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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/18), чланова 53. и 55. Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 93/12 и 

101/16) и члана 52. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18), 

 Скупштина општине Лучани, на седници одржаној 29.05.2019. године донела је 

 

О П Е Р А Т И В Н И    П Л А Н  

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. ОПШТИ ДЕО   

 

1. 1   Правни основ за израду оперативног плана 

 

         Правни основ за доношење оперативног плана одбране од поплава на територији општине 

Лучани за 2019. годину је члан 53. и 55. Закона о водама („Сл. гласник РС“бр. 30/10,93/12,101/16) 

као и: 

-Уредбa о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава  („Сл. гласник РС“бр. 23/12); 

-Наредбa о утврђивању Оперативног плана одбране од поплава за 2019. годину за воде I реда и 

унутрашње воде, коју је донео  Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде („Сл. гласник 

РС“бр. 14/19). 

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

одбране од поплава по водним подручјима за водотоке на којима постоје заштитни  водни објекти, 

као и потезе водотока на којима ти објекти не постоје ако се на водотоку може благовремено 

спровести одбрана од поплава и да је то технички  и економски оправдано, припрема Јавно 

водопривредно предузеће, у складу са Општим планом, а доноси Министарство на територији 

Републике Србије. 

Оперативни план одбране од поплава за воде  II реда доноси надлежни орган локалне самоуправе, 

уз прибављено мишљење Јавног водопривредног предузећа. 

Оперативни план одбране од поплава нарочито садржи: податке потребне за ефикасно спровођење 

одбране од поплава, критеријуме за проглашење одбране од поплава, имена руководилаца и називе 

субјеката одбране, начин узбуњивања и обавештавања. 

Ови радови, мере и активности су систематизовани по фазама одбране од поплава и по учесницима 

(општинским субјектима), са дефинисаним задужењима и обавезама у свакој фази одбране посебно 



Оперативни план одбране од поплава за воде  II реда доноси се у складу са Општим планом за 

одбрану од поплава и Оперативним  планом одбране од поплава за воде  I реда, за период од једне 

године најкасније 30 дана од доношења Оперативног плана за воде I реда.   

Ради усклађивања планских решења за воде I  и II реда  у делу плана дат је Извод из оперативног 

плана за воде I реда који је донео надлежни Министар. 

Како је слив водотока I  и II реда на територији општине недељив учињен је напор да се обезбеди 

целовито праћење стања и предузимање мера заштите од поплава уз задржавање законске 

надлежности органа, предузећа и других правних лица и то: 

- руководиоца одбране од поплаве за воде I реда ЈВП „Србијаводе“ ВЦ „Морава“ Ниш, РЈ 

„Чачак“ Чачак. 

- рукододиоца одбране – Штаба за одбрану од поплава општине Лучани за воде II реда. 

- Стручно оперативног тима за заштиту од поплава Општинског штаба за ванредне 

ситуације (за  све водотокове)  на подручју општине. 

- Општински штаб за ванредне ситуације општине Лучани (као оперативно стручнoг тела 

за заштиту и спасавање, укључујући и заштиту и спасавање од поплава). 

 

О потреби проглашења ванредне ситације  на територији општине услед поплава на водама I и II 

реда одлучује председник општине на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације. 

Оперативни планови достављају се Министарству унутрашњих послова – Сектору за ванредне 

ситуације.                                 

 

1.2    ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ПРИРОДНИ ЧИНИОЦИ, РЕСУРСИ  

          
1.2.1   Топографско-географске карактеристике 

Подручје општине Лучани простире се у западном делу Републике Србије и  

припада Моравичком округу. Захвата површину од 454 квадратна километра 

и спада у средње велике општине у Србији. Математички полоажај ове 

територије одређен је координатама 43 45` (најсевернија тачка у Овчарско-

кабларској клисури) и 43 37`( најјужнија тачка код Дубоког превоја) северне 

географске ширине и 20 `(најзападније тачке код Гугаљаког моста на 

Западној Морави) и 20 24`(најисточнија тачка према селу Сатнча) источне 

географске дужине (по Гриничу). 

 Тeритoриja општине Лучaни прoстирe сe измeђу Oвчaрскo-Кaблaрскe 

клисурe, плaнинe Jeлицe и рaзвoђa рeкe Бjeлицe прeмa Гoлијскoj Мoрaвици. 

Oпштинa Лучaни имa издужeн oблик, прaвaц пружaњa сeвeрoзaпaд-

jугoистoк. Општина се североисточно граничи са Чачком, југоисточно са 

Краљевом, јужно са Ивањицом, југозападно са Ариљем, а северозападно са 

Пожегом. Овај предео познат је и под називом Драгачево и у великој мери се 

границе Општине поклапају са границама овог предела. 



 

Територија општине Лучани и њене катастарске општине 

 

Од укупне површине општине Лучани пољопривредно земљиште обухвата 63,0%, шуме 

33,25%, а  неплодно  земљиште 4,39%. У оквиру  пољопривредног  земљишта  на  оранице  и  

баште  отпада  34,81%, воћњаке 16,17%, ливаде 29,19% и пашњаке 19,83%. 

За данашњи изглед територије општине, за њену морфоструктурни склоп, главну улогу су 

одиграли неотектонски покрети, односно вериткално померање блокова. Оно је почело после 

тектогенетског формирања области, између горње креде и горњег олигоцена, а траје и дан-данас. 

Морфогенетски на простору лучанске општине издвајају се три дела: Драгачевска потолина-која 

захвата средишњи део; Драгачевске планине – које се пружају у дава венца и Овчарско-каблараска 

клисура. 

 Рељеф се одликује великом морфолошком разноврсношћу, који карактеришу променљиве 

висинске разлике, различито усечене поточне и речне долине, са променљивим нагибима падина, 

што је пре свега условљено геолошким саставом терена. Планина Јелица представља природну 

границу између Драгачева и чачанске котлине. Пружа се правцем северозапад-југоисток. Највиши 

врх је Црна стена (929 м), Вериње (874 м), Градина (849 м), Рајачки вис (818 м) и Стјеник (789м). 

Тај планински појас представља Горње Драгачево, а делом чини прелаз из јако заталасане у 

планинску област. У подножју Јелице, Овчара и Крстаца простире се Доње Драгачево, са брдима и 

врховима чије су падине блажег нагиба у односу на падине Горњег Драгачева. Овај брдско-

брежуљкасти предео захвата просторе између 300 – 500 м надморске висине, рашчлањен је речним 

долинама и одаје утисак благо заталасаног земљишта. Поред Јелице,планински рељеф подручја 

чине планине Чемерно (1579 мнв), Крстац (599 мнв), Голубац (733мнв) и Овчар. Највиша кота 

терена општине је Каменити Лаз (1315 мнв) на обронцима Чемерна (Г.Дубац), а најнижа у долини 

Западне Мораве (285 мнв) у северозападном делу подручја. Алувијалне долине реке Бјелице и 

Краваричке реке представљају најразвијеније и најгушће насељене просторе општине, са 

развијеном пољопривредом, али и подручје најугроженије поплавама и клизиштима. Речни токови 

у Драгачеву су усекли интересантне речне долине делимично клисурастог типа, од којих се 

посебно издваја се јединствена морфолошка целина Овчарско- кабларске клисуре, са укљештеним 

меандрима Западне Мораве, пећинама, манастирима, бањом, али и клисуре Бјелице (Г.и Д.Дубац), 

Змајеве реке, Вучковице и Рћанске реке. Драгачево обилује пећинама и другим облицима 



кречњачког рељефа, вртачама, литицама и др. од којих је највећа и најзначајнија Рћанска пећина. 

Вртаче су посебно заступљене у Доњој и Горњој Краварици, Ртима и Пшанику. 

У геолошкој грађи Драгачева заступљена су литолошки комплекси и формације разних 

старости: палеозоик, тријас, јура, креда, миоцен, миоплиоцен и квартар. Геолошку основу 

Драгачева чини комплекс палеозојских формација, састављене првенствено од шкриљаца, филита 

и серицитских шкриљаца, кварцита, кварцних пешчара, мермера. Палеозојске стене граде 

планинске венце Драгачева, Крстац и Голубац скоро у целини. 

                       

1.2.2     Климатске карактеристике 

       На подручју општине Лучани клима има одлике умерено-

континенталне  и континенаталне варијанте до субпланинских и 

пкланинских карактеристика. На подручју општине нема климатских мерења  

изузев нередовних у Лучанима, Гучи и Каони, што није довољно за 

доношење правих закључака , али може послужити  као важан показатељ. 

Климатаска мерења за Пожегу, Чачак, Краљево и Ивањицу могу послужити 

као основа, али се морају имати у виду неке микроклиматске специфичности 

превасходно због рељефа и правца. 

Као основу за климатске прилике у општини мора се узети клима 

суседне општине Пожеге, као најприближнија за долински појас општине 

Лучани (400-500мнв.) Изнад ове висине клима постаје оштрија, температура 

опада за 0,6  на савких 100 метара, повећава се количина падавина, али 

опада ваздушни притисак,а број дана са маглом се смањује. Основни правац 

дувања ветрова је запад-исток, долином реке Бјелице. За ово подручје  у 

зимском периду карактеристичне су и температурне инверзије.У периоду 

температурних инверзија престаје да важи температурни градијент 

0,6 /100, јер се хладан ваздух премешта у долину, а на планинама постаје 

топлије. 

 На подручју општине Лучани падавине се јављају начешће у облику 

кише. Просечне годишње количине падавина крећу се око 700 мм. Највише 

падавина, као што смо већ поменули, има у мају, јуну и јулу.  У осталим 

месецима количина падавина је доста равномерно распоређена. У 

палнинском делу средња годишња количина падавина  износи око 850мм. 

