,q yurha y 3ana4Hy
Mopaey 4o llpenuHe, 5.30 km,

5,) sarur:atu4 BoAHrz o6jerar - perylvrcauo Koprzro KanaeHnrle oA yruha y 3aua4nyMopary,0.61 km,
- ceKrop-AeoHaqaMJ3,2,

1') saurrurHw B,AHH o6jercar - Epaua ,,Mra4oor,, ca cerMeHTH vM ycraBaMa*a
3anaauoj Moparu y r{a.rr<y.ynpaBJba}be 

rrpeMa Ena6opary 3a oApxaBarbe,
eKcnJroarar{ujy, ynpaursae,e r4 o46paHy o.q rrorrJraBe,- ceKTop_.qeoHr{r{a M.13.4.

1,) Eparia ca aKyMyJrar{ujorra,,Me!yrpruje,, ua 3aua4uoj Mopaeu,- ceKrop-AeoHar{a M.13.5.
1.) Epana caat<yMyrrawrjou,,Onuap 6atta,, na 3aua.qxoj Mopaeu,- MetnpaqraoHr4 cr4creM )OyIC rla.rax
1') v r<atacrapc*HM orrrrrrrzHaMa lby6uh,Tp6yuraHn, flpujenop, Ko*eeahu,rlpe*uua, Jry'uhcxa 6aayra, 

ltauuuhra, 
iop*uiprn.ra, ,,{oraa Tpenua, octpa,Mojcume, [orra fopenuraqa, Mp.rajerqu, sp"rnrqu, Eeqam u Katpra, Ayxr{He36 000rra, . r\4tPr 

'1' ll 

I(fr!';;fr'::'rtlTrlfrfursf' od nonnaea sa eode sa 2023 zoduuy, ,,ca.zracuttx pc,, 6p.

x&.XffiH *,ftrkr}#tffi'f'"oru riorl-v cv eBaAeHr upa*H 3arrrrr.rrHr.r BoAHr,r
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,{ocranreHr4 JrOKanHr'r onepaTuBHpr rrJra, 3a 2023 roarany, ca*racHotrrlaHa caAl]]mu r43BoA as- OneparuBHor nJraHa 3a Bo.qe I pe4a, canoApyqja r,r 3arrrrr{THr4x o6jerata. 
vs uvAv I v\

ogpe46arrla Onurer
rrpr{Ka3oM lutNheunx

5.2. Caapxaj OneparnBuor rrJraHa 3a BoAe II pega:

flocraareul4 JroKaJrHr{ oleparaBHr4 [JraH 3a 2023 roanuy, caADXr{ o6aeesHe HacJroBe.

*H:HX1{alPNIaua 
cBaKor HacrloBa rye6: ,4a je y cKrraAy ca xparepzjyMr4Ma sa

roqer*y,,,,*ou#i"Lrff"'#X[|ffiHff .lff liltffi *:m;:,i;.-ir-p.ru.nu

5'3' rrprarca: ruluhe3ux uogpyuja Ir crar'a uocrojehux sarrrrurHrx o6jerara uaBoAoronoBuua II peAa:

Ha repuropuja onulruue tla'iaK nocroje perynaqr4oHa oojerrui Ha BoAoroKosr,rMa IIPeAa u ro ua Areurauxoj peqa, JlosHuunoj p.U, ,lfyii5f,];.'Cle4ehu Bo.qororla cy ypeleurE r{ ro cBo oa yrrrhu y 3auaguy Mopany na ysBoAHo:- peryJr,caHo Kopuro AreHu'rxe pe*ey AyxHHr4 0gL:i440'm,--- perynHcaHo Kopr4ro JlosHa.rxe prnr y iy*^r^ olL:2730 i,- peryrucaHo Kopprro Jlynmaue y ryi^nioA L: 2200 m, 
--,

' Ha .BI{M HaBe.qeHaM 4eouuqaua o46pali,--o4'hbmana ce.c[poBoA]r- Ha-oe,oByPeny6nrurot oleparr{Buor rrJraHa sa oA6paHy oI nonJraBa;

1' Hanonaesa: onepatasHlaM rI,,aHoM cy npe[o3Hara neruraheira [orrJraB,a noApxqja sacregehe BoAoToKoBe I pe4a 
"u 

r"prroprj, iprA;.il;;,,
3ana4ne Mopana
--Ilgge uprarore 3auagHe Mopane
l.Karilesuqa
2. r{euepuaqa

3. {auraua

Y cr,uev HaBeAeHr,x BoAoro*oBa uajyrpoNeuaje je crauoBHr{rrrrBo y K.o. Ar:euaqa,K'o. Tpuana, K.o, leN"u,rua, K:o: ryr2*ur,.il.o.'I(*pra, K,o. pouua (cnasKaueuuqe)' K'o' Eanyra J6y6ahcxu, t< o,.. ripu*rnu; K.o. Ko*esahz (caar r{erurepnraqe),

[,?ffr;11,ff3f:,:ly' " nvo,n r"]), i:o. 
'ri;p;,,*li.tu,"oeua 

nogpyuj a cna.ajy y'*;;ffi# pn3u*a w uuajy rpl4opxrer 3a I{3rpaAr6y :arurrEruax o6jerara.

il,effil;iil:id;:rTffi#H?:i:":Try;mr';;.".r;***:krux;
1. 3ana4ua Mopana
2. rleuepHaqa

3. Kanaeuuqa

5.4. Ifpulcas ueruruhenr{x [o[JraBurrx noApyuja u crama r
;:ffi:'""* 

o'jercara v ruqr;*nocrrr Jro*arr. "rf##ffi'&xi;ffiHtll
Hanomerua: Oneparianuuiu rllaHoiu cy flpefio3Hara neruraF^-_cre4ehe BoAoroKoBe lr p"ru nu r.ii*rZi":^fpa4a ga.{xa: ieua noulaera no4pyrja sa



5

{e9ue rpr{roKe 3auague Mopane
l. Jes4raucra peKa u Jlynmava
2. JlosuuqKa pexa
3. ArcnaqKa peKa (ropnu ron)
4. Tpnarcra pexa
5. perca Kapaua
6. JeNesaqKa peKa
7. Jiunuuqxa peKa
g, Clatuncra peKa
9. MporHauKa pera
10. Benuru [orox

JIe;e npurorce 3auaAse Mopane
l. pexa Earua
3. pexa Ocrponxa
4. Eyronaq
5. Epecuaura peKa

