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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ
Свилајнац, 13. мај година 2014. – Број 03

На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и
члана 41 Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12),
Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној дана 13.05.2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ пуномоћник општине Свилајнац, Бранислава Милановић из Свилајнца, која
замењује Општинског јавног правобраниоца општине Свилајнац, да у предмету 4П.бр.260/14 који се
води пред Основним судом у Деспотовцу, судска јединица у Свилајнцу, по тужби Десанке
Милорадовић из Свилајнца против општине Свилајнац, ради утврђивања права својине, закључи
судско поравнање којим се утврђује право својине тужиље, на кп. бр. 1027/1 и кп. бр. 1027/2 све
уписане у ЛН. бр. 10581 КО Свилајнац, заједно са објектима који се на њој налазе, које већ користи,
према туженој Општини Свилајнац, а по основу допуне накнаде за експроприсане непокретности на
кп.бр.869 и 870 КО Свилајнац по решењу Одељења за привредне послове и инспекцијски надзор
Скупштине општине Свилајнац, бр. 465-95/75-02 од 18.12.1975. г., и да се у јавним књигама упише
право својине на означеним кп. бр. 1027/1 и кп. бр. 1027/2 КО Свилајнац, са објектима, на име
тужиље.
Образложење
Пуномоћник општине Свилајнац поднео је предлог да се у предмету 4П.бр.260/14 пред
Основним судом у Деспотовцу, судска јединица у Свилајнцу, по тужби тужиље Десанке Милорадовић
из Свилајнца против тужене општине Свилајнац, ради утврђивања права својине, размотри предлог
пуномоћника тужиље за закључење судског поравнања којим предлаже да се утврди право својине
тужиље, на кп. бр. 1027/1, у ул. Поцерској, по култури остало вештачки створено неплодно
земљиште, у површини 5,77 ара и на кп. бр. 1027/2, у ул. Поцерској бр. 5, земљиште у грађевинском
подручју, означено као земљиште под зградом-објектом 0,70 ара, земљиште под зградом-објектом, у
површини од 0,25 ари и земљиште уз зграду-објекат, у површини од 5,51 ара, све уписане у ЛН. бр.
10581 КО Свилајнац, заједно са објектима означени као зграда бр.1 -породична стамбена зграда и
зграда бр.2 -породична стамбена зграда, које већ користи, према туженој Општини Свилајнац, а по
основу допуне накнаде за експроприсане непокретности на кп.бр.869 и 870 КО Свилајнац, по решењу
Одељења за привредне послове и инспекцијски надзор Скупштине општине Свилајнац, бр. 465-95/7502 од 18.12.1975. г, те да се у јавним књигама упише право својине на означеним кп. бр. 1027/1 и кп.
бр. 1027/2 КО Свилајнац, са објектима, на име тужиље.
Тужиља у свом предлогу за закључење судског поравнања наводи, да су поменутим решењем
од 18.12.1975. г. експроприсане у потпуности уз накнаду у корист СИЗ становање општине Свилајнац,
чији је правни следбеник Фонд за градско грађевинско земљиште општине Свилајнац, непокретности
на кп.бр. 869 и 870 КО Свилајнац, у њеном власништву, а обзиром да је била велика тржишна
вредност експроприсаних непокретности и да тужиља није била задовољна накнадом те иста није ни
подигнута, јер је убрзо обезвређена високом инфлацијом у том периоду, па зато тражи допуну
накнаде за експроприсане непокретности на кп. бр. 869 и 870 КО Свилајнац, с тим да ће повући све
тужбе и тужбене захтеве који се воде пред судом против општине Свилајнац, а да се њој заузврат
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дају у својину непокретности на кп.бр. 1027/1 и 1027/2 КО Свилајнац, које већ држи 30 година, тако
да би тиме у потпуности била намирена у вези експропријације и више ништа не би потраживала.
Уз предлог, на увид су достављени и списи предмета 4П.бр.260/14, који се води пред
Основним судом у Деспотовцу, судска јединица у Свилајнцу, као и списи предмета истог суда који се
односе на експропријацију из наведеног решења од 18.12.1975.г.
Након разматрања поднетог предлога и увида у документацију из напред наведених списа
предмета, а ради регулисања свих спорних односа у вези са поменутом експропријацијом, Скупштина
општине Свилајнац одлучила је као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-14/14-I-3, Дана:13.05.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 32 став 1 тачка 8 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07) и члана 41 став 1 тачка 27 Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине
Свилајнац", број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној дана 13.05.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ Извештај о пословању КЈП "Морава" Свилајнац за 2013. годину.
Образложење
Чланом 32 став 1 тачка 8 Закона о локалној самоуправи, прописано је да Скупштина општине
у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације утврђене Статутом
општине и врши надзор над њиховим радом.
Чланом 41 став 1 тачка 27 Статута општине Свилајнац, прописано је да Скупштина општине
разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији
је оснивач или већински власник општина.
Праћење рада и функционисања јавних предузећа и установа, врши се поред осталог и
увидом у њихове програме и планове рада и разматрањем и усвајањем њихових годишњих извештаја
о раду.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Свилајнац, по разматрању Извештаја о
пословању КЈП "Морава" Свилајнац за 2013. годину, одлучила је као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-14/14-I-4, Дана:13.05.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 32 став 1 тачка 8 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број
129/07) и члана 41 став 1 тачка 27 Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине
Свилајнац", број 2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној дана 13.05.2014.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Јавног предузећа СТЦ-Природњачки центар „Свилајнац“ из
Свилајнца за 2013.годину.
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Образложење
Чланом 32 став 1 тачка 8 Закона о локалној самоуправи, прописано је да Скупштина општине
у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације утврђене Статутом
општине и врши надзор над њиховим радом.
Чланом 41 став 1 тачка 27 Статута општине Свилајнац, прописано је да Скупштина општине
разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији
је оснивач или већински власник општина.
Праћење рада и функционисања јавних предузећа и установа, врши се поред осталог и
увидом у њихове програме и планове рада и разматрањем и усвајањем њихових годишњих извештаја
о раду.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Свилајнац, по разматрању Извештаја о
пословању Јавног предузећа СТЦ-Природњачки центар „Свилајнац“ из Свилајнца за 2013. годину,
одлучила је као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-14/14-I-5, Дана:13.05.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник Републике Србије“, број
30/10 и 93/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана
41. Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 2/08 и 12/12), уз
позитивно мишљење ЈВП „Србијаводе“ Београд, В.П.Ц. „Морава“ Ниш, број 07-774/3 од
06.03.2014.године, Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној 13.05.2014.године, донела је
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији општине
Свилајнац у 2014.години.
II
Саставни део ове Одлуке чини Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на
територији општине Свилајнац у 2014.години.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-14/14-I-6, Дана:13.05.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
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OПЕРАТИВНИ

ПЛАН

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СВИЛАЈНАЦ У 2014. ГОДИНИ

МАРТ 2014. године
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С А Д Р Ж А Ј
- ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА
ВОДE II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ У 2014. ГОДИНИ
1.

ОПШТИ ДЕО

1.1. ОПЕРАТAВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II
РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ У 2014. ГОДИНИ
1.2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ, КЛИМАТСКЕ,
ХИДРОГРАФСКЕ И ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1.2.1. Географски положај
1.2.2. Физичко-географске карактеристике
1.2.3. Климатске карактеристике
1.2.4. Хидрографске карактеристике
1.2.5. Хидролошке карактеристике
1.3. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ I
РЕДА
2. ТЕХНИЧКИ ДЕО
2.1. ВОДОТОЦИ II РЕДА И ПРОЦЕНА МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД
ПОПЛАВА
2.2. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
3. ОПЕРАТИВНИ ДЕО
3.1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШАВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
3.2. ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
3.2.1. Упозоравање (Уочавање поплаве и прогноза)
3.2.2. Оглашавање упозорења
3.3. ОДГОВОРНОСТ, РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА И
РАСПОЛОЖИВА МЕХАНИЗАЦИЈА
3.3.1. Одговорност
3.3.2. Руковођење одбраном од поплава
3.3.3. Расположиво људство, механизација, материјал, опрема и алат
3.4. KOOРДИНАЦИЈА СУБЈЕКАТА РУКОВОЂЕЊА У ОДБРАНИ ОД
ПОПЛАВА
3.5. ЕВАКУАЦИЈА И СПАСАВАЊЕ
3.6. СМАЊЕЊЕ ШТЕТЕ И ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА
3.7. ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ

6 Број 3 – Свилајнац 13. мај 2014

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА
ЗА ВОДЕ II РЕДА
Чланом 55. став 5. Закона о водама ( "Службени гласник Републике Србије", бр.30/10 и 93/12)
прописано је да Оперативни план за воде II реда доноси надлежни орган јединице локалне
самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопровредног предузећа.
Чланом 55. став 6. Закона о водама прописано је да Оперативни план за воде II реда
нарочито садржи: податке потребне за ефикасно спровођење одбрана од поплава, критеријуме за
проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе субјеката одбране од поплава,
начин узбуњивања и обавештавања.
Такође истим чланом ЗОВ-а прописано је да се Оперативни план за воде II реда доноси у
складу са Општим планом и Оперативним план за воде I реда, за период од једне године најкасније
30 дана ода дана доношења Оперативног плана за воде I реда.
Уредбом Владе Републике Србије ( "Сл. гласник РС", број 23/12) утврђен је Општи план за
одбрану од поплава за период 2012. - 2018. године. Овим планом дефинисано је:
- институционално организовање одбрана од поплава
- одбрана од поплава и руковођење одбраном од поплава
- фазе одбрана од поплава
- превентивни радови и мере у циљу припреме за одбрану од поплава, ван периода у којем се
спроводи одбрана од поплава
- проглашење и укидање одбране од поплава
- овлашћење и дужности лица, која координирају одбраном од поплава
- дужности, одговорности и овлашћења лица која руководе одбраном од поплава на водама I
реда
- дужности и одговорности предузећа и других субјеката који учествују у спровођењу одбрана
од поплава.
Ради функционисања система за упозоравање и самог плана, потребно је поставити (вратити)
водомерну летву у Деспотовцу, код моста на путу за каменолом "Ковиловача" и у сарадњи са РХМЗ
поставити кишомерну станицу у сливном подручју реке Ресаве.
1. ОПШТИ ДЕО
1.1. ОПЕРАТВИНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ У 2014. ГОДИНИ
1.2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ФИЗИЧКО-ГЕОГРАФСКЕ, КЛИМАТСКЕ,
ХИДРОГРАФСКЕ И ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1.2.1. Географски положај
Територија општине Свилајнац покрива 22 насељена места у којима према последњим
подацима живи око 30.629 становника. Овај број становника сврстан је у 8.320 домаћинства.
Учешће пољопривредног становништва износи око 40 %, а непољопривредног око 60 %.
Површина коју покрива територија општине износи око 326 km2, а пољопривредна
производња се одвија на 23.926 ha пољопривредног земљишта.
Подручје општине Свилајнац састоји се од брдског и равничарског дела које лежи у долинама
реке Велике Мораве и реке Ресаве. У погледу типа земљишта, брдски део се састоји углавном од
гајњача и гајњача у оподзољавању, док у равничарском делу има гајњача и алувијума, на коме се
добија обилан и квалитетан принос ратарских и повртарских биљака.
У непосредној близини села Гложана, тачније његовом северном ивицом у потесу "Девесило",
има чак и смоничавог земљишта, чија је површина мала - око 120 hа, али представља плодну енклаву
свилајначке општине. На крајњем југозападу територије општине, на граници брдског и равничарског
терена, односно дуж десне обале Велике Мораве простире се узана трака скелетног и скелетоидног
земљишта, која представља неплодно земљиште обрасло шикарама и шумом веома слабог квалитета.
Ширина овог појаса креће се од 300 до 2.000 м.
Брдско подручје општине испресецано је мањим потоцима, који немају шири привредни
значај, док је у равничарском делу утицај реке Ресаве, а нарочито Велике Мораве веома видан. Оба
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водотока значајно утичу на развој пољопривреде и свих пратећих делатности, као и на развој
индустрије, занатства, саобраћаја и целокупног становништва које насељава ово подручје.
1.2.2. Физичко-географске карактеристике
Физичко-географски услови погодују просперитетном развоју Свилајнца. Равничарски терен
поред тока Ресаве са просечном надморском висином око 100 m, на додиру моравске и ресавске
долине преко којих воде природно предодређене саобраћајне линије, на контакту различитих
природних и привредних површина - равничарски на западу и брдско-планински на истоку и сл.
Рељеф на коме се остварује просторни развој Свилајнца омогућава његово економично и
рационално рецентно и перспективно ширење у свим географским правцима. По конфигурацији
терена на коме се развија, град припада типу равничарских насеља. Заступљеност појединих
категорија нагиба у географском окружењу града омогућава разноврсно аграрно искоришћавање
рељефа. Територију Свилајначке општине чине падине погодне - 57% (до 50), релативно погодне - 23
% (од 5 до 120), гранична категорија падина за значајније аграрно искоришћавање - 17% (12 до 250)
и падине корисне за аграрну производњу уз одговарајуће уређење са нагибом од 26 - 320 - 3 %. Исто
тако, у савременом периоду, захваљујући геоморфолошким одликама, али и другим природним
погодностима, Свилајнац у свом брдском залеђу добија викенд зону "Баћица" са површинама под
воћњацима и виноградима.
Педографска основа урбане територије и њеног непосредног окружења представљена је
варијатетима алувијалног земљишта знатне моћности и гајњачама. У процесу динамичког просторног
развоја Свилајнца, знатне површине овог земљишта трансформисане су у различите начине урбаног
искоришћавања.
1.2.3. Климатске карактеристике
Клима града је умерено-континентална. Лета су топла (21,2 0C), а зиме релативно благе
(0,7 C). Јесени (12,00C) су топлије од пролећа (11,30C). Најхладнији месец је јануар (-0,70C), а
најтоплији јул (22,10C). Средња температура ваздуха у вегетационом периоду (април-септембар) је
18,20C. Температурни прелаз од зиме ка лету и од лета ка зими је уједначен, јер је повећање од марта
до маја (10,80C) и смањење од септембра до новембра (10,8 0C) идентично.
Иако је количина падавина мала (672 mm), по чему Свилајнац припада сушнијим подручјима,
њихов годишњи распоред је повољан. Максимална количина падавина излучи се у мају (75 mm) и
јуну (99 mm), када су усевима најпотребније, а минимална током фебруара (46 mm) и октобра (39
mm). Просечна количина падавина у вегетационом периоду износи 383 mm. Уз то, годишњи ток
падавина је неравномеран. Уосталом, на то указује и вредност релативног годишњег колебања - 8,93
%. Лето (204 mm) и пролеће (178 mm) имају већу количину падавина од зиме (150 mm) и пролећа
(140 mm).
Климатске одлике града могу се оценити као геолошки погодне за живот и рад људи. Њиховој
погодности, између осталог, доприноси континуирано и природно проветравање Свилајнца.
Захваљујући Ресави, која својим током пресеца урбану територији ка граду увек дува ветар који му
доноси ваздух споља.
0