Најмање дана са падавинама на планинском простору има просечно 

спетембар са 6 дана и август са 7 дана. Посматрано на годишњем нивоу на 

простору општине Лучани има  102 дана са годишњом количиномпадавина 

од 1мм. Максималне дневне количине падавина јављају се лети (преко 70 

мм), а зими су знатно мање ( 30-35мм). 

          

1.2.3  Хидрологија воде I и II реда 

Подручије општине Лучани налази се такорећи целом површином на 

сливном подручју реке Бјелице која настаје од притока са Падина планина 

Јелица, Чемерно и Крстаца. 

Река Бјелица тече средином лучанске општине од југоистока ка 



југозападу дужином од 41км, површина слива захвата 379.2 километра 

квадратна. Слив је издужен и одликује се изразитом асиметричношћу, 

односно неравномерним распоредом левих и десних притока. Бјелица је 

десна притока Западне Мораве и извире на 930 метара надморске висине. У 

горњем току ово је планинска река, са дубоком и уском клисурастом 

долином.  

 

Најзначајније притоке реке Бјелице су: Горушица (12,2км), Живичка 

река (10,3км), Вучковичка река (5,2км), Драгачица (12,5км), Кривачка-Вичка 

река (10,3км), Рћанска река (22,5км) Тијањска река као и већи број потока и 

то:  у Гучи, поток Дупљај, Перигуз и Суводол, а у Лучанима поток Кленовац, 

Перајбор и Спило. Треба поменути још и: Локва поток, Ђераћки поток, 

Слануша, Крстац, Река, Лис поток, Достанића поток, Бојовац, Мала река, 

Вучковица, Стењевац, Речица, Пањин поток, Чоловића поток, Војиновски 

поток и др. 

 На територији Општине Лучани налазе се делови слива још три 

значајна  бујична тока. То су Бањички поток, Краваричка и река Лопатница. 

  Бањички поток је целом сливном површином на територији општине 

Лучани, а улива се у Западну Мораву. Површина слива је 13 километара 

квадратних. 

Краваричка река (17км) настаје на територији Општине, а улива се у 

реку Моравицу  (територија општине Пожега) и површина њеног слива 

износи 39 километара квадратних. 

Река Лопатница се формира од реке Толишнице (која се формира на 

територији општине Краљево) и по уласку на територију општине Лучани 

прихвата воде Каонске реке, а потом се улива у реку Ибар. Површина слива 

ове реке је 79 километара кавадратних. 

 Са аспекта сагледавања хидролошке ситуације и хидрауличних 

параметара реке Бјелице и њених притока, са падовима слива и до 55%, 

средњим падом тока 20% и средњим висинским разликама и до  300м. 



Закључак је да слив реке Бјелице са притокама и наведена три преостала 

слива имају бујични карактер. Сливно подручје Бјелице је 55% под шумом и 

пашњацима, што још увек није довољно да би се елиминисао њен бујични 

карактер, већ су потребни антибујични и антиерозивни радови на сливу и 

регулацији корита Бјелице и њених највећих притока. 

1.2.4   Насеља и инфраструктура 

На простору општине налази се 38 месних заједница. Од укупног броја насеља два се 

дефинишу као варошице – Гуча и Лучани, а осталих 36 као сеоске. Седиште општине је у 

Лучанима, међутим становништво подједнако гравитира ка оба центра из разлога што се велики 

број институција, како општинских тако и државних налази у оба места. Сеоска насеља 

карактеришу типичне одлике планинских села чија је основна специфичност велика разруђеност. 

Изузетак су само неколико већих сеоских средина која би се могла назвати насељима мешовитог 

типа у ком је велики број становника концентрисан око центра села. 

Становништво лучанске општине чине у највећем проценту Срби са 97,89% (20 457), а да 

су следећи по броју Роми којих има 112 или 0,53%. Карактеристично је да је у Лучанима насељена 

само једна породица, а све осатле Ромске породице живе у Гучи. Као што се може видети из 

приложеног прегледа осатли народи и народности заступљени су у веома малом проценту (испод 

0,5%). 

  У највећем обиму саобраћајну инфраструктуру  на територији општине Лучани сачињава 

мрежа регионалних, локалних и некатегорисаних путева, као и незнатан обим железничког 

саобраћаја, на потезу Ниш-Сталаћ-Краљево-Чачак-Пожега, у станици Драгачево са индустријским 

колосеком за потребе »Милан Благојевић - Наменска». 

Општина Лучани, солидном мрежом саобраћајница, повезано је са суседним општинама 

Чачак, Краљево, Ивањица, Ариље и Пожега и то државним путевима другог А реда: 

Бр.180 Чачак – Јелица – Гуча – Котража – Ивањица  

Бр. 181 Кратовска Стена – Лучани – Гуча – Каона – Краљево 

Бр. 197 Краљево -  Каона – Горњи Дубац – Луке – Ивањица 

Бр. 196 Лис -  Краварица – Ариље 

 

Лучанска општина данас има повољнији положаја у свом северном делу, тзв. Доњем 

Драгачеву јер излази у Овчарско-каблараску клисуру на магисатрлни пут М-22 који овај део 

општине повезује са Црногорским приморијем, као и на железничку пругу Београд-Бар. За разлику 

од доњег Драгачева, тзв. горње Драгачево слабије је повезано са значајним магисатрлним и 

железничким правцима. 

 

1. 2.5   Пољопривредно земљиште 

        Од укупне површине Драгачева која износи 45 433ха, обрадиво земљиште према попису из 

2012.  године заузима 17 100 ха, а остало су шуме и пашњаци 

На територији општине се издвајају карактеристични пољоприврендни реони: 

-Долински реон (ратарско-повртарска производња и мешовито сточарство) обухвата речне 

долине Бјелице и Краваричке реке. Овај рејон карактерише природне погодности створене за 

пољопривредну производњу унапређењем услова и то увођењем савремене мелиорације, 

изградњом хладњача и обезбеђивањем континуране стручне помоћи док је са друге стране 

приметна неопходност за унапређење и санацију насеља, сточних фарми и прерадних капацитета 

као и појачан инспекцијски надзор над употребом хемијских средстава у пољопривреди. 

-Брдско планински реон (воћарско-повртарска производња и пашњачко сточарство). Овај 

рејон је препознад као погодан за производњу меса и млека, производњу малине и производњу 

семенског и меркалтилног кромпира. Да би се ова област зазвијала и даље у том правцу, неопходно 

је повећање локалне запослености, кроз укрупњавање и развој пољопривредне производње и кроз 

покретање непољопривредних делатности на селу. 



Земљишта речних долина Бјелице, Краваричке реке и Западне Мораве, која у укупним 

површинама учествују са око 25%, одликују се посебним карактеристикама и већим производним 

способностима у односу на околна земљишта. Погодна су за рентабилу производњу ратарских и 

воћарских култура. Међутим, ове површени често су у пролећном и јесењм периоду изложене 

полављену. 

Земљишта брдско-планиског дела општине Лучани имају мању производну способност; 

међутим, и ова земљишта у доста високом проценту омогућавају рентабилну производњу 

кромпира и воћа, као и бављење сточарством. Посебан квалитет представља што се на овим 

земљиштима успешно производе и неки специфични производи за којима расте тражња на 

светском тржишту (малина, купина, јагоде). 

 

  2. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ I РЕДА 

Оштина Лучани припада водном подручју Морава. Правно лице задужено за 

организовање и спровођење одбране од поплава на водотоцима I реда је ЈВП 

„Србијаводе“– ВПЦ „Морава“ Ниш, РЈ „Чачак“ Чачак. Општина Лучани обухваћена је 

Републичким Оперативним Планом као сектор М.13.6 и М.13.7. водног подручја Морава, 

а према Наредби о утврђивању републичког Оперативног плана за одбрану од поплава 

који се односи на водотоке I реда. 

Оперативни план за одбрану од поплава  вода I реда за 2019. годину садржи: 

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И 

СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ 

ОДГОВОРНИХ ЛИЦА; 

 

2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И 

УНУТРАШЊИХ ВОДА И ОД ЛЕДА; 

3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА 

ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА 

НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА 

РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА 

2.1 Координатори одбранe од поплава и помоћници 

 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

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

тел. 011/ 201-33-60, факс 011/311-53-70 

E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs 

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 

Наташа Милић, моб.064/840-40-41, E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs 

Помоћници: 

Драгана Јанковић, тел. 011/311-71-79, Е-mail: dragana.jankovic@minpolj.gov.rs 

Мерита Борота, тел. 011/201-33-47, E-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs 

 
 
2.2 Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови 

заменици 

mailto:vodoprivreda@uzzprominpolj.gov.rs


 

ВОДНО 

подручје 

Јавно водопривредно предузеће (ЈВП) 

Главни руководилац ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

Заменик 

 

 

 

 

МОРАВА 

 

 

 

 

 

 

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

тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 

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

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 

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

ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом:  

Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, E-mail: zvonimir.kocic@srbijavode.rs  

ЗАМЕНИК за унутрашње воде: Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71,  

E-mail: milos.radovanovicc@srbijavode.rs 

2.3. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од 

спољних вода и нагомилавања леда, руководилац одбране од поплава на водном 

подручју и његов заменик 

 

ВОДНО 

подручје 

Надлежно јавно водопривредно предузеће (ЈВП) 

Руководилац одбране од поплава на водном подручју  

Заменик руководиоца на водном подручју 

 

 

 

 

МОРАВА 

 

 