K o rolr*1?.5:":"*rx BoAoroKoBa

;Tffi*':,##?I_f ir,:ffi#f ;##':r??.f#r*ffi [;,#t*tl,#,,#ffi

r,flffiTdnf"ffi L##ffsnff",;*r,ffi?,'tr#jrffi 
k*i*ffi rT?Bo4oroxoau

ro y3 
.cx 

eAeh, ;;;;;,"' reparopuj u .ouor. 
*:11 

yrpoNaaajy nor6 onp,BpeAHe rroB pu'He roo ruJurn?^nu;;i#:,:i: iI pe4a (uopefauo p.ao*np.n u'J 
"n rrritil;il;';:,"pulrHe,L pera Epe*naqa

2. Eyxonaq
3. pexa Ocrponra
4. {zvana
5. Jexenaurapera
6. Jlunuuvrapera
T. perca Earra
g. Kanaeuuqa

9, per<a Kapava
10. Tpuaacxapexa
Il. CnaraucxapeKa
12. Benuxu rroToK
13, Areuuqxa peKa

{ocr:aerseuaM JroKE
rronraBHux roorr*,T"'M 

oreParHBHHM

4eoH],lI{aMao,.,."/1-.uy.po*.,;;jIi#ffffi+-npHKa:}uerutzheuux
*n,u,noJ^;#j"T',HH:LT:,**o6jercara;-;ffi;J,:ilffi 

"XH"#J::;,Xflo.qaqa o crarLy Bonororr, .,, -^_,-Aare KparrH.;;;#.o"roKa cY Aara rex(
, 
'u,oooioii,ufi:3JX}? :j;::q"",2. Y rpasuqroM nraHy cy

I

l
I
i

I

i
t
r*
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fiaru no^arl, o aKrye,rHoM crarLy oBr{x BoAoroKoBa, yKa3yjy ra ce oApxaBarbeMrer,ruuquo o6eg6ehvie notpe.Ha rporycHa naoh roputa, u A'je npuo'anuo no4pyrjeAerIdMHrIHo saurtzheuo yKoJII4Ko ce IsBpIxu lrureprlurno - rpeBeHTlrruo o6es6elemenponycHe uoha u o6es6e4u peAoBHo oApxaBalLe.

5.5. Kpurepujynau 3a rporJrauerbe r y*HAarbe og6paue oA rrorJraBa:
.{ocras"reur4M JroKaJrHaM oneparHBHLrM nJraHoM cy rarrr rcparepujyurz 3a rpourarueneo46paue o'q nonJlaBa Ha Bo.qaMa II peAa AeJroM *uffiuo ro4omaja a AeJroM xpurepujynaje xrz4polollKa H MerepoJlolxKa nporHo3a PXM3a (Haae4eue cy rpaHr4rrHe BpeAHocraBlIcI4He TraAaBHHa' KpurepajyuH y BuAy rogocraja .qarrr cy 3a npo,raueme o46paue o4norrJraBa cy Aaru sa A.reuuqry, Jlosuu.rcy u Jesgincny p*y.

5.6. IlpoqeHa yrpox(eHocru ruruheuux / neruruhenu.
3a rrraHprpa*e aKraBHocra, Mepa Lrpa*oBay ,BHM slffi:ffiffi:ffiJ., ;rt;:r*.

fioc'ran^eurdM JroKarrHr'rM ofl eparr4BHr.rM [JraHoM, i e o'yxsah eH a.
1. flroqeua yrpox{EHocra rrrranEHr4x roApyqJA,

Y gocran*eHoM Harlpry JIOrI-a nocroju [porleHa yrpo?r(e,ocr,.

2, IIPOTIEHA Y.POXEHOCTA HEIITANEHI4X IOTIJIABHI4X TO.ryYqJA, CA TIOAAIIUMA Oyrpox(eHllM HaceJbI{Ma ra suauajuuu go6puua *u ,onruunoru uo4pyrjy 3a pi*n,rrrarecqeuapuje nojaae [onJraBHrrx raiacau [JraBJberra: 
Jr*,,,,UM rloAp)^{y 3'

flpoqeua yrpoxeHocru .is aara 3a Herrrrrhena no4pyrja, sa BoAoroKe Oyja.iuorKapaKrepa Ha rep,ropuju fpaffiavra, d. aur:. y ,roy onr.u npoOr"*u nojz noctojeHA KAPAKTEP}ICTAqHIIM NPO QUrrUrrIA OAHOCHO AEOHI,IIIAMA BOAOTOKOBA.

rlpoqeua yrpoxeHocrn npaKa3yje_ yreaehe cqenapraje [JraBJ'erba: g6or He,{oBoJbHerlponycHe uohu' ycneA np"yto. nereraquje 
^ r,,iiuuu'a'ocoM, s6or HegonoJ'Horurtu HuKaRBor oAp)I(aBalLa' Kao u cnyuaieaiur" *;;rh; BaHpeAHo BeJrr4Kax ronJraBHor .

'r arraca roj a np eaa: u ila3e nporycHy, oR u.ypr5 ;;;;""qa BoAoroKoBa.

Y 40cran*enona JIorI-y ie aar reHepaJrHr{ 3aKJbr{aK O yfpoxe,ocru no4pyrja.
V 4ocrar.rseuol
nerurahenn* .' 'on*HoM oneparl4BHoM rIJIaHy je aat npI'IKa3 H rpor{eHa yrpoxe,ocrr,r
teparopuja ar#lffffi no4pvvja aaje oxazit o unry"rro crarLe BoAoroKoBa Ha

Y uape4uona [epao.4y ye uouoh u co".pr*rno";#'.J;#J?i:":'o^1?'JBII "cp6ajaBo4e" Iz o,qroBopHrrx rrarra Ir3

;ffi ffi ffi .Tffifi"##i;t;:T;f,trJffi *;;"rr,,x;##mlx;::";;
: y:.yh. y.pon" rrrraBr'e,'a,_,.###ff ;Si:ffi#?, H##XJ;*,I**:KoJr4Ma ue nocroje 3arrrrrrrHr,r uoa* o6j"n"rr -- -^.^rawrvr

5'7' fr'nauupaHe aKTrrBHOCTrr, Mepe u paAoBn - rognnru,u .,pofpaM paAOBa

flocmnrseuan'r no[^1ivr ig-govxBahefl 
.lpaxas nnaHupaHaxflpeBerrrrzB, wx aKrHBHocrH,

tylepa n pa*oBa' Ha ocHOBy 
"G" "ro;*" opraH rooar.r" 