1.2.4. Хидрографске карактеристике
На простору општине Свилајнац највећи су водотоци реке Велика Морава и Ресава са више
бујичних притока.
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Свилајнац,
осим реке Велике Мораве, Ресаве и потока Булињак, који су по Одлуци о утврђивању Пописа вода I
реда ("Службени гласник РС", бр. 83/2010), сврстане у ову категорију, као водотоци који могу бити
потенцијална опасност за појаву поплава територије и насеља у општини Свилајнац (воде II реда) су:
потоци Трстена и Ловче, који извиру у атару села Војска и уливају се у Велику Мораву, затим Кушачки
поток, притока потока Трстена, Гложански поток, као и више мањих сеоских потока. Значајније
притоке Ресаве су Саставци, Селски, Стубљански, Грабовачки, Купиновачки, Тропоњски, Буљански,
Точков поток и поток Бук.
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1.2.5. Хидролошке карактеристике
Водни ресурси, у свим фазама развоја насеља, представљали су важан локални природногеографски елемент, који је утицао на постанак и његов развој. Уосталом, Свилајнац је настао на
десној обали Ресаве, да би се, временом, почетком XX века, територијално проширио и на њену леву
обалу. Овај водоток, поред осталих, представља једну од просторних окосница развоја града - линију
просторног ширења. Осим тока Ресаве, велики хидролошки значај, са становишта водоснабдевања
урбаног становништва и привреде, имају и подземне воде алувијалних наслага Ресаве и Велике
Мораве.
Ресава има два изворишна крака (Бобовачка река са извором на 1100 m и Злотска река са
извориштем на 880 m) који настају у зони додира Кучаја и Црноречког андензитског масива. Ови
водотоци састају се на коти 668 m. Код Марковца (97 m), Ресава се улива у Велику Мораву. Њено
ушће од Дунава удаљено је 87,5 km. Површина слива Ресаве износи 718 km2, а дужина реке 91,25 km,
с тим што дужина главног тока износи 84 km. Ресава прима 67 притока, од којих је 41 десна, 26
левих, чија укупна дужина износи 552,15 km. Главни загађивач Ресаве је њена притока Ресавица у
коју се испуштају отпадне воде из флотације рудника мрког угља у истоименом граду.
Уз многобројне погодности река Ресава је становништву и привреди Свилајнца доносила и
недаће. Све до њене регулације, у савременом периоду, често је плавила насеље наносећи му
огромне материјалне штете.
Алувион Велике Мораве представља двослојевиту средину. Нижи слој изграђен је од
шљунковито-песковитих седимената, најчешће врло високе пропусности и представља колектор
подземних вода. Повлатни слој чине глиновити седименти и углавном заглињени ситнозрни пескови,
који служе и као заштита подземних вода од загађивања са површине терена. Дебљина алувијалних
творевина је од 10 до 25 m.
На потесу од Свилајнца па до ушћа Велике Мораве у Дунав, алувион захвата зону дугу 60 km и
просечно широку 12,4 km. Надморска висина алувијалне равни код Свилајнца износи 100 m. Рељеф
терена има типске одлике алувијалне равни настале ерозионо-акумулативним радом речног тока
Велике Мораве.

1.3. ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА
ВОДЕ II РЕДА
На подручју општине Свилајнац, Оперативним планом за одбрану од поплава за воде I реда и
унутрашње воде за 2014. годину ("Сл. гласник РС", бр. 7/12), сектор М.6. "Свилајнац-ДеспотовацЈагодина", деоница М.6.1.1. леви насип уз Булињак од ушћа у Велику Мораву, регулисано корито
Булињака кроз Кушиљево, са регулисаним коритом Бељаве и деоница М.6.1.2., десни насип уз Велику
Мораву од ушћа Булињака до ушћа Ресаве, чине затворену касету "Кушиљево" (Свилајнац), М.6.1.3,
десни насип уз Велику Мораву код ТЕ "Морава", затворена касета (Свилајнац), деоница М.6.1.4., лева
обала регулисаног корита Ресаве кроз Свилајнац, М.6.1.5 и леви насип уз Ресаву узводно од моста у
Свилајнцу до Грабовачког потока, чине регулисано подручје (Свилајнац 1), деоница М.6.1.6, десна
обала регулисаног корита Ресаве кроз Свилајнац и деоница М.6.1.7, десни насип уз Ресаву од моста у
Свилајнцу до ушћа потока Бук, чине регулисано подручје (Свилајнац 2), М.6.1.8. Леви насип уз
Ресаву, од ушћа Роћевачког потока до ушћа Купиновачког потока ("Седларе 1") регулисано подручје
(Свилајнац), М.6.1.9, десни насип уз Ресаву ушћа Роћевачког потока до ушћа Купиновачког потока
("Седларе 2"), затворена касета, Свилајнац.
Одбрану од поплава од унутрашњих вода на подручју дела општине Свилајнац и то на
катастарским општинама: Врлане, Гложане, Грабовац, Дубље, Дубница, Купиновац, Кушиљево,
Луковица, Мачевац, Проштинац, Радошин, Роанда, Роћевац, Свилајнац, Седларе, Суботица, Тропоње
и Црквенац, спроводи надлежно јавно водопривредно предузеће у складу са напред наведеним
Оперативним планом за одбрану од поплава од унутрашњих вода за водно подручје "Морава".
У Плану су обухваћене и воде I реда, сходно инструкцијама на радном састанку одржаном 14.
02. 2013. године у Поморавском управном округу између вођа стручно-оперативних тимова за заштиту
од поплава општина Округа и Одељења за ванредне ситуације у Јагодини - Одсек за управљање
ризицима и цивилну заштиту.
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2. ТЕХНИЧКИ ДЕО
2.1. ВОДОТОЦИ II РЕДА И ПРОЦЕНА МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА
Подручје општине је било нарочито угрожено и то подједнако од великих вода Велике
Мораве, као и од поплава реке Ресаве. Ако се при том гледају последице по целокупну привреду и
становништво, онда се може рећи да су последице од поплава Ресаве биле знатно веће од оних које
је наносила Велика Морава.
И поред тога што су изграђени заштитни објекти, угроженост једног дела територије општине
од поплава није сасвим отклоњена.
Процењује се да је угроженост територије и насеља у општини Свилајнац следећа:
- од Велике Мораве:
Поред Велике Мораве изграђен је систем одбрамбених насипа, који штите пољопривредно
земљиште, комуникације и насеља од великих вода, па је од поплава угрожен незнатан део овог
подручја и то:
1. На подручју Месне заједнице села Војска на ушћу потока Трстена, од Велике Мораве и
других притока угрожено је од поплава око 250 ha обрадивог земљишта. Правац изливања Велике
Мораве у атару овог села иде по изласку Мораве из Багрданског теснаца низводно од манастира
Томића, хвата ниже терене, који се пружају паралелно са Моравом, затим се лепезасто шири све до
ушћа потока Трстена у Мораву, на место где се корито Мораве приближава високој обали и брдском
терену (код места "Чукар").
Од поплава у овом делу долине, угрожено је само пољопривредно земљиште, на коме су
поред житарица заступљене и повртарске културе.
Мањи део површине редовно плави поток Трстена и Ловче, који се у овом делу изливају скоро
сваке године и наносе штете мештанима, којима је ово једино обрадиво земљиште.
За време катастрофалних поплава Велике Мораве и изливања потока Трстена и Ловча, поред
обрадивог пољопривредног земљишта, угрожено је и око 50 домаћинстава.
Кушачки поток у дужини око 500 m улива се у поток Трстену и угрожено је око 30 ha
пољопривредног земљишта и двадесетак домаћинстава.
2. На подручју Месне заједнице села Радошин, процењује се да је угрожено приближно око
500 ha обрадивог земљишта, које се засејава житарицама свих врста и мањим делом баштенским
културама. Вода излази на месту званом "Затока". Велика Морава излива и у потесима "Селиште",
"Пландиште" и у потесу преко "Баре", што плави до око 500 ha пољопривредног земљишта. То је
нерегулисани део Велике Мораве. У потесу преко "Баре" налази се бара звана "Јаз", која се пуни
изливањем Велике Мораве и уливањем брдских потока где се задржава вода током целе године, што
отежава пролазак са друге стране "Баре".
Долина Велике Мораве у атару овог села је ужа него у случају села Војска, а прилази долини
су стрми и неприступачнији, па је угроженост овог дела подручја далеко мања него што је то случај
са Војском.
Осим пољопривредног земљишта и сеоског игралишта, на подручју катастарске општине
Радошин нису угрожени никакви други објекти.
Насеље Радошин лоцирано је на платоу, који је знатно виши од домашаја великих вода, па је
тако ово насеље безбедно од поплава.
3. На подручју Месне заједнице села Гложана угроженост од поплава је, у поређењу са
претходна два насеља, знатно мања, јер се процењује да се под водом може наћи око 120 ha,
максимално 300 ha. И у атару села Гложана поплаве захватају ниже површине, док се поплавна
површина проширује тек код знатно већег водостаја. Разлог овоме је да су површине у долини
Мораве распоређене у две терасе, од којих је једна шира, нешто виша и под водом долази само код
великих поплава.
Правац надирања воде у поплавно подручје је и у овом случају са узводне стране и почиње
тамо где се долина реке нагло проширује (испод брда Коларница) и иде преко потеса "Добрашево"
све до Миљковог манастира, који је такође угрожен од великих вода.
Ако се изузме скела, која повезује десну са левом обалом, онда се може рећи да се под водом
за време поплава и овде налази само пољопривредно земљиште.
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За време поплава употреба скеле је немогућа, па се из тих разлога не потенцира значај
плављења ове комуникације, која се ионако не налази у задовољавајућем стању и користи се само
код ретког броја мештана.
Постоји угроженост од поплава и од "Гложанског потока", мада је то реткост, који може да
поплави 15 - 20 ha у потесима "Тушево" и "Селиште", а пред само ушће потока у Велику Мораву.
Домаћинства не могу бити угрожена јер су удаљена 2 - 2,5 km од поменутог угроженог терена.
4. На подручју Месне заједнице Црквенац налази се сеоски поток, који почиње од места
званог "Стублина", а завршава се у старом кориту Велике Мораве. Приликом великих киша поток се
излива, пошто банкина или заштитна обала попусти. Изливањем потока плави се око 20 ha обрадивог
пољопривредног земљишта и два домаћинства. Такође, присутно је изливање Велике Мораве на
нерегулисаном делу, захватајући потесе "Лаповски кључ", "Ловче", "Јеленивско ловче", "Клење".
Плави се пољопривредно земљиште око 200 ha са леве и десне стране обале у наведеним потесима.
5. Низводно од Марковачког моста па све до Свилајнца, десна обала Мораве је незаштићена,
па је самим тим изложена поплавама. Површина која се може наћи под водом процењује се на око
150 ha обрадивог земљишта.
Правац изливања реке иде од Марковачког моста кроз депресије и стара Моравишта која се
најпре напуне водом у нижим деловима и из којих се вода, касније пошто водостај у реци нарасте,
излива у пољопривредна земљишта.
У овом потесу нема привредних објеката, који су угрожени од поплава, осим приватних
шљункара.
6. Од ушћа реке Ресаве у Мораву десна обала је заштићена, па је и од поплава угрожено само
подручје које се налази унутар насипа и процењује се да је водом угрожено око 400 ha.
Правац пружања поплавног таласа иде преко потеса "Бадра", који је као и у претходном
случају старача Мораве, па иде паралелно током Мораве све до ушћа Булињака у Мораву.
У КО Кушиљево постоји опасност да се изливањем Злог потока плави око 20 ха.
У КО Војска повратна вода Велике Мораве излива на више места у потесима "Крамово“,
"Топоље", на више моста до нивоа старог корита. Кушачки поток и река Трстена, у делу који није
регулисан, такође излива на пољопривредне површине. На подручју МЗ села Војска на ушћу потока
"Трстена, од Велике Мораве и других притока угрожено је од поплава око 250 ha обрадивог
земљишта.
У КО Гложане на нерегулисаном делу Велике Мораве, излива иста у потесима "Добршево",
"Острва" и "Кључ" на око 300 ha пољопривредног земљишта.
У КО Црквенац присутно је изливање Велике Мораве на нерегулисаном делу, захватајући
потес "Лаповски кључ", "Ловче", "Јеленивско ловче", "Клење". Плави се се пољопривредно земљиште
до 200 ha с леве и десне стране обале у наведеним потесима.
Остали део подручја општине није угрожен од поплава Велике Мораве.
Активности на уређењу тока Ресаве су почеле 1970. године, израдом главног пројекта заштите
Свилајнца од поплавних вода Ресаве и потока Бука. Већ следећих година (1971-1972), исти пројекат
је реализован ангажовањем средстава тадашњег Републичког Фонда вода и Скупштине општине
Свилајнац.
Реализацијом овог пројекта прекинуте су скоро редовне поплаве града Свилајнца.
Низводно од кланице до ушћа Ресаве у Велику Мораву, није урађена регулација у дужини од
1.600 m, тако да успор увећава могућност плављења града, па је неопходно наставити радове на
регулацији овог дела Ресаве.
Узводно од насеља Свилајнца, идући према Деспотовцу, Ресава је својим брдским притокама и
даље наносила штете на постојећим комуникацијама (пут Свилајнац - Деспотовац и везе овог пута са
приобалним селима).
Оцењено је да су највеће штете наношене на потесу кроз село Седларе па је у 1979. години
урађен Главни Пројекат регулације реке Ресаве са притокама до границе успора (од км 4+985 (ушће
Бука) до 13+252,00 (ушће Роћевачког потока), као прва фаза регулације потеса од ушћа Бука
(непосредно узводно од Свилајнца) па до села Суботице.У 1980.години реализован је део прве фазе,
тј. извршена регулација у дужини од око 1 km (од ушћа Роћевачког потока до моста у селу Седлару).
Настављајући активности на комплетном уређењу тока реке Ресаве, током 1991. године,
започети су радови на одводњавању пољопривредних површина приобаља реке Ресаве и комасације
истих. Како се није располагало са довољно финансијских средстава за комплетну регулацију реке
Ресаве кроз цело комасирано подручје, извршени су само делимични регулациони радови (израда
неких предвиђених просека са осигурањем конкавних обала).
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Пошто нису урађени сви просеци и затрпана стара корита није било могуће увести нове
власнике парцела којима су додељене површине које сада заузима старо корито. Из тог разлога,
комасација није завршена до краја. Да би се ови радови привели крају, неопходно је урадити четири
просека и то:
- од km 8+566, 24 до km 8+658,08
- од km 13+016,00 до km 13+099,40
- од km 16+515,50 до km 16+829,00
- од km 17+246,00 до km 17+443,00
Поред изнетог и обиласком терена после поплаве која се десила 1999. године и 2001. године,
установљена је бочна ерозија тока на целој деоници кроз комасирано подручје, како на регулисаним
тако и на нерегулисаним деоницама.
Најдраматичнија ситуација је била кроз село Седларе и то на деоници узводно од моста где је
дошло до промене тока, тако да се вода излила и поплавила око 500 хектара комасираног земљишта.
На некомасираном подручју могуће је плављење око 60 ha пољопривредног земљишта.
У КО Суботица угрожено је поплавама због нерегулисаног тока реке Ресаве, потес "Кључ", део
од Медвеђе до па до Седлара, око 3 km дужних, а поплавни талас зависи од висине терена и вода се
излива у поља у зависности од тога (просечно 60 ha).
На комасираном делу КО Бобово (око 82 ha) плави Ресава пољопривредно земљиште. Ради се
о Ресави на нерегулисаном току, десна страна обале и плави се пољопривредно земљиште и плави се
пољопривредно земљиште углавном у потесу "Луг".
На регулисаном делу Ресаве у КО Луковица плави се око 30 ha на комасираном подручју
пољопривредног земљишта. Такође, укључујући наведену површину, од обилних падавина
изливањем Ресаве и сеоског бука, плави се комасирани део пољопривредног земљишта.
Процењује се да је од поплава Ресаве на територији општине угрожено пољопривредно
земљиште на комасираном подручју катастарских општина: Седларе - око 60 ha, Грабовац - око 190
ha, Тропоње око 15 ha, Бобово - око 82 ha, Луковица - око 30 ha, Суботица око 60 ha просечно (маx.
150) ha на некомасираном пољопривредном земљишту и 20 домаћинстава, која су угрожена
изливањем Ресаве.
Укупна површина угроженог обрадивог пољопривредног земљишта од изливања реке Ресаве
износи око 437 ha. Томе треба придодати и некомасирано пољопривредно земљиште КО Седларе од
Суботичког јаза до Купиновачког потока које је плавно у површини око 50 ha. Десно је урађен леви
насип на Купиновачком потоку и дотле је плавно и лево и десно.
Процењује се даље да су од поплава потока, мада врло ретко, угрожене површине обрадивог
земљишта: од Роћевачког потока око 15 ha и око 30 домаћинстава у селу, од Тропоњског потока око
50 ha и од Купиновачког потока "Врлаје" око 3 - 5 ha. Бујични "Зли" поток у Кушиљеву плави око 20
ha обрадивог пољопривредног земљишта и двадесетак кућа. Затим у Војски, "Кушачки поток", поток
"Трстена", у делу који није регулисан, такође излива на пољопривредно земљиште у површини 10 15 ha.
С обзиром да приликом извођења комасације у КО Седларе, КО Грабовац и КО Луковица,
првобитно није извршена регулација Ресаве - већ је извршена само делимична регулација, тј. урађени
су само просеци, тако да нису постојали одбрамбени насипи, осим у Седлару низводно од моста, у
дужини приближно од 200 m. Наведени насипи нису много утицали на степен заштите од поплава.
У 2002. години СО Свилајнац и МЗ Седларе урадиле су главни пројекат регулације Ресаве
узводно од моста у Седлару до улива Купиновачког потока у Ресаву, у дужини од приближно 2 km,
као и део Купиновачког потока у Ресаву и завршени су радови регулације на овим деоницама.
Узводно од Купиновачког потока регулисана је Ресава у дужини око 1.300 m кроз Тропоњске шуме до
заједничког потока (између Тропоња и Јасенова).
Десна страна Ресаве од Купиновачког потока до Роћевачког потока је штићена. Лева обала је
штићена од Тропоњског до Роћевачког потока, само леви насип, узводно од Тропоњског потока до
заједничког потока (између КО Јасеново и КО Тропоње урађен је леви насип уз Ресаву без осигурања
левог узводног насипа уз заједнички поток до пруге који би штитио цело комасирано подручје доње
Ресаве. Без таквог насипа немогуће је осигурати леву комасирану површину - око 365 ha).
КО Суботица није ушла у програм комасације и регулације Ресаве деведесетих година, јер су
се грађани тада изјаснили против горе наведених мера. У међувремену ситуација се променила, тако
да већина житеља села Суботице траже, односно захтевају да се настави са комасацијом и
регулацијом Ресаве.
На водотоцима II реда и Ресави су редовно спроведене активности. У 2011. и 2012. години, у
следећим месним заједницама, су спровођене мере заштите од поплава и то:
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МЗ Седларе - чишћење потока "Подјазак";
МЗ Кушиљево - чишћење потока "Бељава";
МЗ Дубница - чишћење сеоског потока;
МЗ Тропоње - чишћење потока у центру села, дужине 300 m;
Чишћење корита Ресаве од шибља и дрвећа и кошење траве, у дужини од 5 km (од ушћа до