 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, ВПЦ „Морава“ Трг краља Александра 2, Ниш  

тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs 

 РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 

Бранко Кујунџић , моб. 064/840-41-08, E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs  

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:  

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

 

2.4 Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководилац одбране 

од поплава на мелирационом подручју и његов заменик 

ВОДНО 

подручје 

Надлежно јавно водопривредно предузеће (ЈВП) 

Руководилац одбране од поплава на водном подручју  

Заменик руководиоца на водном подручју 

 

 

 

 

МОРАВА 

 

 

 

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

тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 

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

РУКОВОДИЛАЦ: 

Бранко Кујунџић , моб. 064/840-41-08 

E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs  

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА:  

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

 

2.5 Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове 

mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:zvonimir.kocic@srbijavode.co.yu
mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
mailto:branko.kujundzic@srbijavode.rs
mailto:zstankovic@srbijavode.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:branko.kujundzic@srbijavode.rs
mailto:zstankovic@srbijavode.rs


РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд 

Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.  WЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs 

тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58 

РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: 

Дејан Владиковић, 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, моб. 064/838-51-65, Е-mail: 

dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs 

ЗАМЕНИК: 

Јелена Јеринић, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46, моб. 064/838-52-77,  Е-mail: 

jelena.jerinic@hidmet.gov.rs 

ЗАМЕНИК ЗА ОДБРАНУ ОД ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ: 

Зорица Барбароша, тел. 011/305-09-36, 305-09-04, моб. 064/838-50-50,  Е-mail: zorica.barbarosa@hidmet.gov.rs 

ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ: 

ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68 

ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84 

 

2.6.  Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Горан Николић, моб. 064/892-12-56, E-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs 

Бојан Томић, моб. 064/892-12-56, e-mail: bojan.tomic@mup.gov.rs  

Управа за ватрогаснo спасилачке јединице 

Владо Племић, моб. 064/892-94-50 E-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs  

Драган Дончевски, моб. 064/892-03-71, E-mail: dragan.doncevski@mup.gov.rs 

Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, E-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs 

Управа за управљање ризиком 

Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, E-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs 

Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, E-mail:goran.stojanovic@mup.gov.rs 

Јелена Јашовић, моб. 064/892-95-07, E-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs ;  

Властимир Вулкић, моб. 064/892-97-38, e-mail: vlastimir.vulkic@mup.gov.rs  

Управа за цивилну заштиту 

Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, E-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs 
Бојана Икодиновић, моб 064/892-71-09, e-mail: bojana.ikodinovic@mup.gov.rs  

Републички центар за обавештавање 

тел. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, 228-92-08, факс 011/228-29-28 , моб. 064/892-96-68, 

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

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

Дежурни центар: тел. 021/488-53-59 

Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел.021/524-956,661-

27-04 

Руководилац: Душко Шуман, тел. 021/488-53-59, моб. 064/892-68-41 

Заменик: Драгош Алексић, тел. 021/488-53-59, моб. 064/892-09-01 

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ 

Драган Бујић, тел.011/313-93-35, моб.064/892-25-09 

 

ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА 
ПД „ХЕ ЂЕРДАП” д.о.о., Трг краља Петра бр. 1, Кладово – на Дунаву у зони акумулација у складу са 
конвенцијом Југославије и Румуније о експлоатацији и одржавању ХЕ „Ђердап I” и „Ђердап II”. 
На сектору Дунава од км 1333 до км 1433 – ледоломци из Републике Мађарске у складу са закључцима 

трилатералног састанка централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и Хрватске из децембра 

2013. године. За обезбеђење техничког особља за ледоломце задужено је ДВП ”ДУНАВ И ТИСА“, XII 

војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор, Директор: Адам Форгић, тел. 025/436-499, факс 025/412-384, 

E-mail: dutis@sbb.rs, dutis@open.telekom.rs 

ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ: 

mailto:srhydra@hidmet.gov.rs,%20office@hidmet.gov
mailto:srhydra@hidmet.gov.
mailto:srhydra@hidmet.gov.
mailto:srhydra@hidmet.gov.
mailto:goran.nikolic@mup.gov.rs
mailto:bojan.tomic@mup.gov.rs
mailto:vlado.plemic@mup.gov.rs
mailto:dragan.doncevski@mup.gov.rs
mailto:sasa.rancic@mup.gov.rs
mailto:jelena.jasovic@mup.gov.rs
mailto:vlastimir.vulkic@mup.gov.rs
mailto:bratislav.rancic@mup.gov.rs
mailto:bojana.ikodinovic@mup.gov.rs
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mailto:dutis@open.telekom.rs


Руководилац: Миодраг Костић , тел.011/206-31-12, моб. 065/216-55-87 

Заменик: Дејан Кузмановски, тел.021/483-54-27, моб. 064/126-33-40 

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, 

тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55: 

Марина Бабић – Младеновић, моб. 063/385-545, E-mail: marina.babic-mladenovic@jcerni.co.rs 

ЗА ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ И ФИЛТРАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ 

ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА НА ОТКЛАЊАЊУ ШТЕТНИХ 

ПОСЛЕДИЦА И АНАЛИЗУ ТРОШКОВА ОДБРАНЕ И ШТЕТА ОД ПОПЛАВА 

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, тел. 011/390-64-77, 390-

64-61, факс 011/390-79-55 

 

2.7Лица задужена за eвидентирање података о поплавним догађајима на водама I 

реда и системима за одводњавање у јавној својини 

„МОРАВА“ 

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

тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 

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

ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: 

Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-95, факс 011/311-94-03 

Е-mail: martina.egedusevic@srbijavode.rs 

За водно подручје „Морава“, „Ибар и Лепеница“ и „Бели Дрим“: Снежана 

Игњатовић, моб. 064/840-40-87, e-mail: snezana.ignjatovic@srbijavode.rs  

ВПЦ „Морава“ Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: 

vpcmorava@srbijavode.rs   

ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: 

Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27 

Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs 

ВПЦ „Морава“ Ниш, тел.018/452-81-85, факс 018/451-38-20 

За спољне воде:  

Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs, snezana.ignjatovic@srbijavode.rs 

Снежана Игњатовић, моб.064/840-40-87 

 

 
Током одбране од поплава јавно водопривредно предузеће обезбеђује: 

- у редовној одбрани од поплава од спољних вода свакодневно осмочасовно дежурство 
руководећег особља из овог плана као и чуварске службе у току радног времена; 

- у ванредној одбрани од поплава од спољних вода особље за дежурство од 24 часа (две смене 
по 12 часова или три смене по 8 часова); 

- у редовној одбрани од леда свакодневно дежурство од 8.00 до 12.00 часова; 
- у ванредној одбрани од леда свакодневно дежурство, по правилу од 8.00 до 18.00 часова, 

односно од 0.00 до 24.00  часа када долази до нагомилавања леда и потребе за интервенцијама; 
- у редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода потребан број лица за рад у времену од 

6.00 –18.00 часова (једна смена), а на црпним станицама у времену од 0.00 – 24.00  часа ( две смене 

по 12 часова); 
- у ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода и на црпним станицама потребан број 

лица за рад у времену од 0.00 – 24.00 часа (две смене по 12 часова). 
 

 

2.8 Оперативни план за одбрану од поплава од спољних вода и загушења ледом 
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 „ВОДНА ЈЕДИНИЦА – ЧАЧАК“ 

 

Општина Лучани обухваћена је секторима М.13.6 и  М.13.7 

Шематске ознаке сектори, деонице, заштитни водни објекти, штићена 

поплавна подручја и критеријуми за проглашење редовне и ванредне 

одбране од поплава од спољних вода и загушења дом дате су у доњој табели. 

 

 

 

      М.13.  

 

 

 

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

293, E-mail: vadmorava@eunet.rs 
Директор: Раде Радовановић, моб. 063/654-064 

Марина Вуканић, моб. 063/140-49-57 

Драган Бојовић, моб. 063/706-85-80 

М.13.1, М.13.3, М.13.6. 

М.13.8, М.13.9. 

Брана „ГОЛИ КАМЕН” 

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, 
E-mail: odbrana@srbijavode.rs 

Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs  

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

Директор: Раде Радовановић, моб. 063/654-064 

М.13.7. 

ПОМОЋНИК за М.13.1,М.13.3  и М 13.6 .: Драган Рапајић, моб. 064/840-41-46, E-mail: dragana.rapajic@srbijavode.rs 

ПОМОЋНИК за бране М.13.2, М.13.4, М.13.5 и М.13.7.: Драган Рапајић, моб. 064/840-41-46, E-mail: dragana.rapajic@srbijavode.rs 

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

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

   ПОМЋНИК за брану М.13.10 и М.13.11.: Југослав Јовановић, моб.064/843-21-04, E-mail: jugoslav.jovanović@srbijavode.rs 

   ВПЦ „Морава“ , Ниш, секција Ужице, Ужице, тел/факс 031/514-688. 

mailto:odbrana@vodevojvodine.com
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mailto:dragana.rapajic@srbijavode.rs
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М.13.6. 

Бјелица 

 

код Лучана и Гуче 

 

6,76 km 

 

1. 

 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

 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 

Успорни тунел потока Спило 0.25 km 

Успорни тунел Лучанског потока 0.047 km са уставама и ЦС „Лучани“ 

 

Леви насип Бјелице кроз насеље Ђераћ 0,91 km са АБ зидовима на седам 

локалитета. 

ВВ 

РО 

ВО 

МВ 

КВЗ 

300.50  (07.03.2016.) 

296.50 

298.80 

Q1%=380 m³/s 

298.80 

„Лучани”  

Регулисано 

подручје 

3,57 km 

ЛУЧАНИ 

ЦС „Лучани“ 

са гравитационим 

испустом 

 

5. 