"u*oyrpur", ca*rac.oonrurenrIrilaHy' /qoHoca roAa,,l'a 
"poipu* 'ilpui ouoo"u .u 

"r** p*tsLr,ao, rrolJraBa. flpaxas

i

i

)

I
t
I
I

I
I
I
!I
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nnaHupaur4x paAoBa je Aar onr{cno (nspaga Hacr.rtra, ceqelbe un6ma, Kpgcarbe rpaHa lpreha
roje pacre HerocpeAHo nopeA o6a.na pena, ype!e*. nunuri.u o,qroa,"iBarbe H .rrrro), 6r.
nanolena ua rcojrm,r noraqvrjaua ce nlauupajy paAoBr.r.

flpumaxou nsnofema paAoBa Ha:

odptrcaearuy pezytta\uoHl,tx u 3.autmumuux eoduux odjercama u npamehux ypefiaja ua
lbwta,

useofiemy cqHal4uoHltx padoea u xurnHux uumepaerut4uja Ha 3awmumHw. u
peeyilauuoHuat o1jexmuua, u - \* "

u dpyeux nocilo7a y u<Iady ca 3arcoua o eodatta (,,cn.enacuuK pc,,, 6p. 30/I(i,..g3/12,
lAl/16, 95/20t8 u 95/2018 - dp.saxou)

rpl{ApxaBarr{ ce graua 112,3axona o BoAaMa (,,cn,enacuuK pc,,,6p, 30/10, g3/12, I0l/. 6,
9 5/20 I 8 u 9 5/20 I 8 - dp.sarcou),

5'8' Iroaaqn o I'IMeHoBaHI{M on.uaurhennM pymoBoAehuu nuqnMa H ocraJruw tanrumal
yrrecH[rlr.rMa y ol6paur{ oA rrorrJraBa:

Y gomaereHlrM rroKaJrnplM orreparuBHur
ge$uuuc auuM 3a4y)r(erbrnna, oarri.hemuua
IIonJIaBa.

V 4ocrarmeHoM noKaJIHoM orIeparI,IBHoM [naHy, carJlacHo o4pe46arua Onulrer nJraHa:- ie olpeheuo JIHue 3aAyxeHo 3a eBr.rAeHrr{parbe (y nO[-y ce BoAr{ rao oco6a sa npujeuuusop^aaqraja o rorJraBuoru 4orafajy; nonranHux aoralaju .,u ntopy3y nonunn.
caMoyflpaBe

' oapeheu ie nJraH KoMyunraquje yqecHr.r(a y o46panu oA [onJraB a y cKrraDy ca3axouou o BoAaMa H npour{cHMa rojurrEa ce ypelyjy rurp.An. curyaquje.

5.9. Ilolela Ayxuocrn H oAroBopHocrr{ rpeAy3eRa il Apyrrx cy6jexara rcojuyuecrnyjy y opraHH3aqnjn u cnponoferry oaopare oI rorrJraBa:
{ocmorseu,M JroKaJrHaM oneparr{BH,M rrJraHoM g@Ha_it qg@ onnaurhe*a ru.lqaca 4eSaumcaHl{M 3aAyxerLIzIMa, osrauhemr.rMa r{ o,qroBopHocrr.rMa y oBHM @asarua og6paueoA nonJraBa

5.10.o6ase3e HaAJrerrffirx cyOjexara y cBrrM Qararvra o46pane oA nonJraBa:
.{octaameunM JIoKaJrHr,IM o[eparr{BHr,IM [JraHoM aednnucane cy o6aaese HaAJrexHI,Ixcydjexara y cuponolelLy npeBeHrr{BHprx Mepa ra pa,qoBa y rlr4rby rpurpeMe sa ogOpany ognorrraBa, BaH rrep,oAa y xojerr,r ce cflpoBoAr,r o.q6parra oi non u"4 Kao H O6aeese y roKycnponoferra o46pane o,q nonJraBa, Kao ,r o6asese ru ornru*u*, norrrarqa [olJraBa.

5.11.Ilogaq,n o pac[oJrorr(HBr.rM cpeAcrBr{Ma 3a cnpoBo[erse aKTHBHocrr{, Mepa upaAoBa 3a cMarsebe pr.I3HKa oA rrorrJraBa:

lJraHoM HMeHoBaHa cy oerauheg,a rnr\a ca
I{ oAtoBopuocrr{Ma y oBHM Sasarnra og6paue og

V gocraeresorra JIOII-y o6yxnaheu ie
onpeMe n iuarepujanu 

-.u@oiffi
NOEJIABA.

).
[pr{Ka3 aHraxoBarLa paAHe cHare, uexauusaquje,
o46pane oA norJraBa H or(JralbalLe rocneAprqa

Y rorl-y cy [pe'ucraBJbeHe lor<aquje c*raA,rrrrer'a pac[oJroxraBor Marep ujata, orpeMe,uexaHusaquje H Apyr,x cpeAcraBa, I.uo u [poqeAype eouracuor Ao[peMalba u rcoprruhemay roKy og6paue oA ronJraBa.
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Y JIofI-y cy o6)o<eaheHla cle4ehr n:.I1yr-tracarc lpupnau/sracruKa yKrbrreH, sa norpe6eog6paue oA noIIJIaBa' a rcojIE noa.nvjy norpe6ny lrexanasaqajy, onpeMy u rrrareprajan sacupoeolene ol6paue oA ,,o,,ilaBa H oTMaBarLe nocJreAr{qa [orrJraBa, Kao ,n cl{creM Be3a:pAAI{q, rcfreSOUCXa UlUnUnaO6UlUa Mpe*a. '{q ,\,rJro5a, KaQ n

5.12.Il.uau o6es6e[ema Quuaucujcxux cpeAcraBa 3a cnponofe6e oneparunuorrIJraHa 3a BoAe II pega: -r'r'vDvrrebri L

V 4ocraerenanr
cpe,qcraBa , ,ru'on*HHM 

oneparaBH-I{M rIJIaHou ie aar npv*a3 nJlaHapaHr{x @anancujcrrzx
parosavqlrrby.:ffif 

!:':r??#:r^'TH'#HHT#,;*"iHTJH#:ffi
:ffi#:"'*J.,#,i;,i3;ffif;'i* i 'fi;;i;#'oa6pa'e "; ;;;;, a, Kao k,3a

Hanoueua:

flpalarou noAHolxerba JIOfI-a 3a HanerrHv r^trr,,' r,
us e erur:aj rr..,rny p earus aquj r rr#fi:Hl_ ;#lXI, 

r_#?rffiil#rf 
f gr ffi.ffffiTesexrrEua Ha 3arrrrr4Tr{ o.q *rernoa 4ejcrara ao.qa asnolerbeM [oMeHyrr{x paAoBa.