Радове је извело КЈП "Морава" Свилајнац.
У 2013. години, на потоку у Ђуринцу-центар села, окончани су радови на измуљивању потока,
урађена је облога у зони мостова и између мостова. Извршена је регулација потока у Грабовцу:
срушен је стари мост, извежен материјал рушења. Извршен је ископ темеља и бетониран темељ
моста, затим обављено бетонирање плоче и извршено шаловање стубова. Потом, по редоследу
радова, обављено је је асфалтирање, израда заштитне ограде и уређење обале потока.
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Регистар водотокова II реда са угроженим објектима, инфраструктуром и пољопривредним земљиштем
Угрожено становништво
Угрожени објекти (број) и
Угрожена инфраструктура
пољопривредно земљиште у ha
Домаћинства

град/општина
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Поток у
Грабовцу
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-

-

-

-

-

-

-

5 ha

-

-

-

-

-

-

-

Поток у
Роћевцу

Угрожен
део насеља

30

60

30

50

-

-

15 ha

-

-

-

-

-

-

-

Поток у
Ђуринцу

Угрожен
део насеља

20

40

40

10

-

-

15 ha

-

-

-

-

-

Поток у
Бобову

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поток- бук
у Луковици

Угрожен
део насеља

6

15

6

6

-

-

10 ha

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 ha

Поток у
Купиновцу

Потокјаруга у
Луковици
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2.2. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
Према Оперативном плану за воде II реда и Планом Фонда за уређивање грађевинског
земљишта општине Свилајнац, на подручју општине Свилајнац планиране су следеће активности
по месним заједницама за 2014. годину:
1. МЗ Бресје - чишћење (измуљавање) сеоског потока;
2. МЗ Ђуринац - У селу Ђуринац наставиће се активности код потока у Ђуринцу, уз
облагање обале и регулације корита потока;
3. МЗ Радошин - У селу Радошин, предвиђено је измуљавање (чишћење) сеоског потока, у
смислу регулације;
За чишћење бујичних потока и обала биће ангажовано првенствено КЈП "Морава"
Свилајнац, а уколико успешно буде расписан конкурс, путем јавних радова и на осталим
водотоцима другог реда.
На подручју општине Свилајнац, у 2014. години за воде I реда планиране су активности од
стране ЈП "Србијаводе" - Регулација реке Ресаве од ушћа реке Ресаве у Велику Мораву до потока
Бук.
Треба нагласити, да је урађена техничка документација са Водним условима и Водном
сагласношћу за регулацију реке Ресаве од ушћа у В. Мораву до потока "Бук", у дужини 5,1 km.
Финансијска средства треба да буду обезбеђена од "Србијаводе", Београд. Ово стога што је
финансирање у надлежности "Србијаводе", која треба својим финансијским планом да одреди
почетак радова. Тренутно нема новца код овлашћене водне организације за издизање насипа на
поменутој деоници и измуљивања реке Ресаве, такође на предметној деоници.
У атару села Грабовац изведени су радови на ојачању насипа "регулисаног" дела Ресаве,
те је извршено затрпавање "лимана". "Лиман" је запуњен неквалитетном земљом. Преостало је
запуњавање "лимана" квалитетном (плодном) земљом, како би се оспособило земљиште за
пољопривредну производњу. Укратко, урађени су хидротехнички радови на осигурању корита
Ресаве, осигурање обала каменом, лиман затрпан и река Ресава враћена у првобитно корито.
Плодна земља није враћена, јер није било новца у предмеру и прорачуну овлашћене водне
организације. Предстоји решавање имовинско-правних односа у 2014. години за водно огледало лиман у атару села Грабовац, деоница регулисаног дела Ресаве.
Низводно од "лимана" и парцеле Васић Миодрага, у атару села Грабовац, предвиђена је
регулација Ресаве у оквиру хитних интервенција у 2014. години.
У овој години, предвиђени су радови на каналској мрежи, која иде у Мораву (Кушиљево),
Ресаву (Грабовац) - одводњавање комасираних касета Кушиљево и Грабовац Л=65 км, површина
земљишта у касетама П=3.200,00 ха.
Услови градње на грађевинском и осталом земљишту су дефинисани Просторним планом
општине Свилајнац ("Сл. гласник општине Свилајнац", бр. 1/2011 и 2/2011), као и Планом
генералне регулације за насеље Свилајнац ("Сл. гласник општине Свилајнац", бр. 3/2013).
Када је реч о наставку изградње заштитних водопривредних објеката у циљу заштите
територије општине Свилајнац од великих вода, предвиђено је формирање корита потока и
изградње каскада на потоку "Бук", у индустријској зони, КО Свилајнац и КО Луковица (пројекат је
урађен).
За Купиновачки поток у зони моста, узводно и низводно од њега, планирано је
формирање корита и облога (и за ове радове је урађен пројекат).
За успешно спровођење одбране од поплава на територији општине Свилајнац на водама II
реда потребно је извести следеће превентивне радове:
Врсте радова

Јединица мере

Количина

Чишћење сеоског
потока у МЗ Бресје
Чишћење сеоског
потока у МЗ

час

20

Јединична ценадинара
6.200,00

час

30

6.200,00

Износ у динарима
124.000,00
186.000,00
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Ђуринац
Чишћење сеоског
потока у МЗ
Радошин
УКУПНО:
ПДВ 20 %
УКУПНО СА ПДВ

час
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40

6.200,00

248.000,00
558.000,00
111.600,00
669.600,00

Према разговору са представником ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, Радна јединица
"Велика Морава", Ћуприја, превентивна одбрана од поплава обухвата утврђивање критичних
тачака, превентивно измуљавање корита водотокова и њихово чишћење од растиња, уклањање
дрвећа, шибља и дивљих депонија на обалама, изградња насипа на водотоцима II реда,
обезбеђење средстава за алат, прибор и људство.
За измуљавање корита притока треба урадити елаборат, који доставити ЈВП "Србијаводе",
ВПЦ "Морава", Ниш, Радна јединица "Велика Морава", Ћуприја на сагласност.
С обзиром да финансије представљају један од већих проблема за спровођење
превентивних радова генерално на већини водотокова II реда у општини Свилајнац, ангажовати
људство путем јавних радова, који би требали бити расписани у 2014. години и општина Свилајнац
ће конкурисати.
У одређивању критичних тачака, ради заштите од поплава, укључен је био и Штаб за
ванредне ситуације општине Свилајнац.
Спровођење мера, радова и заштите од поплава на осталим водотоцима другог реда,
сходно прошлогодишњем радном састанку у Јагодини са представницима Одељења за ванредне
ситуације - Јагодина, извешће се зависно од расположивих финансијских средстава. То се односи
на потоке у Ђуринцу код школе, поток у Дубници, поток у Кушиљеву код фарме, поток у Кушиљеву
код "Липара", бујични поток у Луковици, поток у Роћевцу - центар села, Купиновачки поток и
поток у Тропоњу - центар села.
Одлуком о буџету општине Свилајнац за 2014. годину, који у ставци "водопривредни
објекти", представља уствари годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава,
предвиђена је: регулација реке Ресаве од ушћа Ресаве у Велику Мораву до потока "Бук", каналска
мрежа (одводњавање) комасираних касета Кушиљево и Грабовац Л=65 km, а површина земљишта
у касетама П=3.200 ha, регулација потока Бук, који пролази индустријску зону "Нова зона
привређивања", решавање имовинско-правних односа са Миодрагом Васићем из Грабовца - Лиман
("водно огледало" у оквиру хитних интервенција), завршетак започетих радова и исправљање
нерегулисаног потока у атару Грабовца, низводно од стационаже km 12+450, односно 12+100 у
дужини од мин. 350 m у оквиру хитних интервенција (низводно од Лимана и парцеле Васић
Миодрага из Грабовца), Бресјански поток испод села у дужини од око 500 m, измуљaвање и
исправка корита узводно и низводно од монтажно металног моста у Луковици у дужини од по 300
m.
3. ОПЕРАТИВНИ ДЕО
3.1. KРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШАВАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
За разлику од водотока на којима постоје стална осматрања, односно водомерне летве са
реперима које су неопходне за проглашење фаза стања приправности, редовне и ванредне
одбране од поплава, на водама II реда на подручју општине Свилајнац нема таквих осматрања. У
њиховом одсуству, приправност за одбрану од поплава, која прети од атмосферских падавина,
проглашава се када атмосферске падавине у кратком временском периоду могу да буду толике да
количину воде не могу да преузму корита потока (воде II реда), а потенцијална претња је опасност
по материјална добра и становништво.
Претпоставка стања приправности за одбрану од поплава на водама II реда на подручју
општине Свилајнац, да је метеоролошко-радарска служба најавила олујни облак, његову брзину
кретања и очекивану висину кише и њено трајање.
Критеријуми за проглашење стања приправности су у надлежности општине Свилајнац и
засновани су на најави и појави поплавних киша на сливовима, односно потоцима.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ СТАЊА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
- редовна одбрана,
- ванредна одбрана,
- ванредно стање.
Критеријуми за проглашење су у надлежности града и засновани су на најави и појави
поплавних киша на меродавном делу слива.
КРИТЕРИЈУМИ
за припрему извршења радова, мера и активности у одбрани од поплава и проглашење фазе
одбране од поплава у надлежности града
Фазе одбране од поплава
Критеријуми за проглашење
Ранг и врста активности, мера
фазе одбране од поплава
и радова по фазама одбране
од поплава
Фаза 1.
Припрема одбране и најава
Превентивне активности, мере
Припрема за одбрану од поплаве, поплавне кише-јаке
и радови у припремном
поплава (Редовна одбрана од пљусковите кише-кише јаког
периоду, за превентивно
поплава)
интензитета на меродавном
отклањање потенцијалних
делу слива тока
узрока плављења и за
организовање одбрaне од
плављења
Фаза 2.
Најава и појава поплавне кише
Ванредне активности, мере и
Ванредна одбрана од поплава дужег времена трајања
радови у спровођењу одбране
од плављења
Фаза 3.
Најава и појава изливања
Ванредно стање, евакуација
Ванредно стање и отклањање
поплавног таласа из основног
становништва и добара,
последица поплава
тока у условима непрекидних
отклањање последица
падавина у сливу и повремених плављења
јаких пљусковитих киша на
меродавном делу слива
У складу са Општим планом за одбрану од поплава за период од 2012 - 2018 године
("Службени гласник РС", бр. 23/2012 од 28. марта 2012. године), одбрана од поплава услед
наиласка великих вода организује се и спроводи у зависности од степена опасности као 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.
За проглашење редовне и ванредне одбране од поплава на подручју општине Свилајнац,
утврђују се следећи критеријуми:

Назив водотока
Сеоски поток у МЗ Бресје

Сеоски поток у МЗ
Радошин

Фазе одбране од поплава
Редовне
1,00 m до изливања воде из
основног корита на критичним
локацијама (накнадно ће се
одредити)
1,00 m до изливања воде из
основног корита на критичним
локацијама (накнадно ће се
одредити)

Ванредне
0,50 m до изливања воде из
основног корита на критичним
локацијама (накнадно ће се
одредити)
0,50 m до изливања воде из
основног корита на критичним
локацијама (накнадно ће се
одредити)
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Сеоски поток у МЗ
Ђуринац
Сеоски поток у МЗ
Гложане
Сеоски потоци (Трстена,
Ловче и Кушачки поток)
у МЗ Војска
Сеоски поток у МЗ
Суботица
Сеоски поток у МЗ
Роанда
Остали водотоци II реда
на подручју општине
Свилајнац
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1,00 m до изливања воде из
основног корита на критичним
локацијама (накнадно ће се
одредити)
1,00 мm до изливања воде из
основног корита на критичним
локацијама (накнадно ће се
одредити)
1,00 m до изливања воде из
основног корита на критичним
локацијама (накнадно ће се
одредити)
1,00 m до изливања воде из
основног корита на критичним
локацијама (накнадно ће се
одредити)
1,00 m до изливања воде из
основног корита на критичним
локацијама (накнадно ће се
одредити)
1,00 m до изливања воде из
основног корита на критичним
локацијама (накнадно ће се
одредити)

0,50 m до изливања воде из
основног корита на критичним
локацијама (накнадно ће се
одредити)
0,50 m до изливања воде из
основног корита на критичним
локацијама (накнадно ће се
одредити)
0,50 m до изливања воде из
основног корита на критичним
локацијама (накнадно ће се
одредити)
0,50 m до изливања воде из
основног корита на критичним
локацијама (накнадно ће се
одредити)
0,50 m до изливања воде из
основног корита на критичним
локацијама (накнадно ће се
одредити)
0,50 m до изливања воде из
основног корита на критичним
локацијама (накнадно ће се
одредити)