 

Регулисано корито Бјелице кроз Гучу, 3.19 km 

РО 

ВО 

 

МВ 

испуњено минор корито уз даљи 

пораст 

ниво на 0.50 m  изпод  круне мајор 

корита уз даљи пораст 

Q1%=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 
 



3. ШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА 

3.1  Заштитни објекти на територији општине Лучани на водама II реда    

  На територији општине Лучани постоје регулациони објекти на водама II реда и то на 

потоцима Дупљај, Перигуз, Кленовац, Перајбор, Спило, Ђераћки поток, Богићевића поток, 

Симовића поток, реци Горушици, реци Добрици. 

 

- Перајбор (Лучаниски поток) – уређен бетонском подзидом од моста на делу пута од 

пумпе Лукоил према предузећу МБ“Наменска“ Лучани до Хотела „Лучани“. Након 

мајских поплава 2014.г. овај део потока је прочишћен и изграђена је габионска преграда. 

Неопходно је вршити његово даље одржавање.  

 

- Кленовац –  уређен земљаним насипом од ушћа у Перајбор поред Спортског центра и у 

кругу МБ „Наменска“ Лучани. Планиран је наствак радова на изградњи уставе, на којој 

ће радити ЈП „Србијаводе“ и предузеће МБ „Наменска“. Неопходно је извршити његово 

даље одржавање и чишћење. 

 

- Спило – Влад РС одобрила средства за извођење радована реци Бјелици који су 

обухватили и уређење потока Спило, уређен, тунелом од ушћа у реку Бјелицу до 

предузећа „Максима“. Неопходно је вршити његово даље одржавање и чишћење. 

 

- Поток Дупљај у Гучи уређен је у једном делу свог тока од ушћа у Бјелицу до радионице 

„Ружић“ каменом подзидом, а од радионице „Ружић“ до моста на општинском путу 

Гуча-Горња Краварица земљаним насипом. Изнад наведеног моста корито је неуређено. 

Потребно је уградити још једну цев на ушћу у реку Бјелицу у доњем  делу тока и 

урадити габионску преграду. 

  

- Перигуз – уређен је бетонском подзидом целим својим током од Основне школе у Гучи 

до ушћа у реку Бјлицу. 

 

- Симовића поток у Дљину - Након мајских поплава овај поток је прочишћен и изграђена 

је габионска преграда. Услед обилних падавина током 2017. и 2018. године дошло је до 

оштећења габионске преграде и неопходна је његова санација. Потребно је вршити 

његово даље одржавање.  

- Ђераћки поток у Ђераћу - Након мајских поплава 2014. и 2016.г. овај поток је 

прочишћен и изграђена је габионска преграда.  Изведени су радови на уређењу потока, 

замењена пропусна цев и у рађена камена подзида.  

 

- Богићевића поток у Крстацу - Након мајских поплава овај поток је прочишћен и 

изграђена је габионска преграда. Услед обилних падавина током 2017. и 2018. године 

дошло је до оштећења габионске преграде и неопходна је његова санација. Потребно је 

вршити његово даље одржавање.   

 

-  На реци Гурушици изведени су радови на уређењу, чишћењу и проширењу корита у 

дужини од 330 метара и постављени  бетонски блокови којима су ојачане обале. 

Неопходно је вршити његово даље одржавање и чишћење. 

- На реци Добрици у Котражи у дужини од 260 метара постављени су бетонских блокова 

којима је ојачана обала. Неопходно је вршити његово даље одржавање и чишћење. 

 

 

 



3. 2   Критеријуми за проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава 

     Одбрану од поплава организује и спроводи локална самоуправа на својој територији, 

односно Општински штаб за ванредне ситуације са својим стручно-оперативним тимом за 

заштиту и спасавање 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, и то по испуњењу критеријума утврђених за проглашење 

редовне, односно ванредне одбране од поплава. 

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

приправности се проглашава по испуњењу утврђених критеријума за проглашење стања 

приправности, а то је када постоји несумњиво могућност изливања воде из корита 

водотока и настанка поплаве. 

На бујичастим водотоцима, какви су токови на територији општине у случају 

дуготрајних кишних падавина  мањег или средњег интезитета или обилних кишних падавина 

које краће трају, предузимају се мере припрема за одбрану од поплава. 

Сагледавање стања угрожености од поплаве и предлагање мера редовне и ванредне одбране од 

поплава, без мерних места - којих нема на овим водотоцима, мора се вршити искуствено на 

деоницама водотока које могу бити релевантне за одређивање степена угрожености. 

Када водостај на реци – потоку достигне ниво 0,5 м од круне корита, а очекује се даљи пораст 

водостаја, предузимају се мере редовне одбране од поплава. 

Када водостај на реци - потоку достигне ниво 0.2 м круне корита, а очекује се даљи пораст 

водостаја, предузимају се мере ванредне одбране од поплава. 

Ако корита река и потока немају одговарајућу дубину корита (засута или плитка корита) 

предлагање мера за редовну и ванредну одбрану од поплава врши се на основу искуственог 

сагледавања укупног стања падавина, нивоа вода и очекивања даљег пораста водостаја. 

     Ванредну ситуацију насталу услед поплава на водама II реда на територији општине Лучани 

проглашава  Командант штаба (тј.председник општине). 

4. НЕШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА  

 

4.1 Водотоци II  реда на територији општине Лучани и процена могуће 

угрожености са графичким подлогама  
 

На територији општине Лучани налазе се следећи водотоци  II реда: 

4.1.1.Тијањска река 

4.1.2.Драгачица 

4.1.3.Рћанска река 

4.1.4.Кривачка река 

4.1.5.Горушица 

4.1.6.Река ( Пухово) 

4.1.7.Краваричка река 

4.1.8.Врањица 

4.1.1Тијањска река 

 



Тијањска река је десна притока реке Бјелице. Површина слива потока износи око 27 

km2. По својој физиономији Тијањска река је класични бујични ток, који после сваке веће кише 

покреће огромне количине наноса, грања, шибља и разног отпада. Сав тај материјал 

представља велику опасност јер ствара неку врсту препреке и услед зачепљења долази до 

изливања бујице и наношења штете околним зградама поред потока, индустријским објектима 

и саобраћајницама. 

 

 

критична деоница водотока 

 

 

 

4.1.2 Драгачица 

Река Драгачица је десна притока реке Бјелице. Површина слива потока износи око 

50.30 km2. Сливно подручје Драгачице обилује рељефним облицима карактеристичним за  

брдскопланинске регионе. Има неправилан, лепезаст облик: у прикупишту, горњем и средњем 

току се шири, док се у доњем току сужава ка ушћу. Доњи део потока је зацевљен што 

представља велику опасност јер после сваке бујичне кише поток покреће велике количине 

наноса, грања, шибља и разног отпада и сав тај материјал се као препрека нагомилава испред 

уласка у затворену кинету и услед зачепљења долази до изливања бујице и наношења штете 

насељима и саобраћајницама. 

 

 

 



 

критична деоница водотока 

4.1.3Рћанска река 

Рћанска река је лева притока реке Бјелице. Површина слива Рћанске реке је око 74.89 

km2. Изразито бујичног карактера, Рћанска река носи велике количине наноса створене 

продубљавањем и еродирањем обала корита (флувијалном ерозијом). У горњем делу тока, због 

великог протицаја, подигнута је брана „Голи камен“ за задржавање поплавног таласа. 

 

критична деоница водотока 

 

 

 

 

 



4.1.4 Кривачка река 

Кривачка река је лева притока реке Бјелице. Површина слива потока је око 16.90 km2. 

Кривачка река је класичан бујични ток карактеристичан за брдско-планинске регионе. Доњи 

део тока је потпуно затрпан наносом, тако да после сваке веће кише долази до изливања потока 

из корита и угрожавања околних домаћинстава и магистралне саобраћајнице. 

 

 

критична деоница водотока 

 

4.1.5 Река Горушица 

Горушица је десна притока реке Бјелице, са сливном површином од 44.50 km2. Слив је 

лепезастог облика, са развијеном хидрографском мрежом на целој површини. Профил за 

преграду (слика бр. 6) је узводно од пропуста. Услед великих вода и количине наноса који се 

задржава на улазу у пропуст долази до зачепљења грањем и отпадом и до неизбежног 

изливања реке ван корита и плављења око 50 објеката и саобраћајница а такође и 

пољопривредних површина. Пошто су ерозиони процеси у сливу изражени, такође и количина 

 



наноса појачана, долази до нежељених ефеката који имају за последицу стварања велике 

материјалне штете по домаћинства и пољопривреду. 

 

критична деоница водотока 

4.1.6 Река (Пухово) 

Изразито је бујичног карактера. После сваке бујичне кише носи велике количине 

наноса које стварају препреке и доводе до зачепљења пропуста, услед чега долази до оштћења 

саобраћајница и полављена неколико објеката у Пухову. 

 

критична деоница водотока 

 

 

 

4.1.7 Краваричка река 

 

 



Има дужину од 17 км , а у дужини од  12,5км тече тече кроз Лучанску општину. У 

сливу Краваричке реке (угрожено пољопривредно земљиште-појас око реке од пута 

Д.Краварица-Ариље до границе са општином Пожега).  

 

критична деоница водотока 

 

У МЗ Горња Краварица, приликом већих кишних падавина долази до плављења 

пољопривредног земљишта, угрожено подручје од уласка у насељено место,(од моста 

низводно ка спортском игралишту). Такође, Јелов поток прави велике проблеме у делу ушћа 

Краваричке реке, излива се и причињава велике материјалне  штете. 