5'13'rpa{uq*a Ao*yMeHraqnja ys oneparuBHr{ ruraH 3a BoAe rI peaa:
,{ocranrseua JroKaJrHI4 .[epaTr{BHH ruraH Ca,qpxu cre.qehe rpaozuxe [pr4JIOre:- Cur:yaquour unau yrpoxeHaxrerurzheuz* norpy":u, Kao 14 [prrKas peryJrr4ca,r{xAeoHHrIa BoAoroKoBa, Kao u QorcrpaSuj. nprrilnrx Aeour,rrlq
6' MuruJbrelbe o ouepaTuBHoM rJraHy 3a BoAe rI pega ra uoapyqje rpaAa rra.rxa sa2023

u^tyaivhu y BuAy or{eHe noje cy Aare y rarrKu 5. osor Ma]Harla3a AeJIoBa ,on*r.,." "-:^;;:,:-':::: '' urru| MIlIUJEerba Ha ocHoBy AerarBHI4x
Eeorpa4, ;il];idffi;,:ilJ:f"Hfiffi li##.,"rv,'u .,y*6a rBr 

-,fp6trjano4e..

6'1' fiocmar'eHl4 Haqpr JIofI-a sa o46pauy o.{ uorrraBa sa BoAe II peaa ua repmopzjr
ffffJ3IX. ;- ]!#rlffiY* AoBoJbaH o6una uorpeorr* .,oru"una o crarLy
ycnocTaBJb(

.r4rrau.,+ixixx*x1;frF1*i1#fu 
ffi #-}{"::r#":Hffi 

:;,i
ffffii" J#"xJ"^%fff:";xtiffi ;o 

;;;;;";:';; 
" noAar*e o pacrrolroxr{B,M

6.2. Ilparvrenona AocTaBJleHor JIOrI
npeBeHrr{BHHx -;;,--';,"'-il]]l-": 

Iuo)(e ce ooe:[

;HHH:..ir ; Th r;Trffti.ffi :rffir" :#ftffi
6.3 . .{oc.raaJ6eHu

6 4 Ha4ne*,, ";;T'[?l;'1,,[fil:T":H ;, 
cran 6 3a,coua o BoAaMa

o[eparaBHor [JraHa ,, 3auoqerr.r nru"rpun, un rr"o.rf,.]r#Xn, ffi;ffi ffiHT:pII3aKa o.q ro[JraBa Ha no,{prrjy sa roje je Ha,qJre)ruo.

7. Odaaese HaAJIexHor onrqEq rrna-- rr-
no.qe Ir r*^il'---'t'or 

opra'a rpqa Iraqra sa yuanpeferre oueparaBHor rrrra,a 3a

ff#"#x::7",*ffi:#ti;#ffffiJ ?::::^:*3arco'v o BoAaMa z onurteu rrrraHy, yrlrama 3a HapeAHy roAaHy, npeAy3Me notpe6ue

j
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Mope sa AaJbe yHanpefene ouepatuauor rJIaHa sa o46pany oA [olJraBa 3a BoAe II pega uanogpyujy na rojerr.r je Ha4neNuo,

floctaauru:
- lpad Vauarc, yn. X{ynarua Cmpat4uttupa 2, 32 000 Vaqarc- apxueu BIIIf, ,,Mopaea,,

V pyrcoeogurauBIII{,,Mopana,,H.

{rlffi



Страна 1 oд 65 

На основу члана 55. став 5. Закон о водама (Сл. гласник РС бр. 30/10 , 93/12, 101/16, 95-
2018 и др. закон ), члан 54. став 1. тачка 50. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 
6/2019), а по прибављеном позитивном мишљењу од стране ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВЦ 
„Морава“ Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак број: 601/1од 25.01.2023. године,   

Скупштина града Чачка на седници одржаној _______________ године, донела је   
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА 
ВОДЕ ДРУГОГ РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2023. ГОДИНУ 
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Страна 4 oд 65 

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 

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. 
61,36 km 
 „Младост“, „Међувршје“, „Овчар Бања“, „Голи камен“, „Градска брана“ и „Врутци“ 

 

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 заштиту од 

поплава 

 
1. 
 
2. 
 

В   
Водомер (Р)-РХМЗ-а. (Л)-локција: л-
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 
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М.13.1. 

Западна Морава, 
Чемерница, 

Каменица код 
Чачка 

36.35 km 
 

1. Десни насип уз Западну Мораву кроз Чачак, 5.09 km са** регулисаним 
коритима од ушћа у Западну Мораву: Атеничке реке 1.44 km, Лозничке 
реке 2.73 km и Лупњаче 2.20 km, укупно 11.46 km  

В        Западна Морава: Чачак 
           (Р): л. д. ив. „0“ 233.92 
ВВ      460  (13.05.1965.) 
РО      350  237.42 
ВО      450  238.42 
МВ      Ԛ 1% ꞊  1120 m³/s  

„Чачак 1“ 
Затворена касета 11.46 km 

ЧАЧАК 
 

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

Затворена касета 18.98 km 
ЧАЧАК 

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

6.30 km 
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 
km 

„Балуга“ 
Затворена касета 5.30 km 

ЧАЧАК 
 

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

В        Каменица: Пријевор 
РО      испуњено минор корито уз даљи     
           пораст 
ВО      нивоа на 0.50 m испод круне мајор  
            корита уз даљи пораст 
МВ      Ԛ 1% ꞊  268 m³/s 

„Пријевор“ 
Регулисано подручје  

0.61 km 
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 km 

1.      Десни насип и регулисано корито Деспотовице у Горњем Милановцу 5.84  
         km РО      ниво у ножици насипа 

ВО      ниво на 1.00 m испод круне насипа уз  
           даљи пораст 
МВ      Ԛ 1% ꞊  121 m³/s 

„Горњи Милановац 1“ 
Регулисано подручје  

5.84 km 
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

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

„Горњи Милановац 2“ 
Регулисано подручје  

5.84 km 
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 km 

1.      Десни насип Бјелице у зони Лучана 1.6 km са мобилним системом у зони  
         моста на путу за Гучу 0.012 km, заштитног зида са насипом и  
         обалоутврдом у зони фабрике „Милан Благојевић-Наменска“ 0.75 km,  
         укупно 2.362 km 
2. Успорни тунел потока Спило 0.25 km 
3. Успорени тунел Лучанског потока 0.047 km 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 km 
ЛУЧАНИ 