О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава одлучује председник општине
сагласно тачки 4. подтачка 13. Општег плана за одбрану од поплава за период од 2012 - 2018.
године ("Службени гласник РС", бр. 23/2012).
3.2. ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
3.2.1. Упозоравање (Уочавање поплаве и прогноза)
За локални центар за пријем упозорења одређује се канцеларија начелника Општинске
управе општине Свилајнац канцеларија број 54, са бројем телефона 035/312-605. За резервни
центар за пријем упозорења у случају катастрофалних поплавних таласа, одређује се Месна
заједница Црквенац, односно Месна канцеларија, са бројем телефона 035/8810-099. У случају
немогућности коришћења телефона, комуникација се успоставља преко радио станице Центра за
осматрање и обавештавање.
Шефови месних канцеларија Суботица, Седларе, Грабовац, Тропоње и Луковица, задужени
су да благовремено обавесте локални центар за пријем упозорења о порасту водостаја на реци
Ресави, као и остали шефови месних канцеларија о стањима водотока на својим теренима.
Уколико се поплава деси ван радног времена, шефови МК обавештавају начелника
Општинске управе на кућни број телефона (035/321-419) или службени бр. телефона 064/89-12620 и руководиоца одбране од поплава на кућни број телефона (035/333-164) или службени
телефон бр. 064/891-26-12 или преко Полицијске станице - Свилајнац на број телефона 035/312340 или 192.
Списак лица задужених за пријем информација доноси се сваке године решењем
Скупштине општине и оно чини саставни део Плана одбране од поплава. Овај списак доставља се
шефовима МК и Полицијској станици Свилајнац.
Начелник Општинске управе ако од РХМЗ добије информацију о очекиваној количини
падавина на територији Републике, односно информацију од Одељења за ванредне ситуације
Јагодина, ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, Радна јединица "Велика Морава", Ћуприја, о
изливању водотока сливног подручја Велике Мораве, одмах обавештава општинског руководиоца
одбране од поплава и његовог заменика, именованих решењем Скупштине општине.
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На основу добијених информација са терена, руководилац одбране од поплава врши
њихову проверу код следећих извора:
- ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, Радна јединица "Велика Морава", Ћуприја, на
телефон помоћника руководиоца одбране од поплава за водно подручје Морава, Јаноша Немета,
број 064/840-41-12 и секторског руководиоца одбране од поплава ВП "Ћуприја" А.Д. Ћуприја,
Љубише Радојловића, на тел. број 065/602-86-50.
(Имена одговорних секторских руководиоца и њихови бројеви телефона, одређују се
наредбом министра водопривреде о оперативном плану одбране од поплава која се сваке године
објављује у "Службеном гласнику РС" и то за сектор М 6 Свилајнац-Деспотовац-Јагодина).
- Штаб одбране од поплава - Деспотовац, који се контактира ради провере информације о
наиласку поплавног таласа на телефон 035/612-112, Фонд за грађевинско земљиште општине
Свилајнац, водопривреду и остале намене, Мирослав Стевановић. Уколико он није доступан,
контакт успоставити преко Полицијске станице (Свилајнац - Деспотовац).
Општински руководилац одбране од поплава са својим помоћником проверава добијене
информације и изласком на терен.
На територији општине не постоје локалне референтне водомерне и кишне станице, те се
добијене информације тумаче искуствено.
Због своје стационаже у односу на град, водомерна летва која се налази на мосту код
бивше Хитне помоћи није одговарајући показатељ за благовремено организовање одбране од
поплава у Свилајнцу.
Реперни објекат посматрања и организације одбране од поплава налази се у Суботици и то
је мост на улазу у село, преко воденичне јаруге, с обзиром да поплавни талас од Суботице до
Свилајнца, у зависности од месеца у коме се јавља (март или јун), путује 6 - 7 часова.
При изливању Ресаве до нивоа коловоза на поменутом мосту, долази до плављења
пољопривредног земљишта у Суботици.
У овом случају као и при прогнозама РХМЗ о изузетно великим количинама падавина,
руководилац одбране од поплава телефоном налаже активирање осматрача водостаја на
водотоцима и одређује учесталост осматрања.
За осматраче се одређују шефови Месних канцеларија Суботице, Седлара, Луковице и
Кушиљева, као и Саша Илић, управник Ловишта "Браниште" у оквиру Ловачког удружења фарме
Седларе (бр.тел. 063/120-55-54) који визуелно осматрају водостај и достављају повратну
информацију локалном центру за пријем упозорења.
Уколико вода дође до рукохвата ограде на поменутом мосту, очекује се прелазак поплавног
таласа преко насипа у Свилајнцу, где је потребно извршити припреме за евакуацију становништва.
За егзактно осматрање водостаја и обраду графикона "Време - водостај", руководилац
одбране од поплава одређује стручно лице, које прати ниво Ресаве на поменутој водомерној летви
на мосту код бивше Хитне помоћи.
У случају да су повратне информације од ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, Радна
јединица "Велика Морава", Ћуприја, такве да се очекује наилазак поплавног таласа већег обима,
активира се Штаб одбране од поплава за рад током 24 часа.
Са успостављањем двадесетчетворочасовног рада, обавезе осматрача су да свака два сата
јављају о стању водостаја. Јављање је телефонски или радио станицом из месне канцеларије.
Са осматрањем се престаје након налога од стране општинског руководиоца одбране од
поплава.
3.2.2. Оглашавање упозорења
Упозорења морају бити самерена са очекиваном јачином поплаве, координирана и
компатибилна са РХМЗ, а утврђена од стране Штаба за одбрану од поплава.
При прогнозама о већим поплавним таласима, упућују се поруке специјалним примаоцима
упозорења и то:
Штаб цивилне заштите, Полицијска станица Свилајнац, КЈП "Морава" Свилајнац, Дом
здравља Свилајнац, Основна школа „Бранко Радичевић“ у Седлару, ОО Црвеног крста Свилајнац,
Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу.
Уколико се процени долазак поплавног таласа у року већем од два часа, порука се упућује
у писаној форми - обавештење, у супротном се упућује телефоном о чему се сачињава службена
белешка.
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Обавештења шаље руководилац преко курира, а доставнице морају бити потписане од
стране руководилаца ових организација.
По пријему и провери информација са терена врши се и обавештавање грађана о
наилазећој опасности од поплава.
За формулисање и пласирање информација, одређује се лице задужено за информисање
јавности, при Скупштини општине - Горан Никодијевић са бр. телефона 064/891-26-40, а на основу
добијеног налога од начелника Општинске управе или руководиоца одбране од поплава.
Секретар за информисање доставља информације о наилазећим поплавама:
- локалним радио станицама и телевизији на објављивање,
- шефовима месних канцеларија, како би усмено обавештавали становништво.
3.3. ОДГОВОРНОСТ, РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА И РАСПОЛОЖИВО ЉУДСТВО И
МЕХАНИЗАЦИЈА
3.3.1. Одговорност
Одбраном од поплава у Републици руководи главни руководилац одбране од поплава на
основу и у оквиру овлашћења утврђених законом.
Одбраном од поплава на водном подручју "Морава" руководи руководилац одбране од
поплава за наведено подручје-мр Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98, односно задужен је и
помоћник руководиоца одбране од поплава ВПЦ "Морава" РЈ "Велика Морава, Ћуприја, Јанош
Немет, са бр. телефона 064/840-41-12. На сектору одбране од поплава, односно на техничкој
деоници дуж водотока реке Ресаве, на територији општине Свилајнац, одбраном од поплава
непосредно руководи секторски руководилац ВП "Ћуприја" А. Д. Ћуприја, Љубиша Радојловић,
телефон бр. 065/602-86-50 и заменик Владан Јарамаз, моб. 065/872-40-05, односно деонични
руководилац, Зоран Банковић, телефон бр. 064/88-10-526.
Одбрану од поплава на територији општине Свилајнац организује Штаб за одбрану од
поплава кога сачињавају: руководилац и помоћници (председници савета месних заједница) за
угрожена насељена места.
Одбрана од поплава организује се и врши у зависности степена опасности, а према
следећим фазама: припрема за одбрану, редовна одбрана и ванредна одбрана.
Одбрану од поплава у појединим фазама проглашава својом наредбом руководилац
одбране од поплава на водном подручју, на предлог секторског руководиоца, а у складу са
условима и критеријумима утврђеним Оперативним планом одбране од поплава и о томе
обавештава главног руководиоца одбране од поплава.
Руководилац за одбрану од поплава на водном подручју има право да, на предлог
помоћника и секторских руководилаца, укине поједину фазу одбране од поплава пре него што се
достигну критеријуми утврђени оперативним планом одбране од поплава, ако закључи да стање
заштитних објеката и хидрометеоролошке прилике то дозвољавају.
Наредбу о проглашењу и престанку одбране од поплава, руководилац одбране од поплава
на водном подручју, доставља општинском руководиоцу одбране од поплава, који о томе
обавештава председника Скупштине општине.
Скупштина општине именује општински штаб за одбрану од поплава.
Штабом одбране од поплава на територији општине руководи општински руководилац за
одбрану од поплава, који има своје помоћнике за свако насељено место (председнике савета
месних заједница). По потреби помоћници имају поверенике за посебно угрожене делове насеља
или поједине улице. Одбрана од поплава спроводи се на основу овог плана.
Руководилац за одбрану од поплава у општини дужан је да сарађује са помоћником
руководиоца одбране од поплава Јаношом Неметом (бр. тел. 064/840-41-12) у ЈВП "Србијаводе"
ВПЦ "Морава", Ниш, Радна јединица "Велика Морава", Ћуприја, као и секторским руководиоцем
одбране од поплава ВП "Ћуприја" А.Д. Ћуприја Љубишом Радојловићем (бр. тел. 065/602-86-540).
Радна јединица "Велика Морава", Ћуприја је дужна да пружа стручну помоћ општинском
руководиоцу, као и да обезбеди непосредну сарадњу између деоничног руководиоца ВП "Ћуприја"
А.Д. Ћуприја, Зораном Банковићем, телефон. бр. 064/88-105-26 и помоћника општинског
руководиоца и његових повереника.
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Општински руководилац одбране од поплава за време одбране од поплава врши нарочито
следеће послове:
а) сарађује са помоћником руководиоца одбране од поплава у надлежној Радној јединици
"Велика Морава", Ћуприја Јаношом Неметом и секторским руководиоцем ВП "Ћуприја" А.Д. Ћуприја
Љубишом Радојловићем,
б) координира рад помоћника у насељеним местима,
в) прикупља информације са угрожених подручја, анализира их и обавештава Општински
штаб цивилне заштите и деоничног руководиоца,
г) предлаже Општинском штабу ЦЗ увођење степена одбране од поплава, укључујући и
ванредно стање и издавање наредбе о предузимању мера на: ангажовању радне снаге,
механизације и других средстава.
Помоћници општинског руководиоца одбране од поплава (председници Савета месних
заједница), врше нарочито следеће послове:
1. спроводе наредбе општинског руководиоца за одбрану од поплава, информишу га о
стању на терену и предлажу предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове,
2. воде евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима,
3. подносе извештај општинском руководиоцу по завршетку одбране од поплава, а по
потреби и у току одбране,
4. воде дневник одбране од поплава.
Повереници помоћника општинског руководиоца одбране од поплава врше нарочито
следеће послове:
- предлажу спровођење радова и мера на свом терену,
- организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону (улици) по налогу
помоћника,
- извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену,
ангажованом људству, механизацији и др.
Лице задужено за информисање јавности (Горан Никодијевић, службеник Општинске
управе општине Свилајнац, са бр. телефона 064/891-26-40), под надзором општинског
руководиоца одбране од поплава, обавља следеће послове:
- прати спровођење одбране од поплава, прикупља све извештаје ЈВП "Србијаводе" ВПЦ
"Морава", Ниш, Радне јединице "Велика Морава", Ћуприја, ВП "Ћуприја" А.Д. Ћуприја и
хидрометеоролошке службе и упознаје се са њима,
- даје обавештења средствима јавног информисања,
- одржава везу са центрима за обавештавање и средствима за информисање.
Руководилац одбране од поплава у најкраћем року извршиће удаљавање лица које
несавесно или нестручно обавља поверене послове одбране од поплава или на други начин
штетно утиче на спровођење одбране и сменити га са дужности на спровођењу мера заштите од
поплава. Руководилац који је сменио са дужности поједина лица, дужан је да на њихово место
одмах постави друга лица.
3.3.2. Руковођење одбраном од поплава
Чланови Оперативног штаба за одбрану од поплава у општини Свилајнац су:
1. Горан Василијевић, начелник Одељења за инспекцијски надзор и пољопривреду
Општинске управе општине Свилајнац, руководилац одбране од поплава
2. Оливера Станојевић, начелник Општинске управе општине Свилајнац, заменик
руководиоца одбране од поплава
3. Горан Деспотовић, помоћник председника општине за пољопривреду
4. Зоран Рајковић, економ Општинске управе општине Свилајнац
5. Овлашћени представник Полицијске станице - Свилајнац
6. Горан Бојић, директор КЈП "Морава" Свилајнац
7. Горан Никодијевић, комунални инспектор Општинске управе општине Свилајнац
8. Представник МП "Велика Морава", Београд
9. Небојша Јовановић-секретар Црвеног крста Свилајнац
I) У случају већег водостаја реке Ресаве, мора се прекинути водоснабдевање у делу који
иде преко моста на Ресави код фабрике "Компо", јер прети опасност од оштећења водоводног
вода.
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Изливање канализационих шахти од атмосферских падавина спречиће се постављањем
најлона и џакова са песком преко шахти.
КЈП "Морава" Свилајнац ангажовала би сво расположиво људство и механизацију у
одбрани од поплава, као и санирању последица од штета, које би поплава нанела. Такође,
снабдевало би грађане водом из цистерни до нормализације водоснабдевања.
У случају већих поплава биће ангажовани кадрови ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш,
Радна јединица "Велика Морава", Ћуприја, ВП "Ћуприја" А.Д. Ћуприја, МП "Велика Морава" Београд, КЈП "Морава" - Свилајнац, Земљорадничка задруга "Ратар" - Седларе, Општинска управа
општине Свилајнац, приватни предузетници и угрожене месне заједнице.
Наведене организације и предузећа дали су писмене сагласности о ангажовању својих
кадрова, опреме, материјала, уређаја и механизације.
3.3.3. Расположиво људство, механизација, материјал, опрема и алат
1. У КЈП "Морава" Свилајнац по систематизацији за случај поплава предвиђено је 66
радника, док је тренутно укупан број радника (запослених) 159.
За случај поплава КЈП "Морава" Свилајнац располаже следећим материјално- техничким
средствима:
- два камиона ФАП - кипер,
- један камион ДАФ-кипер,
- скип - ровокопач,
- ровокопач - Палагани,
- булдожер,
- галион,
- цистерна за воду - ФАП,
- два трактора,
- фекална цистерна,
- возило за отпушење канализације,
- два камиона смећара - ФАП (контејнерска),
- један камион Рено-смећар,
- једна ауточистилица,
- камион смећар МАН (контејнерски),
- камион смећар ШТАЈЕР (контејнерски),
- камион смећар ДАФ (контејнерски),
- један мали камион смећар (за пражњење смећа из канти),
- један аутобус,
- два доставна возила - застава пикап,
- три путничка аутомобила,
- једно погребно возило,
- два агрегата.
КЈП "Морава" Свилајнац снабдева се горивом искључиво од "8. октобра" ДОО, а у процесу
јавне набавке за наредни период, доставиће се измена, уколико је буде.
КЈП "Морава" Свилајнац набавља хлор од Хемијске индустрије "Жупа" АД из Крушевца и
АДП "Протект" из Београда.
Контакт особа: Горан Бојић, директор КЈП "Морава" Свилајнац
Контакт телефон: 035/312-250, 035/312-353 или 064/8912591
Напомена: Сектори и деонице за одбрану од поплава одређене су Оперативним планом за
одбрану од поплава на територији општине Свилајнац.
Задужује се КЈП "Морава" Свилајнац да врши регулацију уставе на реци Ресави у Луковици.
2. Мешовито предузеће, МП "Неша", Свилајнац, чији је власник Ненад Светозаревић, за
случај поплава ставља на располагање следећу механизацију:
- један утоваривач,
- комбинирка ИЦБ,
- грејдер, за равнање путева
- два камиона.