 

 



 

критична деоница водотока 

 

4.1.8 Врањица 

Врањичку реку карактерише нагла промена правца тока. Од изворишта тече правцем 

североисток-северозапад, а затим скреће под углом од 90 степени. На том потезу њен ток је 

инвесан у односу на Бјелицу. После примања Грабовске реке и Рогачке реке још једном прави 

лакат до ушћа у Драгачицу 

 
критична деоница водотока 

 

 

 



У сливу реке Бјелице угрожено је подручје МЗ Вича (у делу ушћа реке Горушице у 

Бјелицу), МЗ Турица (испод Медитеран електра, испод продавнице у Турици, у делу ушћа 

Тијанске реке), у МЗ Пухово (изнад моста у Лису, испод моста за „Баташе“), у МЗ Крстац (део 

пољопривредног земљишта уз реку), МЗ Ђераћ   (угроженост  20 стамбених и др. објеката ) и у 

МЗ Дљину (око 25 стамбених и других објеката), објекти радно комуналне зоне Лучани  и 

објекти предузећа „М.Благојевић – Наменска“ Лучани. 

 

4.1 ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ  ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА (РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ 

ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ) 

     

4.2.1  Начин деловања у случају поплава на одређеној деоници водотока  

 
 

На основу добијених информација од становништва и других са терена, руководилац 

одбране од поплава врши њихову проверу код ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“,РЈ „Чачак“ и 

помоћника руководиоца одбране од поплава. 

На територији општине  постоји водомерна станица у Гучи и мерна летва за мерење водостаја 

реке Белице у Лучанима поред главне капије предузећа „Милан Благојевић- Наменска“ 

Лучани, као и две нове мерене летве постављене од стране РХМЗ-а у Вичи и у Пухову. 

На водама 2 реда на територији општине не постоје водомерне станице, па се добијене 

информације тумаче искуствено. 

При прогнозама РХМЗ о изузетно великим количинама падавина, руководилац одбране од 

поплава телефоном налаже активирање осматрача водостаја на водомерним станицама и 

одређује учесталост осматрања. За осматраче се одређују Председници МЗ који визуелно 

осматрају водостај и достављају повратну информацију центру за пријем упозорења. 

У случају да се од ВПЦ „Морава“ и РЈ „Чачак“ добију информације да се очекује поплавни 

талас већег обима, активира се штаб одбране од поплава за рад током 24 часа. По 

успостављању рада штаба за одбрану од поплава, обавезе осматрача су да на свака два сата 

јављају стање водостаја. 

Са осматрањем се престаје након налога од стране општинског руководиоца одбране од 

поплава. 

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

џакова пуњених песком. С обзиром на могућност складиштења потребног материјала за 

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

односно почети са ископом и превозом земље из најближег позајмишта, или депоније. 

 

У случају потребе за већим бројем ангажованих лица, руководилац даје предлог 

команданту штаба о ангажовању људства у одређеној месној заједници. 

 

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

контакту са командантом општинског штаба за ванредне ситуације (председник општине 

или његов заменик). 

 

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

угроженом подручју, посебна комисија коју организује О п ш т и н с к о  в е ћ е ,  извршиће 

детаљан обилазак подручја у циљу идентификације материјалних штета по врсти објеката и 



добара и  благовремене израде извештаја са одговарајућом фото-документацијом. Начин и 

делокруг рада ове комисије дефинише се посебним актима. 

Комисије за процену штете настале услед поплаве поштују важеће критеријумиме за процену 

штете републичких институција којима се доставља извештај и свој рад усаглашавају са њима. 

 

 

 

4.2.2 Критеријуми за проглашење стања приправности и ванредне ситуације 

услед поплава 

 

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

према следећим фазама: 

1. Редовна одбрана од поплава проглашава се када водостај достигне ниво редовне одбране из 

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

услед дуготрајно високих водостаја. 

Мере у току редовне одбране: 

Предузимају се мере осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања заштитних 

објеката и по потреби мере неопходне за спречавање нежељених појава. 

 2.  Ванредна одбрана од поплава спроводи се када корита река и потока не могу да преузму 

количину воде и не могу да у задовољавајућем року одведу поплавне воде са пољопривредног 

земљишта или из насеља, са претњом настајања штете на усевима и објектима и тада се  

проглашава  ванредна одбрана  од  поплава  од  спољних вода, на основу III фазе одбране од 

поплава, тачка 4.Општи план одбране од поплава.   

Мере у току ванредне одбране: 

Предузимају се мере непрекидног осматрања и праћења кретања водостаја, појава 

и  стања  заштитних  објеката  и  мере  и  радови  за  очување њихове стабилности и за 

отклањање нежељених појава. 

-Ванредна одбрана од поплава од спољних вода на бујичним водотоковима, 

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

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

Мере у току ванредне одбране од бујичних поплава: 

Предузимају се мере непрекидног осматрања, обавештавања (центри за обавештавање и 

узбуњивање) и упозоравања локалне самоуправе и јавности на опасност од поплава, по 

потреби и одговарајуће мере, а непосредно након проласка бујичне велике воде, предузимају 

се неопходне мере на отклањању последица у водотоку и на постојећим заштитним 

објектима. 

3. Ванредно стање настаје када није могуће са људством, средствима и постојећим 

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

материјалних штета. Главни руководилац одбране од поплава  обавестиће  Главни  штаб  за  

ванредне  ситуације  ради  хитног проглашења ванредног стања одбране од поплава, на 

основу III фазе одбране од поплава,  тачка  7.  Општи  план  одбране  од  поплава  за  

период  од  2012 - 2018.године  ( „Службени гласник РС“, број 23 од 28.марта 2012). 

Неопходно је ангажовање додатне   радне   снаге   и   механизације, ради преузимање већих 

радова (ископавање нових канала, покретни црпни агрегати и сл.). 

Мере у току ванредне ситуације су дефинисане одредбама Закона о ванредним 

ситуацијама. Предузимају се мере организоване евакуације становништва и имовине, уз 

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

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

након проласка   великих   вода, предузимају  се неопходне мере на отклањању последица на 

поплављеном подручју, у водотоку и на постојећим заштитним објектима, у складу са 

планом за деловање у случају ванредних ситуација. 



 

 

4.2.3 Ангажовање радне санге, механизације, опреме и матерјала за 

спровођење одбране од поплава за подручје општине Лучани   
 

 

Организација ангажовања људства на угроженим локалитетима подручја, као и 

опремање људства материјалом, алатом и опремом за одбрану, врши се по наредби 

Команданта штаба у   спровођењу одбране од поплава на водотоковима II реда, односно 

водотоцима који су у надлежности општине. Наредбе о ангажовању људства благовремено 

спроводи субјекат одбране који је и одговоран за извршење наредбе. Субјекти одбране дужни 

су да ажурно пријаве команданту   Општинског штаба све промене расположивог људства, 

које се десе у периоду важности годишњег Оперативног плана. 

Руководилац одбране од поплава у најкраћем року извршиће удаљавање лица које 

несавесно или нестручно обавља поверене послове одбране или на други начин штетно утиче 

на спровођење одбране и сменити га са дужности. Руководилац који је сменио са дужности 

поједина лица, дужан је да на њихово место одмах постави друга и о томе обавести 

Команданта штаба.  

Субјекти одбране дужни су да по наредби секторског руководиоца, команданта 

Општинског штаба и његових помоћника, благовремено организују људство и кадрове 

обухваћене Оперативним планом.  Помоћ у руковођењу људством пружају повереници и 

расположиви стручни кадрови субјеката одбране. Субјекти одбране дужни су да ажурно 

пријаве све промене расположиве механизације, опреме, алата и материјала, које се десе у  

периоду важности годишњег Оперативног плана 

    Субјекти одбране дужни су да по наредби секторског руководиоца и команданта 

Општинског штаба и његових помоћника, у синхронизацији са штабом за ванредне 

ситуацује, благовремено организују коришћење расположиве опреме, механизације, алата и 

материјала који су обухваћени Оперативним годишњим планом. 

   Пољопривредници су дужни да обезбеде извођење повремених бразда на својим 

њивама, ради  ефикасног одвођења сувишних вода  у најближи реципијент. 

   Становници у насељеним местима дужни су да редовно одржавају канале и пропусте 

својих стамбених  зграда , службених просторија и дворишта. 

Ангажовање радне снаге, механизације, опреме и материјала врши се на основу   Закона   о    

смањењу ризика од катастрофа и управљањуванредним ситуацијама (''Службени   гласник   

РС'',   бр. 87/18), Закона о  водама (Сл.гл.РС.,  бр.30/10)  и  одлукама надлежних органа 

општине, наредби команданта Штаба за ванредне ситуације општине Лучани и важећих 

прописа и аката везаних за одбрану од поплава. 

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

контакту са Стручно оперативним тимом за заштиту од поплава Штаба и Општинским 

Штабом. По завршеним активностима дужан је да Општинском штабу за ванредне ситуације, 

Општинском већу односно Скупштини општине у року од 15 дана достави Извештај о 

последицама, насталој штети и ангажованим снагама и средствима у поступку одбрана од 

поплава. 

     

4.2.4  Дужности и обавезе субјеката одбране од поплава – правна лица 

носиоци   активности 
 

ЈП „Драгачево путеви“Гуча и „Комуналац“ из Лучана активно би учествовали у 

одбрани од поплава и ангажовали би све расположиве људске и материјално техничке 



капацитете у санирању последица од штета које би поплава нанела. Такође, ЈКП „Комуналац“ 

је у обавези да грађане снабдева водом из цистерни (ако је нарушено водоснабдевање) до 

нормализације водоснабдевања. 