 
ЦС „Лучани“ са 
гравитационим 

испустом 

4. Регулисано корито Бјелице кроз Гучу  3.19 km 

РО       испуњено минор корита уз даљи  
            пораст 
ВО      ниво на 0.50 m испод круне мајор корита  
            уз  даљи пораст 
МВ      Ԛ 1% ꞊  277 m³/s 

„Гуча“ 
Регулисано подручје 

3.19  km 
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    максимални ниво 
541.00    круна бране 

„Голи камен“ 
ЛУЧАНИ 

 

М.13.8. 
Скрапеж код 

Пожеге 
5.48 km 

1.      Десни насип уз Скрапеж кроз Пожегу  2.42 km РО       ниво у ножици насипа 
ВО      ниво на 1.50 m испод круне насипа уз  
            даљи пораст 
МВ      Ԛ 1% ꞊  367 m³/s 

„Пожега 1“ 
Регулисано подручје 

2.42  km 
ПОЖЕГА 

 

2. Леви насип уз Скрапеж кроз Пожегу  3.06 km 

„Пожега 2“ 
Регулисано подручје 

3.06  km 
ПОЖЕГА 

 

М.13.9. 
Ђетиња код 

Ужица 
2.00 km 

1.      Регулисано корито Ђетиње кроз Ужице 2.00 km  

РО       ниво у круни минор корита 
ВО      ниво на 1.00 m испод круне мајор корита  
            уз  даљи пораст 
МВ      Ԛ 1% ꞊  173 m³/s 

„Ужице“ 
Регулисано подручје 

2.00  km 
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 
Укупна запремина акумулације 55.600.000 m3 

Неприкосновени простор за пријем поплавног таласа 12.000.000 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.064/840-41-46, 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: Јанко Радовановић, моб. 064/354-86-96 
Марина Вуканић, моб. 063/140-49-57 
Љиљана Кандић, моб. 064/348-22-64 

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. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs  
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ Чачак тел. 032/322-719, 344-632, факс: 032/322-719, E-mail: scmladost@gmail.com  
Директор: Матија Батуљевић, моб. 065/888-30-63 

М.13.2. 

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. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs 
ЈП ЕПС БЕОГРАД Огранак 
„ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ” Бајна Башта ХЕ „ЕЛЕКТРОМОРАВА”, Чачак тел. 032/321-735 и 
032/348-63, факс 032/321-717, МЕЂУВРШЈЕ: тел. 032/559-6202, ОВЧАР БАЊА: тел. 032/559-6201, E-mail: 
milan.blagojevic@eps.rs  
Директор: Милан Благојевић, моб.064/836-28-31 

М.13.4., М.13.5. 

Брана „ГОЛИ КАМЕН“ 

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-8185, 425-8186, факс 018/451-3820, E-mail: odbrana@srbijavode.rs  
Директор: Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs  
Водопривредно „МОРАВА“ ДОО Чачак, тел. 032/344-466, факс 032/322-293, Е-mail: vadmorava@eunet.rs 
Директор: Јанко Радовановић, моб. 064/354-86-96 

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. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs 
ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК”, Ужице тел. 031/351-81-52, 352-17-37, E-mail: jp@velikipark.rs  
Директор: Весна Петрић, моб. 064/645-61-98 

М.13.10. 

mailto:dragan.rapajic@srbijavode.rs
mailto:dragan.rapajic@srbijavode.rs
mailto:rj.zapadnamorava@srbijavode.rs
mailto:jugoslav.jovanovic@srbijavode.rs
mailto:jugoslav.jovanovic@srbijavode.rs
mailto:vadmorava@eunet.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:dragana.simic@srbijavode.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:dragana.simic@srbijavode.rs
mailto:slavko.majstorovic@dlhe.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:dragana.simic@srbijavode.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
mailto:jp@velikipark.rs
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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. 064/840-40-84, 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. 063/775-77-44, 064/845-95-15 

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  
ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ, тел 016/875-528; факс 016/875-546, Е- mail: hsvvlasotince@gmail.com 
Директор Ненад Стојковић, моб. 063/484-064 
Влада Миловановић, моб. 062/211-076 
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 

mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
mailto:d.ljujictd@gmail.com
mailto:info@vodovod-ue.co.rs
mailto:srdjanzivanovic@srbijavode.rs
mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
mailto:milan@razvojnoinovacionisistem.rscom
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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
уж

ин
а 

ка
на

лс
ке

 
мр

еж
е 

(Д
КМ

) (
m

) 

Реципијент 

Евакуациони 
објекат 

Гр
ав

ит
ац

ио
н

и 
ис

пу
ст

 
(Г

И
) 

Ц
рп

на
 

ст
ан

иц
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.064/840-41-46, 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: Милутин Јорговић, моб.064/840-40-15,  
E-mail: milutin.jorgovic@srbijavode.rs   ВПЦ „САВА-ДУНАВ“, Београд, тел. 011/201-81-46, факс 311-29-27 

ЗМ 1. 

Водопривредно „МОРАВА“ ДОО Чачак, тел.032/344-466, факс 032/322-293,  
E-mail: vadmorava@eunet.rs  
Директор: Јанко Радовановић, моб. 064/354-86-96 
Марина Вуканић, моб. 063/140-49-57 
Миладин Дамљановић, моб. 064/294-68-47 

 

 

 

mailto:dragan.rapajic@srbijavode.rs
mailto:rj.zapadnamorava@srbijavode.rs
mailto:zoran.ilic@srbijavode.rs
mailto:vadmorava@eunet.rs
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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 (min) 
Вероватноћа превазилажења 

5% 2% 1% 
Висина кише (mm) 

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 (mm) 

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  km), Островачка 

река (14 km) 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 km), Атеничка река (5 km), Трнавска 
река (6 km), Слатинска река (10 km) 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 (km²) 
Вероватноћа превазилажења 

5% 2% 1% 
Q (m³/s) 

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 ~ 1500 m, 
 Река Јездинска Лупњача од ушћа узводно у дужини од L ~ 2840 m, 
 Лозничка река - од ушћа узводно у дужини од L ~ 2700 m. 