24 Број 3 – Свилајнац 13. мај 2014

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Контакт телефон: 035/314-226
063/40-70-20
3. Трговинско услужно предузеће "Раде - Импорт", ДОО за случај поплава обезбеђује
следећу механизацију:
- два багера,
- један "скип"
- два утоваривача,
- два камиона.
Власник наведеног предузећа је Радослав Синђелић.
Контакт телефон: фирма: 035/312-011
стан: 035/333-222 или 064/2740300
4. Месна заједница Кушиљево, располагање у људству и техници за случај поплава
Списак људства за случај поплава:
1. Милошевић Александар, председник Савета Месне заједнице
2. Донић Милорад, заменик председника Савета МЗ
3. Микић Микица, члан Савета Месне заједнице
4. Радивојевић Топлица, члан Савета Месне заједнице
5. Максић Живота, члан Савета Месне заједнице
6. Младеновић Владан, члан Савета Месне заједнице
7. Алексић Милан, члан Савета Месне заједнице
8. Илић Зоран, члан Савета Месне заједнице
9. Милосављевић Зоран, члан Савета Месне заједнице
10. Обрадовић Жељко, члан Савета Месне заједнице
11. Стевић Бранислав, члан Савета Месне заједнице
12. Рајић Небојша, члан Савета Месне заједнице
13. Васић Зоран, члан Савета Месне заједнице
14.Тодоровић Слава, члан Савета Месне заједнице
15. Вукић Саша, члан Савета Месне заједнице
16. Лукић Предраг, секретар Месне заједнице
Списак власника расположиве механизације:
1. Предузеће ДОО "Моравац", Кушиљево, власник Марковић Владан, 2
улте, један багер и 2 камиона
2. Донић Милорад, трактор "IМТ 558"
3. Микић Микица, трактор "Раковица 76"
4. Радивојевић Топлица, трактор "Раковица 65"
5. Младеновић Владан, трактор "IМТ 539"
6. Максимовић Живота, трактор "IМТ 539"
7. Стевић Бранислав, трактор "Универзал"
8. Алексић Милан, трактор "ИМТ 539"
9. Милосављевић Зоран, трактор "ИМТ 539"
10. Обрадовић Жељко, трактор "ИМТ 540"
11. Илић Зоран, трактор "Раковица 65"
12. Тодоровић Слава, трактор "Шторе 402"
13. Вукић Саша, "ИМТ 539"
14. Васић Зоран "ИМТ 533"
15. Лукић Предраг "ИМТ 539"

035/8331-279
035/8331-053
035/8331-192
035/8331-153
035/8331-309
035/8331-3016
035/8331-301
035/8331-332
035/ 8331-391
035/8331-566
035/8331-506
035/8331-000
035/8331-024
035/281-948
035/8331-455
035/8331-325
035/8331-183
035/8331-053
035/8331-192
035/8331-153
035/8331-316
035/8331-309
035/8331-506
035/8331-301
035/8331-391
035/8331-566
035/8331-332
035/281-948
035/8331-455
035/8331-024
035/8331-325
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5. Месна заједница Луковица, располагање у људству и техници за случај поплава
Списак људства по имену и презимену са расположивом механизацијом и бројевима
телефона:
1. Миодраг Петровић, председник Савета Месне заједнице
035/322-244
2. Бојан Гарашевић, шеф Месне канцеларије
035/332-102 или 065/4778776
3. Зоран Јелић, власник етно објекта код "Јаза"
063/600356
4. Зоран Милутиновић, трактор и приколица
035/322-422
5. Ненад Аћимовић, трактор и приколица
035/323-595
6. Миленовић Љубиша
035/322-210
7. Раденко Шћеповић, трактор и приколица
035/312-445
8. Бојан Стојковић, трактор и приколица
063/8448936
9. Живојин Рафајловић
064/2710211
10. Предраг Милојевић, трактор и приколица
035/312-404
11. Радивоје Милошевић
065/6160691
12. Топлица Милутиновић, трактор и приколица
035/322-495
13. Александра Гогић
035/322-750
6. Месна заједница Суботица, располагање у људству и техници за случај поплава
Списак људства по имену и презимену са расположивом механизацијом и бројевима
телефона:
1. Пауновић Слободан, председник Савета Месне заједнице
0
035/8802-123 или
061/3067666
2. Николић Саша, трактор и приколица
0
035/8802-296 или
060/0802110
3. Грујић Ивица, трактор и приколица
035/8802-205 или 063/8572676
4. Јовановић Славиша, трактор и приколица
065/8883328 или 8802-266
5. Илић Синиша, трактор и приколица
063/7721901 или 8802-288
6. Петровић Бојан, трактор и приколица
065/5010419
7. Антонијевић Аца, трактор и приколица
035/8802-191
8. Тујкић Момир, трактор и приколица
064/6656752 или
035/8802-116
9. Здравковић Љубомир, трактор и приколица
035/8802-170
10. Радовановић Станиша, трактор и приколица
035/8802-188
7. Месна заједница Седларе, располагање у људству и техници за случај поплава
Списак људства по имену и презимену са расположивом механизацијом и бројевима
телефона:
1. Бобан Милошевић, председник Савета Месне заједнице,
035/8818-022 или
трактор, приколица
063/8590243
2. Предраг Стевановић, шеф Месне канцеларије
035/8818-158 или 064/2008638
3. Предраг Ђорђевић, трактор, приколица
035/8818-252
4. Добривоје Јоксимовић, трактор, приколица
035/8818-204
5. Мирослав Симоновић, трактор, приколица
035/8818-206
6. Живорад Нићифоровић, трактор, приколица
035/8818-213
7. Милојко Ђорђевић, трактор
035/8818-208
8. Дејан Јовановић, трактор, приколица
035/8818-212
9. Драги Р. Ђорђевић, трактор, приколица
035/8818-180
10. Горан Симић, трактор, приколица
035/8818-287
11. Богосав Митровић, трактор, приколица
035/8818-291
12. Живорад Јовановић, трактор, приколица
035/8818-229
13. Срдан Милошевић, трактор, приколица
035/8818-281
14. Бојан Станојевић, трактор, приколица
035/8818-149
15. Мирко Петровић, трактор, приколица
035/8818-144
16. Драгомир Живановић, трактор, приколица
035/8818-224
17. Милорад Јовановић, трактор, приколица
035/8818-249
18. Света Бојковић, трактор, приколица
035/8818-162
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
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Љубиша Стевановић, трактор, приколица
Миле Љубисављевић, трактор, приколица
Горан Стоиловић, трактор, приколица
Драган Радојчић, трактор, приколица
Добромир Милосављевић, трактор, приколица
Далибор Стојановић, трактор, приколица
Милош Кристивојевић, трактор, приколица
Мирољуб Марјановић, трактор, приколица
Братислав Димитријевић, трактор, приколица
Слађан Миловановић, трактор, приколица
Ненад Јовановић, трактор, приколица
Игор Милосављевић, трактор, приколица
Славољуб Ракић, трактор, приколица
Добрица Симоновић, трактор, приколица
Петар Стевановић, трактор, приколица
Живорад Алексић, трактор, приколица
Добрица Тодосијевић, трактор, приколица
Маринковић Драган, трактор, приколица
Слађан Мијатовић, трактор, приколица
Божа Јанковић, трактор, приколица
Зоран Бранковић, трактор, приколица
Слађан Радојевић, трактор, приколица
Дејан Никодијевић, трактор, приколица
Зоран Никодијевић, трактор, приколица
Пуниша Радојковић, трактор, приколица
Зоран Стајић, трактор
Живко Лазаревић, трактор, приколица

035/8818-177
035/8818-154
035/8818-284
035/8818-157
035/8818-135
035/8818-132
064/3330977
035/8818-233
035/8818-254
035/8818-275
035/8818-161
035/8818-122
035/8818-159
035/8818-107
035/8818-121
035/8818-137
035/8818-114
035/8818-209
035/8818-202
035/8818-279
035/8818-142
035/8818-234
035/8818-258
035/8818-237
035/8818-001
035/8818-171
035/8818-211

8. Попис потребног материјала, опреме и алата, просечно понаособ за сваки водоток II
реда, које треба набавити у случају изливања истих:
-

џакови (јутани) 500 ком ........................... 50.000,00 динара
ашови 10 ком ............................................ 5.000,00 динара
лопате 10 ком ........................................... 5.000,00 динара
секире 5 ком ........................................... 12.000,00 динара
тестере 2 ком ............................................. 1.900,00 динара
чекићи 2 ком ............................................. 1.200,00 динара
клешта 2 ком ............................................. 1.440,00 динара
паљена жица 2 кг .........................................240,00 динара
ексери 2 кг ...................................................240,00 динара
крампови 10 ком ....................................... 9.500,00 динара
лампе 10 ком ........................................... 16.500,00 динара
канап за вреће – клубе 5 ком ..........................2.500 динара
чизме рибарске 5 пари ............................ 20.500,00 динара
чизме рибарске кратке 20 пари ............... 24.000,00 динара
укупно:
150.020,00 динара
За припрему спровођења Оперативног плана одбране од поплава на територији општине
Свилајнац, за 2014. г. неопходно је обезбедити следећи материјал:
РЕДНИ БРОЈ
ВРСТА
КОЛИЧИНА
ЈЕДИНИЦА
ЈЕДИНИЧНА
СВЕГА
МАТЕРИЈАЛА
МЕРЕ
ЦЕНА
1.
ЏАК ЈУТАНИ
2000
комад
100,00
200.000,00
2.
КАНАП ЗА
40
клубе
500,00
20.000,00
ВРЕЋЕ
3.
ВЕЋА БАТ.
40
комад
1.650,00
66.000,00
ЛАМПА
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5.
6.
7.
8.

ЧИЗМЕ
РИБАРСКЕ
ЧИЗМЕ
ГУМЕНЕ
ПАЉЕНА
ЖИЦА
ЕКСЕРИ
РАЗНИ
ПРИРУЧНА
АПОТЕКА
АШОВИ
ЛОПАТЕ
СЕКИРЕ
ТЕСТЕРЕ
ЧЕКИЋИ
КЛЕШТА
КРАМПОВИ
КАБАНИЦЕ
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20