Права и дужности грађана и правних лица у одбрани од поплава и бујица су радна и 

материјална обавеза.  

Дужности из претходног става грађани и правна лица извршавају на основу Наредбе 

руководиоца одбране од поплава. Радна обавеза грађана у периоду одбране од поплава састоји 

се у извршавању одређених послова и задатака. За потребе одбране од поплава грађани су 

дужни да ставе на располагање: моторна и превозна возила, грађевинске и друге машине и 

црпне пумпе. 

Општинско веће доноси прописе о начину утврђивања накнаде и исплати грађанима и 

предузећима за коришћење њихових средстава употребљених у периоду одбране од поплава. 

Сви субјекти који су у Оперативном плану укључени за одређене активности везане за 

спровођење одбране од поплава дужни су да их извршавају стручно и у складу са важећим 

прописима.  

1. ЈП „Драгачево путеви“ Гуча 

 

Редни 

број 

Врста механизације комада 

1.    ТРАКТОР СА ПРИКЉУЧЦИМА 2 

 
2. БАГЕР ТОЧКАШ 2 

3. СКИП ИЦБ 2 

 
4. КАМИОНА 3 

 

2. ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани 

 

Редни 

број 

Врста механизације комада 

1. МАN  СМЕЋАР 2 

2. ВОМА 1 

3. ЦИСТЕРНА ЗА ВОДУ 1 

4. ФЕКАЛНА ЦИСТЕРНА  1 

 

 

Уколико средства, механизација и људство које поседују јавна предузећа општине Лучани 

нису довољни за извршавање неопходних послова и задатака, ангажоваће се људство и 

механизација других привредних субјеката: „ПАНЕКСПРЕС“ Лучани, „БРОЋИЋ РАШО“ Гуча и 

„СТРАЊАНЦИ“ Живица . 

Редни 

број 

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

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

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

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

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

формира бујични талас). 

4. обезбеде прилазе за одбрану од поплава. 

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

објеката који могу бити угрожени штетним дејством воде. 

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

7. обезбеде  поуздано функционисање сопствене оперативе и механизације у ванредним 

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

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

 

     Средства   за   редовне   трошкове   спровођења   Оперативног   плана  од поплава на 

територији општине Лучани, обезбеђују се из буџета општине,  кроз  превентивну  заштиту, 

док  би  се  у  случају  настанка поплаве – ванредне ситуације, користила средства сталне 

буџетске резерве за санирање последица проузроковане штете. Општински штаб за ванредне 

ситуације спроводи  активности  на  систему  раног упозоравања и међусобне комуникације 

свих субјеката. 

 
 

5. ОРГАНИЗОВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА   

 

5.1 Руковођење одбраном од поплава на водама II реда на територији 

општине Лучани 
 

Одбраном  од поплава руководи Командант шатба.  

Општински штаб за ванредне ситуације надлежан за поплаве обавља следеће: 
 

-  руководи  свим  активностима  које су у надлежности општине (административне, 

хидротехничке и комуналне активности), у периоду редовног стања (у периоду без 

непосредне опасности од поплава), као и у периоду ванредних хидролошких 
околности – од момента најаве поплаве до престанка опасности; 

 
- руководи и координира учешћа ових субјеката у одбрани од поплава, у 

синхронизованом спровођењу свих планираних мера заштите од вода; 
 

  у  току одбране, штаб је у пуној приправности. 

 

 

Командант општинског штаба 
 
Командант општинског штаба за ванредне ситуације кординира рад са Руководиоцем за 

одбрану од поплава, врши следеће послове (по фазама у току одбране): 

 

Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава: 

1/1. Заказује и руководи седницама одговорних за одбрану од поплава на којима се усвајају 

планови рада. 

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

2. УЛТА 1 
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1/3. Обезбеђује  услове  и  организује  програм  мера  и  активности  за имплементацију плана 

за заштиту  и спасавање  од  поплава код институција које чине виталне системе 

општине. 

1/4.  Обезбеђује услове за интегралне  и координира активности у имплементацији 

оперативних планова, активности у реализацији активности у склопу припрема за 

одбрану од поплава и организован рад у ванредним условима. 

1/5. Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје 

општине. 

1/6.  Обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за информисање и 

едукацију јавности. 

1/7.  Организује у сарадњи са другим субјектима и спроводи програм мера и активности за 

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

1/8.  Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада. 

1/9. Прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака које му доставља 

Хидрометеоролошки завод. 

 

 

Фаза 2. : Ванредна одбрана од поплава: 

2/1. Руководи радом штаба за ванредне ситуације. 

2/2. Координира активности са задуженима за одбрану од поплава. 

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

        националног Оперативног плана. 

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

заштите  и  оперативним  лицем  надлежног  Центра  за обавештавање и узбуњивање. 

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

       односе на ангажовање радне снаге, механизације и других средстава  

         и др. 

2/6. Издаје наредбу о предузимању мера за заштиту здравља људи и  

        добара, које се односе  на ангажовање радне снаге, механизације и  

       других средстава и др. 

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

околностима у координацији са штабом цивилне заштите. 

2/8. Даје предлог за проглашавање ванредне ситуације. 

 

Фаза 3.: Ванредна ситуација: 

3/1. У случајевима  када  постојећи  и  планирани  одбрамбени  систем   

      није довољан  и  прети  изливање  воде  и  налет  бујице,   

        Командант  штаба  за ванредне ситуације проглашава ванредну  

           ситуацију. 

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

прихватних  центара  у ванредним  околностима  у координацији са штабом цивилне 

заштите; 

 

Фаза 4.: Отклањање последица поплава: 

4/1.  Обезбеђује услове за  спровођење мера и руководи   

      активностима и радовима на отклањању последица поплава по  

         престанку опасности, 

4/2. Обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено  

     пружање финансијске и материјалне помоћи угроженом  

         становништву и привреди на подручју општине.   

 

 Заменик Команданта општинског штаба 



У одсуству Команданта Штаба или по његовом налогу, у свему га замењује. 
 

Чланови штаба 
 

Чланови штаба за одбрану од поплава врши следеће послове (по фазама у току одбране): 

 

Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава: 

1/1.  Директно обезбеђује примену оперативног плана код субјеката који учествују у заштити 

и спасавања од поплава; 

1/2. Координира рад повереника на терену и о томе обавештава руководиоца штаба; 

1/3. Врши непосредан увид стања на подручју које може бити 

угрожено, у сарадњи са општинским штабом и предлаже општинском штабу потребне мере 

из свог домена. 

 

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

последица поплава : 

1. Врши непосредан увид стања на угроженом подручју у сарадњи са општинским штабом и 

предлаже потребне мере. 

2. Спроводи наредбе руководиоца штаба, информише га о стању   на терену и 

предлаже предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове у току 

одбране као и за отклањање последица поплава; 

3. Организује реализацију потребних  мера  за  неопходне   

хитне радове на угроженим  подручјима,  по добијању  

сагласности руководиоца штаба. изузетно уколико  би   

нечињенем  били угрожени  животи становника предузима 

 мере без добијања сагласности; 

4. Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним  

     средствима у току одбране и отклањању последица поплава; 

5. Подноси извештај Команданту штаба   по завршетку одбране од поплава, а обавезно у 

току одбране. 

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

ситуације, односно у фази отклањања последица поплава: 

1.  Врши непосредан увид у стање  на  подручју  и  достављају  информације 

помоћницима; 

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

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

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

терену, ангажованом људству, механизацији и др. 

 

 

 

Чланови Штаба за ванредне ситуације  

Ред.бр. Име и презиме Дужност у Штабу Назив радног места  

1 МИЛИВОЈЕ ДОЛОВИЋ Командант штаба 

 

Општина Лучани 

Председник 
        2 

МИЛОШ ЈОВИЧИЋ Заменик команданта штаба 
Општина Лучани 

зам. председника 

3 ЗОРАН ВУЧИЋЕВИЋ Начелник штаба  
            Општинска управа   

         проосветни    инспектор  



4 
НАТАША ВУЈИЧИЋ 

Члан штаба  

за очување добара битних за опстанак 

Општинска управа општине 

Лучани 

В.Д.начелник 

5 

 5 5 Име и презиме повереника Месна 

заједница 

телефон 

Брвеничка река Миодраг Чорбић  Градац 062/451-901 

 

Брвеничка река  Миланка Вујовић  Брвеник 062/450-593 

Брвеничка река Мирољуб Перовић Градац 063/846-70-63 

Праћено подручје угрожености Име и презиме повереника Месна 

заједница 

телефон 

Брвеничка река Бранко Раковић  Брвеница 064/856-45-16 

Јошаница Драгиша Ђековић Јошаничка 

Бања 

062/450-273 

Јошаница Милинко Милојевић Јошаничка 

Бања 

063/822-37-21 

Јошаница Драгош Драгојловић Баљевац 064/373-26-88 

Рудничка река Милан Пејић  Рудница 062/454-591 

Рудничка река Биљана Ћирковић Рудница 064/324-77-42 

Радошићка река Јаблан Пановић Радошиће 062/450926 

Радошићка река Него Секулић Радошиће 064/186992 

Медаревски поток Миланче Жарковић Биљановац 062/450-178 

Медаревски поток Слободан Ђорђевић Биљановац 063/271-532 

Курићки поток  Зоран Матовић Баљевац 062/450-986 

Курићки поток Иван Медаревић Брвеник 065/825-54-93 

    

    

    

    

    