 
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 зoни 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 11.46 km. 
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: Чачак 1, Чачак 2, 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 1.44 km, Лозничке реке 2.73, и 
Лупњаче 2.2 km, укупно 11.46 km. 

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 km 
ЧАЧАК 

Леви насип уз Западну Мораву од ушћа 
чемернице до бране Парменац 12.68км 

ЧАЧАК 2 
Затворена 

Касета 
18.98 km 
ЧАЧАК 

Десни насип уз Чемерницу од ушћа у 
Западну  Мораву до ушћа Дичине 6.30 
km. В        Чемерница 

ВВ 
РО      250 232.16 
ВО     400 233.66 Леви насип уз Чемерницу од ушћа у 

Западну Мораву до Прељине, 5.3 km.  

БАЛУГА 
Затворена касета 

5.30 km 
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 бујичног 
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 cm изнад коте дна речног корита. 
Критеријум за проглашење ванредне одбране од бујичних поплава је када ниво воде у 

кориту правазилази 450 cm 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 cm изнад коте дна речног корита. 

Критеријум за проглашење ванредне одбране од бујичних поплава је када ниво воде у 
кориту правазилази  400 cm 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 30 mm 

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 30 mm 

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 30 mm 

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 30 mm 
 

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 30 mm 

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 30 mm 

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 30 mm 

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 30 mm 
 

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 30 mm 

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 30 mm 

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 30 mm 

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  

 
 



Страна 25 oд 65 

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 концентрације 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.  
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Могуће штете значајних водотокова на територији града Чачка 
Табела 7. Просечне ширине и површине плавних зона дуж притока Западне Мораве при Т = 100 
год.  

Водоток Ширине плављења   (m) 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, 
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Прељина и  Коњевићи (слив реке Чемернице),  КО Чачак  који је био погођен мајским поплавама 
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, 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 km, при чему се унутар плавне зоне налази 10,5 km, 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 (m) 

 Река Дужина магистр. и 
регионн путева (m) 

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 377,6 km, 

при чему се унутар плавне зоне налази 30,5 km 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 
(m) 

 

Река 

Дужина угрожених 
локалних и 

општинских путева 
(m) 

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 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 историјска 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 kg) 5 13720m 244 трафостанице 

10/04 kV 
3 

манастира 
2015 / / / / / / / / 
2016 6 лица 257 31 / 3 65000m / 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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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 командант 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 ситуације града Чачка у 
сарадњи са стручно-оперативним тимом за заштиту и спасавање од поплава и несрећа на води и 
под водом, у складу са законом којим се уређују ванредне ситуације и о томе обавештава 
надлежног руководиоца из републичког оперативног плана.  

Начелник Градског штаба за ванредне ситуације града Чачка за време одбране од поплава 
на својој територији, дужан 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 и спасавањем у ванредним ситуацијама на 
територији града Чачка, образован је Градски штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Штаб) 
у који су постављени. 
за команданта: 
Милун Тодоровић, градоначелник 
за заменика команданта 
Владан Милић, заменик градоначелника 
за начелника: 
Братислав Зечевић, шеф Службе за безбедност и одбрану, при Градској управи за 
опште и заједничке послове града Чачка. 

За лице које руководи јединицама цивилне заштите опште намене и спроводи наређења 
команданта штаба по систематизацији и опису радног места одређен је Братислав Зечевић, шеф 
Службе за безбедност и одбрану при Градској управи за опште и заједничке послове града Чачка. 
Служба за безбедност и одбрану директно одговара и спроводи мере и задатке које командант 
писмено или усмено нареди. 



Страна 45 oд 65 

Списак надлежних субјеката на територији града Чачка 
 
Табела 17. Преглед чланова Штаба за ванредне ситуације 

Ре
д.

.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 / 

2. Милић Владан 
Заменик команданта 

штаба 
Заменик градоначелника града Чачка 032/309-012 / 

3. Зечевић Братислав 
Начелник градског 

штаба 
Шеф Службе за безбедност и одбрану 032/309-111 / 

4. Ћосић Дејан  Припадник штаба Директор ЈКП  „ Градско зеленило“ Чачак 032/5373-760 / 

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

послове града Чачка 
032/309-002 / 

6. Бојовић Милан Припадник штаба Директор ЈП „Градац“ Чачак 032/303-202 / 

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

8. Бошковић Срђан Припадник штаба Директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 032/800-196 / 

9. Бранко Пејица  Припадник штаба Директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 032/557-8202 / 

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

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

12. Цвијовић Наташа Припадник штаба Секретар ОО Црвеног крста Чачак 032/372-559 / 

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

15. Бранимирка Радосавчевић Припадник штаба Директор Центра за социјални рад 032/341-233 / 

16. Дабић Дејан Припадник штаба Директор Опште болнице Чачак 032/307-001 / 

17. Јовичић Ненад  Припадник штаба Официр одељења полиције 032/363-031 / 

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

града Чачка 
032/309-018 / 

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

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

града Чачка 
032/309-133 / 

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

развој града Чачка 
032/309-019 / 

 
Табела 18. Састав стручно оперативног тима за одбрану од поплава 

Ре
д.

.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. Стеванић Милош Руководилац тима  Помоћник градоначелника града Чачка за област 
месне самоуправе и инфраструктуру 032/309-016 / 

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

3. Вуканић Марина Члан тима Директор, Водопривредно 
предузеће "Морава" Чачак 032/322-293 / 

 
ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА НА ВОДОТОКОВИМА II РЕДА 

Именује се за лице задужено за евидентирање одбране од поплава Марија Рајић тел. 064/825-5746 
 



 

Страна 47 oд 65 

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 постављени су командири водова  и њихови 
заменици за територију града Чачка:  

 
1. ВОД 1 ; 
2. ВОД 2; 
3. ВОД 3; 
4. ВОД 4. 