пар

4.100,00

82.000,00

80

пар

1200,00

96.000,00

8

кг

120,00

960,00

8

кг

120,00

960,00

8

комад

1.800,00

14.400,00

9.
40
комад
500,00
20.000,00
10.
40
комад
500,00
20.000,00
11.
20
комад
2.400,00
48.000,00
12.
8
комад
950,00
7.600,00
13.
8
комад
600,00
4.800,00
14.
8
комад
720,00
5.760,00
15.
40
комад
950,00
38.000,00
16.
8
комад
2.400,00
19.200,00
СВЕГА ИЗНОС:
643.680,00
Напомена: цене флуктуирају у зависности од добављача и курса евра; финансијска
средства обезбедила би се из текуће буџетске резерве за санирање последица поплава, односно
ел. непогода;
3.4. KOOРДИНАЦИЈА СУБЈЕКАТА РУКОВОЂЕЊА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА
Активности Електродистрибуције Јагодина, ПЈ Свилајнац, за случај поплава
У случају елементарних непогода, као што су поплаве, Електродистрибуција ће на време
обезбедити безнапонско стање свих угрожених електроенергетских објеката, као и свих других
објеката (за становање, индустријских и др.), како не би дошло до страдања људи и стоке и сл.
У случају да нема таквих објеката, када су угрожени само електроенергетски објекти, напон
би се проследио из других трафо станица, како би систем одбране био што ефикаснији. Наравно, у
том случају директна сарадња са Штабом за одбрану мора да постоји.
Што се тиче елемената плана Г.2., везано за успостављање функције сервисних служби, тај
план Г.2. не постоји, али ако се односи на службе одржавања и санирања насталих штета, не сме
бити никаквих проблема јер у том случају, наравно у сарадњи са Штабом за одбрану од поплава,
Електродистрибуција појачава дежурство и по потреби и процени формира довољан број екипа са
довољним бројем електромонтера, који ће своје задатке обавити на начин како изискују тренутне
потребе.
Активности Ватрогасно-спасилачког одељења Свилајнац, Одељења за ванредне ситуације у
Јагодини, за случај поплава
1. Ватрогасно-спaсилачко одељење Свилајнац, (у даљем тексту ВСО Свилајнац) располаже
са једним теренским возилом „Лада нива“ (П-022-172, тренутно исправно, али у врло лошем стању)
и са три ватрогасна камиона (ФАП 16-20, ФАП 16-16 и ТАМ-14). Сва три ватрогасна камиона могу
служити за гашење пожара, превоз техничке воде, али не могу служити за превоз пијаће воде, с
обзиром да су резервоари воде у доста лошем стању - изнутра. Једно теренско возило УАЗ (М-17717, тренутно је у неисправном стању).
2. За случај поплава ВСО Свилајнац располаже са две електро пумпе: трофазна и
монофазна), као и са 3 моторне пумпе типа "Хонда" и једна моторна пумпа типа "Сора". Такође,
располажемо и са једном моторном пумпом типа "Томос".
3. За случај елементарних непогода и већих пожара на лицу места излази дежурна смена
(која може бројати 2 или 3 припадника), а затим се према постојећем плану мобилише цела
јединица. У случају већих непогода или пожара може се тражити помоћ од суседних јединица, уз
одобрење надређених у Јагодини. Иначе ВСО Свилајнац броји тренутно 13 припадника са
командиром.
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4. Јединица није опремљена за акцедентне ситуације (токсичне материје и сл.) јер не
располаже одговарајућом опремом. У таквим ситуацијама интервенишу припадници Ватрогасноспасилачког батаљона Јагодина, а припадници ВСО Свилајнац су дужни да обезбеде лице места.
Јединица такође није опремљена за претраживање несталих лица, прекид електричне струје,
прекид електричне струје и слично.
5. У децембру 2010. године јединица је из донације добила хидрауличне маказе и
разупирач, за случај саобраћајних незгода и спасавања повређених и вађења погинулих у истим.
6. У случају ургентних ситуација комуникација између припадника одржава се фиксним и
мобилним телефонима, као и радио везом, која није на неком завидном нивоу, јер јединица
располаже са две ручне и једном колском и једном стабилном радио станицом.
Активности Ветеринарске станице "Свилајнац" за случај поплава
Када настане непосредна опасност од поплава, власници домаћинстава, која су изложена
непосредној опасности од поплаве, дужни су да све животиње евакуишу на место до ког неће доћи
вода.
У случају да власници нису у могућности да благовремено реагују дужни су да сву крупну
стоку истерају ван обора и стаја, а младе јединке у кавезима евакуишу на сигурно место.
После проласка непосредне опасности или повлачења воде, свим живим животињама, које
се налазе на угроженом подручју, треба помоћи и сакупити их у један сабирни центар, унапред
лоциран, где ће им се пружити неопходна ветеринарска помоћ.
После тога наступа санација терена и попис угинуле (удављене) стоке. Екипа од 5 до 6
људи, са неопходном механизацијом, сакупљаће угинуле животиње и носити их на унапред
лоцирано место - сточно гробље.
Сточно гробље мора бити изоловано, на узвишеном месту ван насељене зоне, око 500
метара од пута. Јама се копа за сваки леш посебно и то за велике животиње 2,0 x 2,0 m, а за мале
2,0 x 1,0 метар. Дубина јаме је највише 2,0 m. Сточно гробље мора бити ограђено густом жицом.
Ако се поједини лешеви налазе у фази распадања, па их је немогуће транспортовати на
сточно гробље због могућности ширења инфективног материјала, треба их закопати на лицу места.
Пре закопавања треба их посути неким од дезинфекционих средстава - содом или гашеним
кречом.
После повлачења воде, стаје и оборе треба опрати водом од муља и наноса, а затим
подове и зидове дезинфиковати 2 % каустичном содом.
План организације рада у случају масовних несрећа и
послови Дома здравља - Свилајнац у одбрани од поплава
I Под масовном несрећом подразумева се свака несрећа у којој је број повређених особа
такав, да не могу да их медицински збрину две екипе Службе хитне медицинске помоћи.
II У случају масовне несреће дежурно особље Службе хитне медицинске помоћи
обавештава телефоном:
- директора Дома здравља - Свилајнац,
- помоћника директора ДЗС за организациона питања,
- секретара Дома здравља - Свилајнац.
III Даље позивање и организацију рада потребног особља за збрињавање настрадалих
лица обавиће особе назначене у претходном ставу.
IV У случају масовне несреће најпре ће бити позвани лекари и медицински техничари
службе Хитне медицинске помоћи ДЗ Свилајнац.
V Уколико је то недовољан број лекара и осталог особља, позваће се и особље осталих
служби Дома здравља - Свилајнац, пре свега: Службе опште медицине, Службе здравствене
заштите деце и омладине, службе Рендген дијагностике и биће ангажована комплетна техничка
служба.
VI У случају масовне несреће великих размера биће уведена стална радна обавеза за све
запослене, до потпуног збрињавања свих повређених лица.
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VII Ако људство и техничка средства (санитетска возила) не буду довољна за збрињавање
повређених и угрожених лица, упутиће се позив за помоћ најближим здравственим установама
(Деспотовац, Јагодина, Ћуприја, Велика Плана, Лапово и Жабари).
VIII Неодазивање запосленог на позив овлашћеног лица, повлачи законске консеквенце.
IX У случају ванредног стања одбране од поплава ангажоваће се лекар специјалиста
епидемиолог и санитарни техничар ДЗ Свилајнац, у складу са својим законским обавезама.
За случај поплава на територији општине Свилајнац лекар специјалиста епидемиолог и
санитарни техничари извршавали би следеће послове:
Обилазак поплављеног подручја којом приликом се утврђује број поплављених стамбених
зграда, дворишта и индивидуалних водних објеката. По повлачењу воде, када становници изврше
механичко чишћење поплављених објеката, као и водних објеката (испумпавање воде из бунара пумпи), приступа се дезинфекцији. По завршеној дезинфекцији врши се узорковање вода за
бактериолошку анализу и евентуално додатним радњама поправак пијаће воде.
У свакој досадашњој оваквој елементарној непогоди Хигијенско - епидемиолошка служба
извршавала је ове послове, али је код послова дезинфекције долазило до мешања Завода за
заштиту здравља из Ћуприје, што је доводило до неспоразума код становништва. Због тога је
Хигијенско - епидемиолошка служба ДЗ Свилајнац (сада лекар специјалиста епидемиолог и
санитарни техничар ДЗ Свилајнац) увек тражила сарадњу шефа Месне канцеларије тог места, а до
сада најбоља сарадња била је у селу Војска.
Активности Црвеног крста Свилајнац за случај поплава
Црвени крст Свилајнац ће извршити ажурирање плана деловања у ванредним стањима и
на састанку управних органа ажурираће примљена наређења и решења виших нивоа у зависности
од потреба и настале ситуације и извршиће се евентуалне измене у плановима за деловање.
У случају елементарних непогода, као што су поплаве, Црвени крст Свилајнац ће увести
радне обавезе за запослене у Црвеном крсту Свилајнац и стално дежурство у просторијама
организације. Успоставиће координацију и контакт са Штабом цивилне заштите општине
Свилајнац, општином Свилајнац и здруженим штабовима јединица Црвеног крста Србије и
обезбедити хуманитарну помоћ и дистрибуцију исте преко Црвеног крста Србије и Министарстава
Владе Републике Србије, односно и других донатора: општине Свилајнац, Црвеног крста Србије,
Међународних донатора, физичких лица и др. Дакле, Црвени крст Свилајнац може да обезбеди
само хуманитарну помоћ, која је доступна и стоји на располагању од донатора, да ли она била у
новцу или у материјалним добрима.
Црвени крст Свилајнац ће увести дежурства за комисију за добровољно давање крви и
организоваће акције добровољног давања крви уколико је то потребно, дежурства за екипе прве
помоћи и упућивање екипа на терен, дежурства екипа за социјалну делатност и дистрибуцију
хуманитарне помоћи, увешће дежурства за екипе за деловање у несрећама и формираће Планско
насеље за збрињавање пострадалог становништва уколико је то потребно.
Планско насеље обухвата:
 28 шатора за 4 особе
 1 шатор за заједничке просторије
 24 кухињска сета за 4 особе
 150 прибора за једну особу трпезаријског прибора
 17 врећа за спавање и исто толико подметача
 100 ћебади
Секретар ОО Црвеног крста Свилајнац је Небојша Јовановић, са телефоном, бр. 035/322891 или 062/290-891. У случају да потребе за опремом и материјалом буду веће, Црвени крст
Свилајнац ће се обратити регионалним и републичким центрима за деловање у ванредним
ситуацијама.
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Поступање Полицијске станице - Свилајнац и начин контроле саобраћаја на територији општине у
случају поплава
Сагледавањем тока Ресаве, целокупног стања путне мреже која се налази на територији
општине Свилајнац, а коју покрива Полицијска станица Свилајнац и сходно категоризацији путева
на њој у случају елементарне непогоде - поплава, припадници саобраћајне полиције ПС Свилајнац
треба да на следећим путним правцима организују и спроводе непрекидно дежурство:
- На путном правцу државни пут, бр-130 Свилајнац-Деспотовац, код скретања за село
Суботицу не дозволити одвијање саобраћаја према насељеном месту Суботица и Роанда, како
непосредно пре, тако и за време поплаве, где је у досадашњем периоду приликом изливања реке
Ресаве долазило до потпуног прекривања дела коловоза на наведеном путном правцу, тако да је
одвијање саобраћаја немогуће.
- На путном правцу државни пут, бр-130 Свилајнац - Деспотовац, код скретања за
насељено место Седларе, не дозволити одвијање саобраћаја према наведеном насељеном месту у
случају изливања водотока и прекривања коловоза, који води од наведеног регионалног путног
правца према Седлару.
- На делу регионалног пута, који пролази кроз град Свилајнац и то на мостовима који се
налазе у Улици Хајдук Вељка (код бивше Хитне помоћи) и у Улици Кнеза Милоша (код "Компа"), у
случајевима великог прилива воде у реци Ресави, организовати и спроводити наизменично
пропуштање тока саобраћаја на наведеним местима, уз максимално обраћање пажње на све
учеснике у саобраћају. Нарочито, пажњу обратити и не дозвољавати задржавање на мостовима и у
њиховој близини.
Поред већ набројаних места на којима је потребно организовати стално дежурство у
зависности од расположивих начина и средстава, на деловима пута могу се поставити саобраћајни
знаци, којима се забрањује одвијање саобраћаја, као и усмеравање саобраћаја (саобраћајни знак
II - 3 и II - 43.1), као и препреке на путу у виду покретних рампи, а ради што бољег и ефикаснијег
упозоравања учесника у саобраћају о поштовању датих забрана. На деловима локалних путних
праваца Свилајнац - Луковица - Бобово - Седларе, као и улицама у самом граду Свилајнцу у
непосредној близини тока реке Ресаве, извршити делимично, а и потпуно обустављање саобраћаја
у зависности од висине водостаја, с тим да све учеснике у саобраћају треба упутити на адекватне
путне правце, којима могу без опасности проћи.
- У случају потребе контролу и преусмеравање токова саобраћаја на путном правцу
Свилајнац - Седларе кроз Бобово и Луковицу вршити код другог скретања за село Бобово, где не
дозволити даље одвијање саобраћаја према Седлару и саобраћај преусмеравати према Бобову.
- Такође, у случају потребе у насељу Свилајнац контролу и преусмерење токова саобраћаја
вршити у Улици Кнеза Милоша код моста на реци Ресави где не дозвољавати одвијање саобраћаја
у правцу Улице Бранка Ћопића, а такође упозоравати учеснике у саобраћају код бензинске станице
"НИС Петрол" на опрезније одвијање саобраћаја приликом проласка улице Краља Петра I. У
случају изливања реке Ресаве у горњем току не дозволити и по потреби у потпуности обуставити
одвијање саобраћаја у Улици Врачарској (непосредно поред касарне), као и у Улици Ћирила и
Методија, а преусмеравање токова саобраћаја извршити на раскрсници Улице Врачарске и Улице
Војводе Путника.
Омогућити несметано одвијање саобраћаја у поплављеним просторима само возилима која
учествују у превозу материјала за подизање насипа, као и других радних машина које учествују у
истовару.
У случајевима евакуације становништва у деловима који су поплављени, на следећим
путним правцима је потребно извршити исту:
- Из насељеног места Суботице некатегорисаним путним правцем, који спаја наведено
насеље са Седларом, док год је то могуће.
- Из насељеног места Седларе путним правцем према Бобову, према Луковици и Свилајнцу,
док год је то могуће, а у случају немогућности користити алтернативне путне правце према
Роћевцу, те према Ђуринцу, одакле некатегорисаним (земљаним) путним правцем према
Проштинцу, се може стићи до града Свилајнца.
- У самом насељу Свилајнац у улицама где може доћи до изливања реке Ресаве извршити
евакуацију у најближим улицама, са којима су поплављене улице повезане.
Приступ подручју које је поплављено могу извршити овлашћени радници ПС Свилајнац за
лица сходно сачињеном списку овлашћених лица, који је потребно адекватно и благовремено
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доставити ПС Свилајнац, ради координације у предузимању мера и радњи на отклањању и
спречавању последица поплаве на подручјима која су поплављена.
3.5. ЕВАКУАЦИЈА И СПАСАВАЊЕ
Идентификација простора који се евакуише
У прилогу број 1 (катастарске карте са означеним зонама плављења), назначени су
простори са највећом вероватноћом плављења, у којима се забрањује изградња стамбених,
пословних и привредних објеката.
Идентификација простора је извршена на основу вишегодишњег праћења плављених
површина.
У случају изливања поплавног таласа преко насипа на градској деоници Ресаве, очекује се
плављење читавог Свилајнца са обе стране реке.
У случају изливања на нерегулисаним деоницама Ресаве, из Прилога бр. 1, могу се
идентификовати потенцијално плављени делови насеља и то:
1. Суботица,
2. Седларе и
3. Луковица.
У случају изливања воде преко насипа ободног канала за одводњавање у Кушиљеву,
очекује се плављење дела Кушиљева између ободног канала и левог насипа потока Булињак.
Изливање брдских вода из бујичних токова описано је у уводном делу Оперативног плана
за одбрану од поплава, а потенцијално плављени простори су део Седлара и део Кушиљева у зони
бујичних токова.
Развијање процедуре за евакуацију
На основу извршене процене, као и праћења досадашњег стања на плавним површинама,
правци евакуације су:
- за КО Свилајнац: Викенд насеље "Баћица" и газдинство "Чаир", односно Црквенац
уколико је онемогућен саобраћај преко мостова на Ресави,
- за КО Луковицу: Бобово,
- за КО Седларе: потес "Парлог",
- за КО Суботицу: потес "Фатаћунско брдо" или потес "Коса",
- за КО Кушиљево: потес "Гумниште", потес "Патуљ", потес "Гај" или потес "Базовац".
У зависности од локације и обима поплавног таласа Штаб за руковођење одбраном од
поплава ће благовремено урадити следеће:
а) Осигурати да је угрожено становништво, путем локалних радио станица, телефоном,
јављањем од врата до врата, полицијским или другим колима или употребом гласоговорника,
обавештено о потреби евакуације, о томе где је сигурно и крајње одредиште, којим путевима се
иде и које је расположиво време за акцију;
б) Обезбедити са КЈП "Морава" - Свилајнац и Предузећем за превоз "Arriva" из Пожаревца,
генералну помоћ за транспорт и припрему домаћинстава и привреде за евакуацију са подручја за
која се процени да ће бити плављена, или су већ плављена;
в) Обезбедити са Домом здравља Свилајнац, особље и опрему за специјалну помоћ онима
којима је таква помоћ посебно потребна (слепи, инвалиди, болнице);
г) Осигурати да је евакуација комплетна;
д) Успоставити са Полицијском станицом Свилајнац контролу саобраћаја, како се не би
ушло у опасне зоне и идентификовати путеве и возила за евакуацију;
ђ) Успоставити надзор над спровођењем евакуације, како би се обезбедила сигурност.
Центар за пријем угрожених
На основу досадашњих искустава у селу Суботица, непосредно од поплава је угрожено 20
домаћинстава. Њихов смештај је организован локално, код њихових пријатеља и рођака у овом
насељу. У случају да нема довољно места задужује се савет Месне заједнице да обезбеди простор
за смештај осталих лица.
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На основу досадашњих искустава, у селу Седларе непосредно од већих поплава су
угрожена 32 домаћинства. Њихов смештај је организован локално, код својих пријатеља и рођака
у овом насељу. У случају да нема довољно места задужује се савет месне заједнице да обезбеди
простор за смештај осталих лица. Међутим, с обзиром да је географски положај Седлара такав да
поплаве јачег интензитета могу да угрозе цело насеље и на основу чињенице да се поплавом
пресеца саобраћај према Свилајнцу и Деспотовцу, смештај ће у том случају бити организован у
прихватним центрима у селима Купиновцу и Роћевцу.
У договору са директором, прихватни центар за Свилајнац је газдинство "Чаир"
Пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика „Свилајнац“ у Свилајнцу, осим за власнике
викендица на брду „Баћица“ и њихове рођаке који ће користити ове објекте у случају евакуације.
За остала насеља која нису наведена, а споменута су у уводном делу, савети месних
заједница одредиће правце евакуације и прихватне центре.
Прихватни центри за пријем формирају се и престају са радом на основу наредбе
Оперативног штаба за одбрану од поплава.
Средства за обезбеђење опреме, сервисних услуга и неопходног снабдевања центра за
пријем, у условима поплава, обезбеђује Општинско веће општине Свилајнац, односно Савет Месне
заједнице.
Ургентне мере
У сарадњи са Домом здравља Свилајнац, Територијално ватрогасном јединицом,
Електродистрибуцијом, ПТТ службом и противпожарном службом Полицијске станице Свилајнац,
предузимају се ургентне мере према процедурама предвиђеним њиховим плановима за ванредне
услове.
3.6. СМАЊЕЊЕ ШТЕТЕ И ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА
Смањење штете
Начин организовања одбране од поплава, називи сектора и деоница, предузећа и
организација која врше одбрану, имена одговорних лица, потребна средства за одбрану од
поплава и критеријуми за проглашавање редовне и ванредне одбране од поплава, дефинишу се
наредбом о утврђивању оперативног плана за одбрану од поплава за текућу годину коју доноси
ресорно министарство и која се објављује у "Службеном гласнику Републике Србије".
Оперативним планом дефинише се 1. Сектор (шифра сектора, дужина сектора, секторски
руководилац одбране од поплава, заменици и организација која врши одбрану од поплава), 2.
Деоница (шифра деонице, назив или ближи опис деонице, деоничарски руководилац, заменик
деоничарског руководиоца) и 3. Карактеристични нивои воде.
Према разговору са представником ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, Радна јединица
"Велика Морава", Ћуприја, одбрана подразумева утврђивање критичних тачака, превентивно
измуљавање корита водотокова и њихово чишћење од растиња, уклањање дрвећа, шибља и
дивљих депонија на обалама, изградња насипа на водотоцима II реда, обезбеђење средстава за
алат, прибор и људство.
Оперативним планом за одбрану од поплава за 2004.годину ("Службени гласник РС", број
4/14), утврђена је надлежност ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, Радна јединица "Велика
Морава", Ћуприја, тел. 035/8471-354 и ВП "Ћуприја" А. Д. Ћуприја, тел. 035/887-15-08: за леви
насип уз поток Булињак, од ушћа у Велику Мораву, 4,50 km и регулисано корито Булињака кроз
Кушиљево, 3,5 km са** регулисаним коритом Бељаве, 0,5 km, укупно 8,5 km, десни насип уз
Велику Мораву од ушћа Булињака до ушћа Ресаве 10,80 km, десни насип уз Велику Мораву код ТЕ
"Морава", 1,70 km, лева обала регулисаног корита Ресаве кроз Свилајнац, 2 km, леви насип уз
Ресаву узводно од моста у Свилајнцу до Грабовачког потока 3,60 km, десна обала регулисаног
корита Ресаве кроз Свилајнац, 2 km, десни насип уз Ресаву од моста у Свилајнцу до ушћа потока
Бука (0+000-1+300), 1,3 са десним насипом уз поток Бук од ушћа у реку Ресаву (0+000-1+400), 1,4
km, укупно 2,7 km, леви насип уз Ресаву код Седлара од ушћа Роћевачког потока до ушћа
Купиновачког потока (13+250-16+930), 3,68 km, десни насип уз Ресаву код Седлара од ушћа
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Роћевачког потока до ушћа Купиновачког потока (13+250-16+930), 3,68 km, са обостраним
насипима уз Роћевачки (2x0,75 km) и Купиновачки поток (2x0,25 km), укупно 5.68 km.
За нерегулисани део тока Ресаве нису дефинисане одбрамбене линије.
Кушиљево
У случају пораста водостаја на потоку Булињак, извршити привремено издизање насипа на
регулисаном делу потока.
Као дугорочну меру извршени су радови на наставку регулације потока Булињак (од потока
Бељеве до моста) и израђен нови мост на улазу у центар села, с обзиром да су постојећи дрвени
стубови стварали успор воде у условима поплавног таласа.
У програм одржавања регулисаних водотокова, редовно се врши измуљавање потока
Булињак низводно од моста у дужини од око 4 km, као и чишћење "сифона" у левом насипу
ободног канала, ради спречавања изливања бујичне воде из ободног канала у брањено подручје
према насељу.
Луковица
За подизање уставе у Луковици, задужује се председник Савета МЗ Луковица, да одреди
одговорно лице, које мора бити обучено за овај задатак.
С обзиром да су 2002. године изведени земљани радови на санацији обала Ресаве око
уставе, потребно је обезбедити средства и санирати, односно монтирати нову уставу, која је
делимично у функцији.
Свилајнац
Главна одбрамбена линија је 100 m низводно од ушћа потока бук у Ресаву, затим лева и
десна обала код аутобуске станице, десна обала низводно од моста код фабрике "Компо" у дужини
Улице Бранка Ћопића и лева обала иза Комуналне кланице.
На овим локацијама, а у зависности од финансијске могућности, потребно је извести тзв.
"зечије насипе" (насипи мање висине), а у условима поплаве према потреби извршити привремено
уздизање насипа.
У 2002. години, изведени су радови на регулацији реке Ресаве у атару села Седларе, па се
очекује повећање брзине поплавног таласа кроз Свилајнац. Ово поспешује и то што је у 2010.
години вршена санација "Лимана" - оштећења леве обале у атару села Грабовца, тако да ће се
спречити плављење комасираног подручја Грабовац на левој обали.
Из тог разлога, на деоници Ресаве низводно од Комуналне кланице, па до ушћа у Велику
Мораву, потребно је урадити хитне интервенције у смислу сечења дрвећа и шибља, вађења
пањева и пројекат регулације ове деонице.
Као дугорочне мере, планирати рушење објеката у заштитном појасу и извођење радова на
регулацији ове деонице.
Узводно од моста код бивше Хитне помоћи, на десној обали, уочени су кртичњаци, па је
могућ протицај воде кроз насип.
Потребно је обезбедити средства за ПЕ или ПВЦ фолију и то 80 - 100 m2, а као дугорочну
меру планирати заптивање насипа глиненим језгром.
У Улици Краља Петра I и код зграде „Породилишта", ради спречавања преливања воде из
шахти канализационог система, поставити шахт поклопце или зачепити цеви, а у Улици Светог
Саве размотрити могућност прихватања ових вода.
Привремено уздизање насипа вршити џаковима који су напуњени песком, помоћу људства
и механизације утврђени овим Оперативним планом за одбрану од поплава.
У случају потребе ангажовати и грађане угроженог подручја.
Активности на инфраструктури
Процедура прекида и начина рада инсталација утврђена је посебним активностима, које се
налазе у плановима за ванредне услове Електродистрибуције, КЈП "Морава" Свилајнац и ПТТ
службе, који ће бити саставни део Оперативног плана за одбрану од поплава.