ДРАГУТИН НЕДОВИЋ 
Члан штаба  

за хитно успостављање неопходних 

служби од јавног интереса 

МУП- Полицијска станица 

Лучани 

начелник 

6 
МИЛОРАД АНЂЕЛИЋ 

Члан штаба  

за заштиту и спасавање од пожара и 

експлозија и заштиту од НУС-а 

 

МУП-Одељење за ван. ситуације 

Чачак –Ватрогасно спасилачка 

јединица Гуча 

командир 

 

    7 

АНКА РАДОЈИЧИЋ 

Члан штаба 

 за збрињавање угрожених и 

настрадалих 

Црвени крст Лучани 

секретар 

8 
МАРИНА ЈАЋИМОВИЋ 

Члан штаба  

за заштиту од техничко технолошких 

несрећа 

Предузеће „МБ-наменска“АД 

Лучани 

руководилац сектора 

безбедности и заштите 

 

 

 

9 

       МИЛИЈА МИЛЕНКОВИЋ 

 Члан штаба  

за заштиту и спасавањеод поплава и 

несрећа на води и под водом 

ЈП „Драгачево путеви“ Гуча 

директор 

10  

МИЛОШ БОШКОВИЋ 

 

Члан штаба 

за асанацију терена  

ЈКП „ Комуналац“ Лучани, 

директор 

 

 

11       др  ДАНИЦА СТЕФАНОВИЋ Члан штаба за прву и медицинску 

помоћ 

 

Члан штаба   

за прву и медицинску помоћ  

Дом здравља Лучани 

 

Дом здравља, Лучани 

директор 

    12 
РАДОЈКО ВИДОЈЕВИЋ Члан штаба  за узбуњивање  

Електродистрибуција Чачак 

РЈ Гуча- директор 

  13 АЛЕКСАНДАР ГРУЈИЧИЋ Члан штаба за заштиту и спасавање на 

неприступачним теренима  

Предузеће „Путеви“ АД Чачак 

РЈ Гуча - руководилац 

14 САВО КОВАЧЕВИЋ Члан штаба Војска Србије, Гарнизон Пожега 

15 МИРЈАНА НИКОЛИЋ Члан штаба стручни сарадник 
Општинска управа  

Заштита , спасавање и 

планирање одбране 

16 ЗОРАН КРЉАНЧЕВИЋ 
Члан штаба за склањање и 

урбанистичке мере заштите и 

евакуацију  

Општинска управа општине 

Лучани 

инспектор 

. 

17 БИЉАНА КАПЛАРЕВИЋ 
 Члан штаба лице задужено за           

информисање,односе са јавношћу 
Општинска управа 

Шеф кабинета 

  

       

 

5.2  Систем веза у спровођењу одбране од поплава за територију општине Лучани  

 

 Систем веза за организовање и спровођење одбране од поплава на подручју општине 

Лучани, обезбеђен је применом постојеће телефонске везе за везу свих субјеката у одбрани. 

Мобилне везе обезбеђене су за руководство Општинског штаба за ванредне ситуације. Режим 

комуникација путем веза између субјеката у одбрани од поплава и руководства Општинског 

штаба, одвија се по датој шеми руковођења и координације. Општинским Оперативним 

годишњим  планом, по усвојеној шеми руковођења, координације  и субординације, 

дефинисани су подаци од значаја за успостављање ефикасне и поуздане комуникације између 

учесника у одбрани. Командат Штаба је задужен за ажурност ових података и благовремено 

успостављање комуникације са субјектима у свим фазама одбране. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШЕМА РУКОВОЂЕЊА И КООРДИНАЦИЈЕ СА СУБЈЕКТИМАОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
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Ïîëèöè¼à 

Ðóêîâîäèëàö çà âîäíî ïîäðó÷¼å ÅÏÑ 

ÍÀ×ÅËÍÈÊ ÎÏØÒÈÍÑÊÎÃ ØÒÀÁÀ ÏÒÒ 

Ñåêòîðñêè ðóêîâîäèëàö 

ÎÏÅÐÀÒÈÂÀ ïðèâðåäíèõ ñóá¼åêàòà 

        

     
Âî¼ñêà 

 
Ðóêîâî�åœå 

 

   

       

Ïðåäñåäíèöè ÌÇ 
Ïðèâðåäíè îá¼åêòè è èíäóñòðè¼ñêè ïîãîíè 

  
×ËÀÍÎÂÈ ØÒÀÁÀ 

 

   

     

   
ÏÎÂÅÐÅÍÈÖÈ 

   

  

     

СТАНОВНИШТВО 



 

 

5.3   Начин узбуњивања и обавештавња угроженог становништва   

 

Лице задужено за информисање јавности под надзором Команданта штаба обавља следеће послове: 

- прати спровођење одбране од поплава, прикупља све извештаје од ЈВП „Србијаводе“ 

,ВПЦ „Морава“,РЈ „Чачак“ и Хидрометеоролошке службе и локалних центара за пријем 

упозорења, правних и физичких лица,упознаје се са њима, 

- даје обавештења средствима јавног информисања, 

- одржава везу са центром за обавештавање  и средствима за информисање. 

 

Узбуњивање становништва врши се : 

- Преко локалних средстава јавног информисања  

- Преко повереника цивилне заштите 

- Сиренама – занак за општу опасност 

 

 

 

5.4   Евакуација становништва угроженог од поплава 

 

На основу добијених информација о падавинама у сливу и наглом порасту водостаја, 

Штаб за ванредне ситуације процењује степен опасности, активира надлежно људство, 

потребне мере и механизацију, а ако очекивана поплава превазилази одбрамбене 

капацитете проглашава ванредну ситуацију. Активирају се снаге МУП – а за одбрану и 

спашавање, цивилна заштита, комуналне службе, водопривредна предузећа и друго. Битно 

је благовремено алармирање јавности и становништва на угроженом подручју преко 

локалних медија, јер за кратак временски период становништво мора спремно дочекати 

наредбу о евакуацији - спашавању становништва и смањењу материјалних губитака. 

Главни кораци у операцији спашавања становништва су: идентификација простора који се 

евакуише, развијањем процедуре за евакуацију (правац, дестинација, време), формирање 

центра за пријем и привремени боравак угрожених, ургентне мере (хитна медицинска 

помоћ, против пожарна заштита, интервенција комуналних служби у случају прекида 

снабдевања водом и електричном енергијом) и повратак евакуисаног становништва по 

налогу Штаба.  

Евакуација од поплава врши се померањем угроженог становништва, стоке и 

материјално техничких средстава на ближа безбедна подручја, код суседа или родбине 

угрожених. 

У случају поплава ширих размера капацитети, у којима ће се вршити смештај 

угрожених, су јавни објекти (сале домова месних заједница, слободне магацинске просторе, 

слободне стамбене објекте) и угоститељско туристичке организације које располажу са 

смештајним капацитетима 

Евакуација се предузима када предстоје или су наступиле опасности изазване 

поплавом, које угрожавају становништво, тако да је нужно да становништво ради заштите и 

спасавања напусти угрожену територију. 

Одлуку о евакуацији доноси Начелник округа, или Председник општине (Командант 

Општински штаб за ванредне ситуације - ОШВС) на предлог Начелника Одељења за 

ванредне ситуације округа. 

Евакуацију организује и планира Одељење за ванредне ситуације Рашког округа . 

Одлуку о евакуацији спроводи: 

1) Руковођење – ОШВС  

2) Регулисање саобраћаја – Саобраћајна Полиција 

3) Превоз угроженог становништва – локални превозник ("Кавим" Рашка ) 



 

 

4) Одржавање реда и заштита имовине – Полиција 

5) Прихват евакуисаних грађана – Повереник ЦЗ, Школска управа и Установа за децу 

предшколског узраста 

У складу са планом евакуације ОШВС  приступа се спровођењу евакуације 

угроженог становништва. Евакуацијом руководи помоћник начелника штаба за евакуацију. 

Након саопштавања наредбе о евакуацији процењује се да ће 1/3 угрожених грађана 

сама извршити евакуацију и померање са угрожене територије (пешице или сопственим 

возилима) на неугрожено подручје.  

У складу са ситуацијом на терену место за прихват угроженог становништва одређује 

ОШВС. 

Приоритет у евакуацији имају особе са инвалидитетом, болесне особе, деца, трудне 

жене, мајке са малом децом и старе особе. 

Локални превозник „Аутопревоз“  Чачак врши превоз угроженог становништва до 

места за прихват. Контролу саобраћаја, одржавање реда и заштиту имовине евакуисаних 

врши полиција и Војска Србије. Прихват евакуисаних врше повереници цивилне заштите и 

руководилац установе где се врши прихват. Одмах након прихвата врши се евидентирање и 

смештај. 

 

5.5 Збрињавање угроженог и настрадалог становништва 

 

Ради збрињавања угроженог и настрадалог становништва код поплава, предузети 

мере за привремени смештај, исхрану, здравствену заштиту и обезбеђење других 

неопходних потреба становништва 

Збрињавање угрожених и настрадалих планира и организује  Штаб за ванредне 

ситуације општине Лучани. 

 

Носиоци збрињавања: 

1) Центар за социјални рад 

2) Општинска организација Црвеног крста 

Сарађују:  

1) Школе на подручју општине 

2) Дом здравља 

3) Општинска управа 

4) Општинско веће 

          5) Полиција 

          6) Завод за јавно здравље Чачак 

 

По плану ОШВС збрињавање угроженог и настрадалог становништва извршити 

привременим смештајем у просторије школских и предшколских установа, спортској хали 

и др. погодних објеката, на делу територије која није угрожена поплавом. 

Одмах након прихвата, тимови психолога и социјалних радника обављају разговор са 

евакуисаним становништвом.  