 

Табела 19. 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 
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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 

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 20. 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 064/368-3500 
2.  БАЛУГА (Љубићска) Славко Борисављевић, председник 063/834-6817 
3.  БАЛУГА (Трнавска) Ненад Митровић, предс.   065/452-5843 
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 Молољуб Трајковић, председник 065/245-3884 
9.  ВИДОВА Maрко Крстовић, председник 064/287-0080 

10.  ВИЉУША Слободан Бодић, председник 063/883-6609 
11.  ВРАНИЋИ Бојан Остојић, председник 065/220-2535 
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 064/272-1170 
18.  ДОЊА ТРЕПЧА Драго Богићевић, председник 060/082-4339 
19.  ЖАОЧАНИ Зоран Јовановић, председник 065/826-7566 
20.  ЗАБЛАЋЕ Мирчета Лечић, председник 063/692-938 
21.  ЈАНЧИЋИ Остоја Мирић, председник 061/211-0812 
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22.  ЈЕЖЕВИЦА Катарина Спасојевић, председница 064/261-3038 
23.  ЈЕЗДИНА Божидар Симовић, председник 060/650-1060 
24.  КАТРГА Владан Виторовић, председник 069/144-1970 
25.  КАЧУЛИЦЕ Бранисав Мајсторовић, председник 064/441-7502 
26.  КОЊЕВИЋИ Владан Вукомановић, председник 065/554-3428 
27.  КУКИЋИ Горан Капларевић, председник 060/082-6462 
28.  КУЛИНОВЦИ Милан Величковић, председник 062/253-393 
29.  ЛИПНИЦА Василије Јоксић, председник 064/153-8454 
30.  ЛОЗНИЦА Зоран Којовић, председник 065/999-9066 
31.  ЉУБИЋ  Александар Гајић, председник   062/227-969 
32.  МЕЂУВРШЈЕ Бранко Пејица, председник 060/018-9978 
33.  МИОКОВЦИ Делимир Пауновић, председник 064/161-3762 
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 064/163-2101 
38.  ОВЧАР БАЊА Јордан Браловић, председник 064/134-0923 
39.  ОСТРА Милан Анђелић, председник 069/280-8073 
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 063/605-501 
44.  ПРЕМЕЋА Марко Шундерић, председник 062/625-365 
45.  ПРИДВОРИЦА Радојица Вуловић, председник 064/840-3878 
46.  ПРИЈЕВОР Горан Тодоровић, председник 063/629-803 
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 
52.  СЛАТИНА Радивоје Домановић, председник 063/532-159 
53.  СОКОЛИЋИ Радивоје Домановић, председник 063/102-1455 
54.  СТАНЧИЋИ Војислав Петровић, председник 064/636-1810 
55.  ТРБУШАНИ Милан Павловић, предсeдник 063/332-402 
56.  ТРНАВА Рашко Секулић, председник  064/130-8508 
57.  "СВЕТИ САВА" Небојша Радовановић, председник 064/173-9743 
58.  "АЛВАЏИНИЦА" Драгомир Орашанин, председник 065/311-7111 
59.  "3. ДЕЦЕМБАР" Данијела Божиловић, председница 060/820-3044 
60.  "КЉУЧ"  Ђорђе Кецовић, председник 064/497-3368 
61.  "СТАРИ ГРАД" Дарко Лишанчић, председник 062/830-1780 
62.  "ПАРК"  Петар Јанковић, председник 066/475-422 
63.  "ПАЛИЛУЛА" Боро Васиљевић, председник 064/232-9222 
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 
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68.  "ЛУГОВИ" Раденко Лазић, председник 064/272-3461 
69.  БЕЉИНА Милош Максимовић, председник 060/715-1416 

 
 
 
Списак надлежних субјеката на водотоцима I реда (извод из републичког плана за 2021. 
годину) 
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„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: 
Александар Николић, моб. 064/840-4200,  
E-mail: aleksandar.nikolic@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, Нови 
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 2A, 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: ivana.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: vpcsavadunav@srbijavode.rs   
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ОСТАЛА ПРАВНА ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Управа за ватрогаснo-спасилачке јединице  
Горан Николић, моб. 064/892-1256, E-mail:  goran.nikolic@mup.gov.rs 
Саша Ранчић, моб. 064/892-0301, E-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs  
Милорад Спасојевић, моб. 064/892-8339, Е-mail: milorad.spasojevic@mup.gov.rs 
Управа за управљање ризиком и цивилну заштиту 
Живко Бабовић, моб. 064/892-9450, E-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs  
Јелена Јашовић, моб. 064/892-3279, E-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs 
Драган Ивановић, моб. 064/892-8622, E-mail: draganz.ivanovic@mup.gov.rs 
Бојана Икодиновић, моб. 064/892-7109, E-mail: bojana.ikodinovic@mup.gov.rs 
Национални центар 112 
тел. 011/228-2933, 228-2927, 228-2910, 228-9228, тел./факс 011/228-2928 
моб. 064/892-9668, 064/854-3968, E-mail: nacionalnicentar112.svs@mup.gov.rs 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ 
Дејан Пештерац, моб. 064/892-1099, тел. 011/274-0763, E-mail: dejan.pesterac@mup.gov.rs 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/524-956, 
факс 021/524-956 
Руководилац: Предраг Величковић, тел. 021/661-7204, моб. 064/892-4073 
Заменик: Бранимир Мирковић, тел. 025/661-7204, моб. 064/892-7092  
ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА 
ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД, ОГРАНАК ХЕ „ЂЕРДАП”, Трг краља Петра бр. 1, Кладово – 
на Дунаву у зони акумулација у складу са Законом о потврђивању између Савезне Републике Југославије и 
Владе Румуније о експлоатацији и одржавању хидроенергетских и пловидбених система „Ђердап I” и „Ђердап 
II”, са прилозима („Службени лист СРЈ“-Међународни уговори, број 7/98)  
На сектору Дунава од km 1333 до km 1433 – ледоломци из Републике Мађарске у складу са закључцима 
трилатералног састанка централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и Хрватске. За обезбеђење 
техничког особља за ледоломце задужено је ДТД ”Северна Бачка“ д.о.о. Суботица, Трг Цара Јована Ненада бр. 
2/1, Суботица, В.Д. Директора: Александар Ђуричковић, моб. 064/111-88-79, тел. 024/551-844, E-mail: 
dtdsevernabacka@mts.rs  
ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА 
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ОПЕРАТИВНА УПРАВА (Ј-3): 
Руководилац: Марио Арбутина, тел.011/206-3898, моб. 064/134-7891,  E-mail: mario.arbutina@vs.rs  
Заменик: Бојан Стојановић, моб. 060/636-3375, тел. 011/206-3364, Е-mail: stojanovicb40@gmail.com 
ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДА  
Осматрање леда на пунктовима за осматрање ледених појава организује ЈВП „Србијаводе“ и ЈБП „Воде 
Војводине“, свако за територију на којој обавља водну делатност, а врши територијално надлежно предузеће 
које спроводи одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и нагомилавања леда. 
ЗА ХИТНЕ ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ И АНАЛИЗЕ (ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА, ХИДРОЛОШКЕ, 
ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ, ФИЛТРАЦИОНЕ И СТАТИЧКЕ АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА 
ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА 
ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА И РЕШЕЊА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА) 
ЈВП „Србијаводе“ и ЈВП „Воде Војводине“, свако за територију на којој обавља водну делатност.  
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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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Р.Б. НАЗИВ СУБЈЕКТА 
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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 

Ре
д.