34 Број 3 – Свилајнац 13. мај 2014

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

Контрола саобраћаја
Контрола саобраћаја вршиће се према Плану за ванредне услове, односно према
процедури коју дефинише Полицијска станица Свилајнац и која ће бити саставни део Оперативног
плана за одбрану од поплава.
Одржавање виталних система
Овим општинским планом за за одбрану од поплава дефинисан је рад Штаба цивилне
заштите и Штаба одбране од поплава.
Процедуру за евакуацију важних података и докумената за случај катастрофалних поплава
извести у складу са одредбама републичке Уредбе о канцеларијском пословању.
Отклањање последица
Здравствена заштита
Здравствена заштита за настрадале, дефинисана је планом за ванредне услове, а односе се
на водовод, ПТТ службу, Електродистрибуцију, Дом здравља и предузећа за производњу и
дистрибуцију хране.
Успостављање функције сервисних служби
Успостављање функције сервисних служби извршиће се према постојећим плановима за
ванредне услове, а односе се на водовод, ПТТ, Електродистрибуцију, Дом здравља и предузећа за
производњу и дистрибуцију хране.
Ревитализација и реконструкција
За ревитализацију и реконструкцију објеката биће ангажована Електродистрибуција, Фонд
за уређивање грађевинског земљишта општине Свилајнац, као и грађевинска и комунална
инспекција.
Санирање и оправка оштећених објеката вршиће се према плану и динамици, које донесу
поменута предузећа и службе.
Активирање помоћи
По усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава Скупштина општине Свилајнац
дефинисаће изворе и програме за помоћ при отклањању последица од насталих поплава.
3.7. ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ
Едукација заједнице
Ради благовремног информисања становништва општине Свилајнац у случају поплава,
Штаб за одбрану од поплава у оквиру својих активности информисања јавности испуњава следећи
задатак:
Едукација становништва подиже ниво свести локалне заједнице о опасности од поплава.
Као стални задатак подразумева следећу активност: издавање билтена са циљем упознавања
јавности са следећим подацима:
а) подаци о извору, учесталости и потенцијалној јачини поплаве;
б) подаци о систему за препознавање поплаве и начину за упућивање упозорења јавности,
речено једноставним речима;
в) подаци о значењу различитих начина оглашавања упозорења, о значењу сигнала
сирена, о намераваној евакуацији;
г) подаци о површини која ће вероватно бити поплављена или евакуисана за сваки ниво
очекиване поплаве;
д) процедура о евакуацији, укључујући припрему за евакуацију, путеве, поуздана
одредишта и идентификацију прихватних центара;
ђ) активности које се могу предузети да би се смањила штета на имовини власника, а то
укључује померање намештаја и других вредности, прекид у снабдевању електричном енергијом,
гасом, као и разна могућа дихтовања;
е) начин за достављање посебних захтева као што је достављање података о специфичним
примаоцима упозорења или о потреби за специјалном помоћи у евакуацији;
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ж) подаци о безбедоносним активностима и могућностима реконструкције на оштећеним
објектима након поплаве.
На основу расположивих могућности заједнице, издавати подлистак општинског билтена
"Ресавски гласник" који би садржавао информисање и задатке у вези одбране од поплава.
Издавање подлиска, уобличити као трајан - сталан задатак и издавати четири до шест пут
годишње.
Ургентне информације
На основу донетих одлука Штаба за одбрану од поплава, лице задужено за пријем и
прослеђивање информација у јавност, а у периоду пре, за време и одмах након поплава, прима и
прослеђује информације, које у себи укључују и:
а) претходно опажање, упозорење и поруку о евакуацији. Поруку исказати речима, које ће
допринети максималној позорности јавности;
б) податке о томе које ће акције бити предузете, о локацијама које су безбедне, о
просторима које треба избећи, о локацији прихватних центара и податке о начинима како добити
ургентну помоћ;
в) податке о акцијама које су предузете или ће бити предузете у вези са одбраном од
поплава;
г) позиве за радну снагу, опрему или другу врсту потребне помоћи за евакуацију, смањење
штете или о активностима на уклањању последица од поплаве.
Лице задужено за информисање јавности у сарадњи са начелником Општинске управе
општине Свилајнац вршиће пријем, обраду и дистрибуцију добијених информација, које треба
пласирати, а с обзиром на:
а) форму и садржину појединог типа информације;
б) процедуру како и коме се упућују упозорења и друге релевантне поруке;
в) извор и веродостојност поруке;
г) повезаност комуникацијске опреме.
Информација противпожарне полиције Полицијске станице Свилајнац о опасним
материјама на територији општине Свилајнац
На територији општине Свилајнац нема већих складишта, резервоара, магацина и сличних
објеката, са већим количинама опасних материја.
Опасних материја класе 1а (експлозивних материја) на територији општине нема, док се
класе 1б и 1в (предмети пуњени експлозивним материјама) и пиротехничка средства чувају у
металним орманима у две продавнице оружја и муниције и то у минималним количинама практично занемарљивим, а у случају акцедентне ситуације, поплаве, практично не постоји
никаква опасност.
Опасне материје класе 2. (збијени гасови, гасови претворени у течност и гасови растворени
под притиском) - течни нафтни гас - ТНГ, плин (пропан - бутан), амонијак NH3 - се налази у
релативно мањим количинама у резервоарима, боцама и у системима на неколико локација у граду
и индустријској зони града.
- ТНГ 30 тона, надземни резервоар (сада празан) - ДОО "Вис".
- ТНГ 16 тона, надземни резервоар (сада 1 тона) - ЗЗ "Свилајнац" - "Чаир"
- Пропан - бутан, боце, продавница "8. октобар" ДОО - бензинска пумпа (0,2 - 1 тона),
- Амонијак, NH3, 6 - 8 тона, у систему ДОО "Воћар" - РЈ "Хладњача"
Карактеристика ових опасних материја класе 2. (изузимајући пожар или концентрације
експлозивности) је та, да у случају акцедентне ситуације - хаварије - изливања, просипања и
слично, треба поступати на тај начин да се не дозволи приступ грађанима због могућности
удисања јаче концентрације тих гасова и тровања - извесни краћи временски период, јер
специфична тежина тих гасова је таква, да мања измена ваздуха, вентилација, ветар и отворени
простор - разблажују - односно односе те исцуреле гасове или њихове паре у атмосферу, тако да
ако не дође до њиховог паљења или експлозије, посебно веће опасности не постоје.
Треба напоменути да ДОО "Воћар" РЈ "Хладњача" има посебан план, као и опрему (маске
за заштиту дисајних органа), за поступање у случају акцедентне ситуације система и резервоара са
NH3.
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Опасне материје класе 3. (запаљиве течности) налазе се на територији целе општине у
подземним - технички анкерисаним резервоарима, а њихове локације су све бензинске пумпе.
Изузев пожара истих, у свим другим акцедентним ситуацијама (изливање, просипање,
превртање, избијање на површину услед дејства подземних вода и сл.), посебна опасност не
постоји - изузев последица изливања - загађења вода, околине, земљишта и сл.
Других опасних материја (изузев мањих занемарљивих количина које не треба помињати),
на територији општине Свилајнац, нема.
ПРИЛОЗИ КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
Прилог број 1
Катастарске карте са означеним зонама плављења (може се видети у канцеларији број 38
Општинске управе општине Свилајнац)
Прилог број 2
Шема руковођења за одбрану од поплава (графички приказ).
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ПРИЛОГ бр. 2

К о о р д и н а ц и ј а
Главни руководилац одбране од
поплава Републике Србије

ШЕМА РУКОВОЂЕЊА
за одбрану од поплава у општини Свилајнац

Руководилац одбране од поплава
за водно подручjе "Моравa"