За рад са децом Школска управа обезбедиће школске педагоге и психологе. 

Центар за социјални рад предузеће бригу о социјално угроженим лицима. 

Црвени крст и локална самоуправа обезбедиће флаширану воду и храну за 

евакуисане. 

ЈКП  обезбедиће водоснабдевање. 



 

 

Дом здравља ће обезбедити здравствену заштиту евакуисаних грађана. Санитарна 

инспекција, у сарадњи са Заводом за јавно здравље Чачак наложиће мере хигијенско-

епидемиолошке заштите. 

Еколошка и комунална инспекција спроводи ће мере из своје надлежности. 

Полиција обезбеђује одржавање реда и заштиту евакуисаних и њихове имовине. 

 

6. ЕВИДЕНЦИЈА ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА 

 
Овим делом Оперативног плана предвиђен је начин уочавања пораста водостаја од стране 

лица задужених за осматрање и јављање(председника савета Месне заједнице) као и телефони  на 

који се достављају битне информације (локални центри за пријем упозорења). 

  Служба заштите и спасавања у оквиру општинске управе Лучани и руководиоци одбране од 

поплава, задужени су за: 

-прикупљају информације од хидро-метеоролошког завода(РХМЗ) 

-налажу активирање осматрача водостаја на водотоцима 

- предлажу председнику општине активирање Штаба 

-врше координацију активности између служби задужених за одбрану од поплава (Полицијска 

станица, Ватрогасно спасилачке јединице,ЈВП „Србијаводе“ и МЗ са предметног подручја и др.). 

 

За локалне центре за пријем упозорења одређује се дежурне службе: 

-Ватрогасно спасилачке јединице Гуча телефон (193) и 854-223,   

-Полицијска станица Лучани телефон                  (192) и 854-211, и  

-Центар  за обавештавање Чачак телефон            (1985) и 346-105. 

Лице задужено за евидентирање поплавних догађаја:  

Мирјана Николић, стручни сарадник за послове заштите, спасавања и одбране 

Контакт телефон: 032/5150612, 064/8115717 

Руковођење одбраном од поплава 

 

Одбраном од поплава руководи Командант штаба у сарадњи са Штабом за одбрану од 

поплава на територији општине.  

Општински Штаб одбране од поплава чине: 

Функција                                   Име и презиме                      Адреса                Телефон  

  

Руководилац                           Зоран Крљанчевић                   Лучани           064 811 5666 

Заменик руководиоца            Милош Савковић                     Лучани           064 811 5688  

Помоћници  руководиоца     (Председници Савета МЗ)              -                         - 

Општински руководилац за одбрану од поплава има своје помоћнике за свако насељено место 

(председнике Савета МЗ). 

Општински руководилац одбране од поплава за време одбране од поплава врши следеће послове: 

- сарађује са помоћницима руководиоца одбране од поплава 

- координира рад помоћника у насељеним местима  



 

 

- прикупља информације са угрожених подручја, анализира их и обавештава Команданта 

штаба, Стручно оперативни тим за заштиту од поплава Штаба, односно Општински Штаб 

за ванредне ситуације, 

- доноси наредбу о увођење одговарајућег степена одбране од поплава укључујући и 

ванредно стање одбране од поплава и издаје наредбе о предузимању мера на ангажовању 

радне снаге, механизације и других средстава. 

 

Помоћници Општинског руководиоца одбране од поплава врше следеће послове: 

- предлажу увођење одговарајућег степена одбране од поплава и предузимању мера на 

ангажовању радне снаге, механизације и других средстава, 

- спроводе наредбе општинског руководиоца за одбрану од поплава,  информишу га о 

стању на терену, 

- воде евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима за обезбеђење 

система заштите и спасавање од поплава. 

- подноси извештај општинском руководиоцу по завршетку одбране од поплава а по 

потреби и у току одбране, 

- воде дневник одбране од поплава. 

 

Председници МЗ задужени су да благовремено обавесте локални центар за пријем упозорења о 

порасту водостаја водотока на својим теренима. 

У случају немогућности достављања информација о поплавама локалним центрима, информације се 

могу доставити руководиоцу одбране од поплаве или његовом заменику. 

Општински руководилац одбране од поплава са помоћником проверава добијене информације 

изласком на терен. 

         

7. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДОВА  И ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА 

 

7.1 Планирани радови 

Годишњим програмом мера и радова на територији општине Лучани предвиђене су 

следеће активности: 

• Чишћење и отклањање препрека (сужење протицајног профила,наноси материјала и др.) на 

коритима потока Кленовац, Перајбор и Спило након изведених хитних радова на кориту 

реке Бјелице и притока 

• Редовно одржавање и чишћење (сужење протицајног профила,наноси материјала и др.)  на 

коритима  река Драгачица и Врањица и потока Перигуз, Бојовац и потока у Ракиту (поред 

ИКГ); 

• Чишћење и отклањање препрека (сужење протицајног профила, наноси материјала и др.) на 

кориту потока Дупљај; 

• Чишћење и отклањање препрека (сужење протицајног профила, наноси материјала и др.) на 

кориту  потока Суводол; 

• Чишћење пропуста и сливника на улицама у насељеном месту; 

• Чишћење и отклањање препрека (сужење протицајног профила,наноси материјала и др.) на 

кориту  реке Добрице и потока у насељеном месту; 

• Чишћење и отклањање препрека на коритима река и потока  на територији осталих месних 

заједница; 

• Чишћење и одржавање  засутих пропуста и  канала на државним путним правцима. 

• Чишћење и одржавање  засутих пропуста и канала на општинским путним правцима на 

територији општине Лучани. 



 

 

• Чишћење засутих  пропуста и канала на некатегорисаним путним правцима у свим месним 

заједницама. 

• Уклањање стабала, грања, шаше, сена и другог остатка од пољопривредних култура из зона 

поплавног таласа реке Бјелице, притока, потока и канала. 

 

7.2  Превентивне мере 
 

 

       Да  би се смањило штетно дејство вода, а последице изазване плављењем биле што 

мање, неопходно је предузети одређене превентивне мере одбране од поплава и то: 

-   стално радити на изградњи и реконструкцији обрамбених линија, 

-   стално радити на повећању степена сигурности одбрана од поплава, 

-   унапређивати системе осматрања, веза и информација о извршењу задатака. 

 

На рекама и мањим водотоцима где је ниво организованости слабији, предузети мере: 

-   изградњу мањих устава и брана, за пријем поплавног таласа, 

-   стално радити на пошумљавању голети и засејавању травом. 

 

Огромна количина наноса и растиња у кориту река условљава отежан проток, што је веома често 

основни узрок изливања воде и плављења, те треба предузети мере да се оваква места очисте. 
 

 
Превентивне мере: 

1. Обезбедити да се у поступку израде и доношења урбанистичких планова, одреде општи и 

посебни услови за заштиту од непогода и поплава; 

2.   Кроз урбанистичко уређење простора и насеља, предвидети и мере за заштиту живота и 

здравља људи, као и материјалних добара, од поплава у рату и у миру. 

3. Извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта, 

4. Изградња недостајућих одбрамбених  насипа, обалоутврда  и одржавања постојећих, 

5.  Изградња хидроакумулација у низу, као и мини-хидроакумулација, 

6.  Изградња система канала за одвођење воде и њихово одржавање, 

7.  Изградња мостова и пропуста са већом пропусном моћи, 

8. Организација службе осматрања и обавештавања на већим водотоцима, ради благовременог 

обавештавања о опасностима од поплава, 

9.  Оспособљавање грађана за  заштиту и  спасавање  од  поплава, кроз личну и узајамну заштиту, 

10. Оспособљавање предузећа од интереса за заштиту и спасавање од поплава и уношење 

њихових задатака у планове одбране, 

12. Оспособљавање јединица ЦЗ за деловање у ситуацијама када дође до поплаве, 

13. Израда планова заштите и спасавања од поплава. 

 

7.3  Финансирање одбране од поплава 

 
Одбрану  од  поплава  на  водотоцима   I  реда  са  изграђеним  заштитним 

водопривредним објектима обухваћеним републичким Оперативним плановима, финансира  

Министарство  пољопривреде,  шумарства  и  водопривреде, средствима обезбеђеним у оквиру 

годишњих планова и програма радова које верификује Влада Републике Србије. 

Одбрана од поплавних вода на водотоковима II реда обухваћених општинским годишњим 

Оперативним планом, финансира се из општинског буџета. Буџетом општине Лучани 

предвиђена су средства у износу од  1 000 000,00 динара за извођење радова у циљу 

заштите од поплава. Потребна средства за финансирање одбране од поплава у 2019. години, у 



 

 

надлежности  општине  Л у ч а н и ,  дефинисана  су  на  основу  реално  утврђене вредности за 

спровођење утврђених активности, мера и радова из Оперативног плана. 

 
 
 

 

8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД 

ПОПЛАВА НА ВОДОТОКОВИМА II РЕДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ 

ЛУЧАНИ 

 
1.  Општински Оперативни годишњи план за 2019.године се примењује од дана усвајања. 

2.  Kомандант Штаба је задужен за имплементацију Оперативног плана. 

3. Благовремено, Командант Штаба је дужан да организује припрему за израду Оперативног 

плана за наредну годину на основу одредби Општег плана општинског штаба. Извор података 

за Оперативни план за наредну годину су нове информације помоћника и повереника са 

подручја, и Извештај Главног руководиоца одбране од полава о стању водопривредних 

заштитних објеката на подручју општине. 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 

У Лучанима, дана 29.05.2019. године, број 06-71-9/2019- I 

 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

         

        Весна Стамболић, с.р. 