 
бр

. 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 
Марија Рајић, моб. 064/825-5746, 032/324-025,  
Факс 032/309-010 
Е-mail: civilna.zastita.cacak@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 430 
m  

 МЗ Премећа - Санација обале речног корита Петничке реке у дужини од 80 m  
 МЗ Балуга Љубићска - Прочишћавање канала Ратковац у дужини од 750 m 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 km; 
 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 km и ширини 3 m са леве и десне обале реке 

 МЗ Атеница - Атеничка река чишћење растиња на делу реке која је укорићена у дужини 2 
km и ширини 3 m са леве и десне обале реке 
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 МЗ Кукићи - Прочишћавање и изградња канала у дужини око 3,600 km 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 3 m са леве и десне обале реке 

 МЗ Вапа - Река Ботуња - очишћена у дужини од 1,2 km 
 Јежевачка река - очишћена у дужини од 1,1 km 
 Бресничка река - очишћена у дужини од 0,3 km 
 

Радови у 2018. години: 
 

 МЗ Лозница 
- извршена је санација Лозничке реке у дужини од 63 m (сеча растиња и уклањање 

потпорног зида који се обрушио у речно корито) 
- извршено је чишћење речног корита од наноса Лозничке реке у дужини од 528 m 

(од продавнице Ђуровић до краја пружног прелаза) 
 МЗ Атеница 

- извршено је чишћење речног корита од наноса Атеничке реке у дужини од 1330 m 
(од бивше Прелића депоније до плаве хале уклањање материјала из речног корита) 

- извршена је санација Атеничке реке у дужини од 146 m (од ул. Игумана Пајсија, па 
узводно) 

- извршена је санација (уклањање растиња, продубљивање и проширивање корита 
реке) Атеничке реке у дужини од 155 m (од моста код предузећа АС  у горњој 
Атеници па узводно) 

- извршена је санација Атеничке реке у дужини од 140 m (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 400 m (од ул. Ђакона Авакума па 

узводно уклањање растиња, продубљивање и проширивање корита реке) 
- Извршено је санирање Трнавске реке у дужини од 67 m (од предузећа Десинг па 

узводно, уклањање растиња) 
- Извршено је уклањање растиња Трнавске реке у дужини од 66 m и уклањање две 

баријере које је бујица нанела (од домаћинства Маринковић па узводно) 
 МЗ Јанчићи 

- Извршена је регулација Бјелишког потока у дужини од 180 m са монтажом АБ цеви 
промера 2000 mm које је бујична вода оштетила и померила из осовине пропуста. 

 МЗ Сајмиште 
- Извршено је уклањање растиња и профилисање канала ц3 у дужини од 638 m (од 

прве стублине код стоваришта па низводно) 
 

 МЗ Балуга Прељинска 
- Извршено је уклањање растинња на каналу за одвод површинске воде у дужини од 

2500 m (од ул. Граничног пут Прељина-Балуга па низводно) 
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 МЗ Кулиновци 
- Извршено је уклањање растиња на дужини од 830 m и делимична санација корита у 

дужини око 120 m Кулиновачког потока  
 
Радови у 2019. години: 
 

 МЗ Трнава 
- Извршено је уклањање растинња на Трнавској реци у дужини од 1500 m (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 1500 m (од 
магистралног пута па узводно), 

 МЗ Балуга Прељинска 
- Извршено је уклањање растинња на каналу за одвод површинске воде у дужини од 

2200 m (од улива у Западну Мораву па узводно) 
 МЗ Јездина 

- Извршено је уклањање растинња и чишћење речног корила Лупњаче у дужини од 
око 200 m (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 m Кулиновачког потока  
 МЗ Трбушани 

- Извршено је уклањање растиња и делимична санација корита канала Слатина у 
дужини око 100 m (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 

 
Радови у 2021. години: 
 

 МЗ Катрга 
- уклањање растинња, проширивање и продубљивање корита Бресничке реке у 

дужини од око 2000 m 
 МЗ Катрга 

- На Бресничкој реци рађено крило моста 
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 МЗ Мрчајевци 
- Обала потока Требеж у дужини од 20 m бетонирана 

 МЗ Пријевор 
- уклањање растиња, проширивање и продубљивање корита потока Јунато у дужини 

од око 2000 m (од улива у реку Западну Мораву па узводно) 
 
Радови у 2022. години: 
 

 МЗ Доња Горевница  
- Река Островка у дужини од 650 m (уклањање растиња из корита реке и на обалама у 

ширини до 3м са леве и десне стране) 
 МЗ Катрга  

- Бресничка река 550 m (уклањање растиња из корита реке и на обалама у ширини до 
3м са леве и десне стране) 

 МЗ Кошутњак 
- Лупњача 850 m (уклањање растиња, материјала и смећа из корита реке и на 

обалама у ширини до 3м са леве и десне стране) 
 МЗ Сајмиште 

- Бунковац 35 m (уклањање растиња) 
 МЗ Коњевићи  

- Канал Бунковац 850 m (уклањање растиња из корита реке и на обалама у ширини 
до 3м са леве и десне стране) 

 МЗ Мрчајевци 

- Обала потока Требеж у дужини око 70 m бетонирана 

 
 

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. 

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 2023. 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 2023. годину, издвојено  5.000.000,00 динара без ПДВ за 
одржавање водотока II (другог) и нижег реда.   
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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 2023. године на регулацији водених токова на 
водама II реда ради заштите од поплава 

 
 МЗ Катрга 

- Бресничка река од магистралног пута до улива у Западну Мораву око 6000м 
уклањање растиња са леве и десне обале у ширини од 3м и уклањање растиња из 
корита реке  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Овај План ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу града Чачка“ 

 
 
 
 

 

Шеф                                                              
Службе за безбедност и одбрану 
___________________________ 

Братислав Зечевић 

РУКОВОДИЛАЦ 
Стручно-оперативног тима за 

заштиту и спасавање од поплава 
__________________ 

Милош Стеванић 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
_______________________ 

Милун Тодоровић 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Бр:_________________________________________ 

_________________________________2023. године 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

_____________________________ 

Игор Трифуновић 
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