Руковођење

Секторски и деонични
руководилац одбране од поплава у
водопривредном предузећу

Општински штаб цивилне заштите
-

командант ОпШ ЦЗ
начелник ОпШ ЦЗ
помоћник начелника

Штаб за одбрану од поплава
-

руководилац
заменик руководиоца
чланови

Предс. Савета
МЗ Седларе

Предс. Савета
МЗ Суботица

Предс. Савета
МЗ Луковица

Предс. Савета
МЗ Свилајнац

Предс. Савета
МЗ Кушиљево

Предс. Савета
МЗ Војска

Предс. Савета
Осталих МЗ

шеф МК
повереници

шеф МК
повереници

шеф МК
повереници

шеф МК
повереници

шеф МК
повереници

шеф МК
повереници

шеф МК
повереници 37
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На основу члана 219 став 4 Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број
197/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13-др.закон), тачке 64 став 2 Упутства о
вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“, број 109/09, 4/10
исправка, 10/10, 25/11 и 5/13), члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/07) и члана 41 Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број
2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној дана 13.05.2014.године, донела
је
РЕШЕЊЕ
ОДРЕЂУЈУ СЕ лекари Дома здравља Свилајнац, за утврђивање времена и узрока смрти
лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти и то :
1. Др медицине, Катарина Обрадовић из Свилајнца, Улица Вука Караџића број 21 и
2. Др медицине, Душан Нешић из Свилајнца, Улица Цара Душана број 36.
Образложење
Чланом 219 став 4 Закона о здравственој заштити одређено је да надлежни орган општине,
односно града одређује доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих
изван здравствене установе и издавање потврде о смрти.
Тачком 64 став 2 Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига,
прописано је да ако је лице умрло ван здравствене установе уз пријаву се прилаже потврда о
смрти коју издаје лекар кога је одредила скупштина општине, за утврђивање времена и узрока
смрти и издавање потврде о смрти.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Свилајнац на основу прописа из
увода одлучила је као у изреци решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-14/14-I-7, Дана:13.05.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 53. став 4. Закона о водама („Службени гласник Републике Србије“, број
30/10 и 96/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/07) и члана 41. Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број
2/08 и 12/12), Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној 13.05.2014.године, донела је
ОДЛУКУ
I
УСВАЈА СЕ Извештај о процени штете од поплава на пољопривредним културама сачињен
од стране Комисије за процену штета изазваних елементарним непогодама од 25.04.2014.године.
II
Саставни део ове Одлуке чини Извештај о процени штете од поплава на пољопривредним
културама од 25.04.2014.године, сачињен од стране Комисије за процену штета изазваних
елементарним непогодама.
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III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине
Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-14/14-I-8, Дана:13.05.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, Др ветерине, с.р.
ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ
КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ИЗАЗВАНИХ ЕЛЕМЕНТАРНИМ НЕПОГОДАМА
ИЗВЕШТАЈ
О ПРОЦЕНИ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ КУЛТУРАМА
СВИЛАЈНАЦ, 25. 04. 2014. ГОДИНЕ
На територији општине Свилајнац од 21. до 25. 04. 2014. године услед обилних падавина,
изливањем реке Велике Мораве и делимично Ресаве, дошло је до плављења обрадивог
пољопривредног земљишта и усева.
Комисија за процену штета изазваних елементарним непогодама, образована решењем
Општинске управе, бр. 320-11/09-IV, од 06. 03. 2009. године, извршила је процену штете на
усевима, дана 25. 04. 2014. године.
Комисија је радила у саставу:
1. Горан Деспотовић, председник
2. Драган Урошевић, дипл. инж. пољопривреде, члан
3. Горица Војиновић, грађ. инж., члан
4. Станко Некић, дипл. инж. агрономије, члан
5. Данило Вучковић, члан Општинског већа, члан
Изласком на лице места, комисија је извршила процену штета од поплава у следећим
катастарским општинама:
У поплавном таласу који је захватио КО Гложане, потес "Добршево", део "Кључа" и
"Селишта", КО Радошин, потес "Селиште", "Преко баре" и "Пландиште", КО Војска, потес "Преко
баре", Крамово", "Топоље", "Врбаци", "Врбаче", "Острво", старо корито Велике Мораве - "Лугови" и
од моста према манастиру "Томић", некомасирани део КО Суботица, између воденице и моста на
Ресави - низводно, некомасирании део КО Свилајнац - код Ловачког дома, потес "Полој" и путем од
бивше кланице, укупно захваћена површина обрадивог земљишта поплавама изливањем реке
Мораве (КО Гложане, Радошин, Војска, Свилајнац) и Ресаве (КО Суботица) износи 903,00 ха, од
чега је под кукурузом 381 ха, пшеницом захваћено 211 ха, под луцерком и детелином 51 ха или
укупно под усевима 643 ха, односно:
- КО Гложане 250 ха обрадивог земљишта, од чега 130 ха под кукурузом, 90 ха под
пшеницом и 20 ха под луцерком и детелином, са штетама 100 % кукуруз, 50 % (пшеница) и 50 %
(луцерка и детелина).
- КО Радошин 400 ха обрадивог земљишта, од чега 160 ха под кукурузом са штетама 100 %,
80 ха под пшеницом са штетама 100 % и 10 ха под луцерком и детелином са штетама 50 %.
- КО Војска 200 ха обрадивог земљишта, од чега под кукурузом 50 ха са штетама 100 %,
пшеницом 20 ха са штетама 50 % и 10 ха под луцерком и детелином са штетама 50 %.
- КО Суботица 3 ха обрадивог земљишта, од чега под кукурузом 1 ха са штетама 100 %
пшеницом 0,5 ха са штетама 50 % и 0,5 ха под луцерком и детелином са штетама 50 %.
- КО Свилајнац 50 ха обрадивог земљишта, од чега под кукурузом 40 ха са штетама 100 %,
пшеницом 20 ха са штетама 50 % и 10 ха под луцерком и детелином са штетама 50 %.
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Изливањем реке Велике Мораве у КО Гложане, Радошин, Војска и Свилајнац, као и Ресаве у
КО Суботица, поплављено је обрадиво пољопривредно земљиште апроксимативно 903,00 ха и то
под усевима кукуруза 381 ха, пшенице 211 ха и луцерке и детелине 51 ха, односно 643 ха под
усевима, а остало земљиште је обрадиво и незасејано (260 ха).
Укупна површина под наведеним културама (кукуруз, пшеница, луцерка и детелина)
захваћена поплавом, у напред наведеним катастарским општинама општине Свилајнац, износи
643,00 ха.
Процентуална штета на пољопривредним културама, збирно за наведене катастарске
општине, износи:
- кукуруз, штета 100 % на површини 381 ха,
- Пшеница, штета 50 % на површини 211 ха,
- Луцерка и црвена детелина, штета 50 % на површини 51 ха.
Штете у вредносним (динара) и натуралним показатељима (изгубљен принос) за наведене
културе су следеће:
- кукуруз, штета 10.471.785,00 динара
- Пшеница, штета 422.000,00 кг сувог зрна,
- Луцерка и детелина, штета 204.000,00 кг сена.
Напомена: Под наведеном штетом подразумева се умањење приноса овогодишњег рода на
бази просечног трогодишњег приноса наведених култура у општини Свилајнац: кукуруза 5.000
кг/ха, пшенице 4.000 кг/ха, луцерке и детелине 8.000 кг/ха сена. Површине оштећених култура
поплавом одређене су глобалном проценом.
Одређене су штете од поплава
културе и оне износе за:

у вредносним показатељима, за све напред наведене

- Кукуруз, штета..........................................10.471.785,00
- Пшеницу, штета......................................... 8.440.000,00
- Луцерку и детелину, штета........................ 4.692.000,00
Укупна штета: .............................................23.603.785,00

динара,
динара,
динара.
динара.

Напомена: Глобална процена штете у текућој пољопривредној производњи у вредносним
показатељима извршена је на основу просечних тржишних цена (меркантилне пшенице 20,00
дин/кг, сена луцерке и детелине 23,00 дин/кг. и пресејавања површина под кукурузом, узевши у
обзир цене за тањирање 5.750,00 дин./ха, дрљање 5.750,00 дин./ха, сетву 4.600,00 дин./ха,
декларисано семе 6.800,00 дин./ха и хербицид Аденго 4.600 дин./ха, занемарујући прскање
наведеним хербицидом - рад и гориво, с обзиром да је наведени хербицид у категорији скупљих), у
времену непосредно пред настанак штете. Тржишне цене су преузете од Система тржишних
информација Србије (СТИПС) и тржишних цена на подручју општине Свилајнац, у напред
наведеном периоду.
У прилогу Извештаја о штетама од поплава на пољопривредним културама на подручју
општине Свилајнац, достављене су слике оштећених пољопривредних култура.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Од поплава на територији општине Свилајнац, причињене су штете које су исказане у
процентуалним, натуралним и вредносним показатељима.
Генерално, на подручју општине Свилајнац захваћено поплавама је 903,00 ха обрадивог
пољопривредног земљишта, односно 381 ха под кукурузом, 211 ха под пшеницом и 51 ха под
луцерком и детелином, а остало земљиште је обрадиво и незасејано (260 ха).
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Укупна површина под наведеним културама (кукуруз, пшеница, луцерка и детелина)
захваћена поплавом, у напред наведеним катастарским општинама општине Свилајнац, износи
643,00 ха.
Процентуална штета на пољопривредним културама, збирно за наведене катастарске
општине, износи:
- кукуруз, штета 100 % на површини 381 ха,
- Пшеница, штета 50 % на површини 211 ха,
- Луцерка и црвена детелина, штета 50 % на површини 51 ха.
Штете у вреносним (динара) и натуралним показатељима (изгубљен принос) за наведене
културе су следеће:
- кукуруз, штета 10.471.785,00 динара
- Пшеница, штета 422.000,00 кг сувог зрна,
- Луцерка и детелина, штета 204.000,00 кг сена.
Напомена: Под наведеном штетом подразумева се умањење приноса овогодишњег рода на
бази просечног трогодишњег приноса наведених култура у општини Свилајнац: кукуруза 5.000
кг/ха, пшенице 4.000 кг/ха, луцерке и детелине 8.000 кг/ха сена. Површине оштећених култура
поплавом одређене су глобалном проценом.
Одређене су штете од поплава
културе и оне износе за:

у вредносним показатељима, за све напред наведене

- Кукуруз, штета ......................................... 10.471.785,00
- Пшеницу, штета ......................................... 8.440.000,00
- Луцерку и детелину, штета ........................ 4.692.000,00
Укупна штета: ............................................ 23.603.785,00

динара,
динара,
динара.
динара.

Напомена: Глобална процена штете у текућој пољопривредној производњи у вредносним
показатељима извршена је на основу просечних тржишних цена (меркантилне пшенице 20,00
дин/кг, сена луцерке и детелине 23,00 дин/кг. и пресејавања површина под кукурузом, узевши у
обзир цене за тањирање 5.750,00 дин./ха, дрљање 5.750,00 дин./ха, сетву 4.600,00 дин./ха,
декларисано семе 6.800,00 дин./ха и хербицид Аденго 4.600,00 дин./ха, занемарујући прскање
наведеним хербицидом - рад и гориво, с обзиром да је наведени хербицид у категорији скупљих), у
времену непосредно пре настанка штете. Тржишне цене су преузете од Система тржишних
информација Србије (СТИПС) и тржишних цена на подручју општине Свилајнац, у напред
наведеном периоду.
У прилогу Извештаја о штетама од поплава на пољопривредним културама на подручју
општине Свилајнац, достављене су слике оштећених пољопривредних култура.
У Свилајнцу,
25. 04. 2014. године.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ:
1. Горан Деспотовић, председник, с.р.
______________________________________________
2. Драган Урошевић, дипл.инж.пољопривреде, члан , с.р.
____________________________________________
3. Горица Војиновић, грађ. инж., члан, с.р.
______________________________________________
4. Станко Некић, дипл. инж. агрономије, члан, с.р.
______________________________________________
5. Данило Вучковић, члан Већа, члан , с.р.
______________________________________________
*-*-*-*-*-*
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На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број
135/04, 36/09, 36/09 - др.закон, 72/09 - др.закон и 43/11 - одлука УС), члана 7. Одлуке о Буџетском
фонду за заштиту животне средине општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“,
број 22/10), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана
41. Статута општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, број 2/08 и 12/12), уз
сагласност Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, број 401-00-276/2014-01,
Скупштина општине Свилајнац, на седници одржаној 27.02.2014.године, донела је
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
ЗА 2014.ГОДИНУ
Члан 1.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Средства у укупном износу од 100.000.000,00 динара из овог Програма користиће се за:
Суфинансирање подстицаја енергетске ефикасности
стамбених зграда
3.000.000,00
Финансирање манифестација и пројеката који пропагирају
позитиван однос према животној средини (едукација,
медијско оглашавање, обележавање еколошких датума и
1.500.000,00
остале пропагандне активности)
Подизање, одржавање и унапређење зелених и других
јавних површина (формирање, одржавање травњака и
зелених површина, садња цвећа, ниског, средњег и
високог растиња), одношење смећа, израда потребне
инфраструктуре која је неопходна за одржавање и
76.500.000,00
очување зелених површина, изградња канализације и
дезинсекција
Набавка цвећа, ниског, средњег и високог растиња
1.500.000,00
Суфинансирање набавке возила са пратећoм опремом за
потребе КЈП“Морава“ Свилајнац у циљу јачања техничке
опремљености за вршење послова у области управљања
отпадом и набавке опреме за потребе Комуналног јавног
предузећа Свилајнац, посуда за прикупљање и
селектовање комуналног отпада за потребе КЈП “Морава“
Свилајнац, као и одношење смећа
Уређење обала река, канала и бујичних водотокова који
изазивају девастацију терена убрзаним ерозивним
процесима који неповољно утичу на пољопривредно и
шумско земљиште чиме озбиљно угрожавају екосистем и
присутан биодиверзитет
Ангажовање стручњака за поједине области ради израде
пројектних задатака
Интервентне активности на подручју Месних заједница за
очување, заштиту и унапређење животне средине за које
се током године јавља потреба, а није их могуће прецизно
планирати
Суфинансирање набавке потребне опреме за уређивање
зелених површина, паркова, игралишта и сл.

12.000.000,00

1.500.000,00
1.000.000,00

2.000.000,00
1.000.000,00

Члан 2.
Овај Програм ће се извршавати сразмерно са остварењем прихода од накнаде за
загађивање животне средине и накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.
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Члан 3.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Свилајнац“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-5/14-I-8, Дана:27.02.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирослав Маринковић, др ветерине, с.р.
*-*-*-*-*-*
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07),
члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012) и члана 72.
Статута општине Свилајнац ("Службени гласник општине Свилајнац", број 2/08 и 12/12), по
разматрању захтева КЈП “Морава“ Свилајнaц, Општинско веће општине Свилајнац, на седници
одржаној дана 17.04.2014.године, донело је
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора КЈП "Морава“ Свилајнац 02 број 1114/214 од 28.03.2014.године којом се усваја измена Програма пословања КЈП "Морава" Свилајнац за
2014.годину.
Образложење
Надзорни одбор КЈП “Морава“ Свилајнац, донео је Одлуку 02 број 1114/2-14 од
28.03.2014.године, којом се усваја измена Програма пословања КЈП “Морава“ Свилајнац за
2014.годину, којом се повећавају цене производа и услуга за 10%, као у табеларном приказу у
прилогу.
Наведеним Програмом пословања КЈП “Морава“ Свилајнац за 2014.годину, планирано је
повећање цена од 10% од 01.04.2014.године, у циљу усклађивања цена основних производа и
услуга са трошковима јавног предузећа у вези пружања истих.
На Програм пословања КЈП “Морава“ Свилајнац за 2014.годину, Скупштина општине
Свилајнац, као оснивач, дала је сагласност решењем број 06-53/13-I-9 од 17.12.2013.године и
овластила је Општинско веће општине Свилајнац да у току 2014.године може давати сагласност на
измене и допуне истог.
Имајући у виду наведено, по разматрању Одлуке Надзорног одбора КЈП "Морава“
Свилајнац 02 број 1114/2-14 од 28.03.2014.године којом се усваја измена Програма пословања КЈП
"Морава" Свилајнац за 2014.годину, Општинско веће општине Свилајнац, на основу прописа из
увода, одлучило је као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ
Број:06-11/2014-II-5, Дана:17.04.2014.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Милановић, с.р.
*-*-*-*-*-*
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САДРЖАЈ
1.

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

Решење којим се овлашћује пуномоћник општине Свилајнац да закључи судско
поравнање у предмету који се води пред Основним судом у Деспотовцу,
тужиоца Десанке Милорадовић из Свилајнца, против тужене општине
Свилајнац, ради утврђивања права својине;
Решење којим се усваја Извештај о пословању КЈП “Морава“ Свилајнац за
2013.годину;
Решење којим се усваја Извештај о пословању Јавног предузећа СТЦПриродњачки центар „Свилајнац“ из Свилајнца за 2013.годину;
Одлука којом се усваја Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на
територији општине Свилајнац у 2014. години;
Решење о одређивању лекара Дома здравља Свилајнац за утврђивање времена
и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о
смрти;
Одлука којом се усваја Извештај о процени штете од поплава на
пољопривредним културама од 25.04.2014.године, сачињен од стране Комисије
за процену штета изазваних елементарним непогодама;
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Свилајнац за 2014. годину
Решење којим се усваја измена Програма пословања КЈП "Морава" Свилајнац за
2014.годину.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ Оснивач: Скупштина општине Свилајнац,
Редакција: Стручна служба органа Општине Свилајнац, Светог Саве 102, (035)312-433
Главни и одговорни уредник: Ивана Пауновић секретар Скупштине општине
Свилајнац;
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