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На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и  

113/2017), чланова 29., 59. и 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 11/2008 и 6/2013)  и 

члана 98. Пословника Скупштине Општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 12/2008),  

        Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 11.06.2018. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2017. ГОДИНУ 

ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

У завршном (консолидованом) рачуну буџета општине Топола за 2017. годину (у даљем тексту: завршни рачун) у 

Билансу стања на дан 31. децембра 2017. године утврђена је: укупна актива у износу од 8.028.774 хиљаде динара и 

укупна пасива у износу од 8.028.774 хиљаде динара.  

 

СТРУКТУРА АКТИВЕ 

- 010000 - НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У  

                  СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА   7.710.875 

- Основна средства - некретнине и опрема                                               4.781.928                                                 

- Природна имовина   2.880.190 

- Нефинансијска имовина у припреми и аванси      38.995 

- Нематеријална имовина                                                         9.762 
 

- 020000 - НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА                       5.855 

- Залихе                                                                 1.810 

- Залихе ситног инвентара и потрошног материјала                            4.045 
 

-110000-ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА      217.793 

- Дугорочна домаћа финансијска имовина      217.793 
 

- 120000 – НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, 

                  ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА 

                  И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ                                37.092 

- Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности              14.529 

- Краткорочна потраживања                                               22.230 

- Краткорочни пласмани          333 
 

- 130000 - АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                             57.159 
 

- 351000 – ВАНБИЛАНСНА АКТИВА       2.805 
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СТРУКТУРА ПАСИВЕ 

- 210000 – ДУГОРОЧНЕ   ОБАВЕЗЕ                     20.768 

- Домаће дугорочне обавезе                                      20.768 

 

-230000- ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ            149 

- Обавезе по основу накнада запосленима             106 

- Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима                                      43 

                                                        

-240000-ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, 

               ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ-                                                                        2.975 

- Обавезе по основу  отплате камата и пратећих трошкова задуживања                     57 

- Обавезе по основу донција,дотација и трансфера                                                                    2.820 

- Обавезе за социјално осигурање                                                                                             15 

- Обавезе за остале расходе                                                                                                                    83 

 

- 250000 - ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА                                                      54.035 

- Обавезе према добављачима                                                  32.379 

- Остале обавезе      21.656 

        

- 290000 -  ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                        22.563 

 

- 310000 – КАПИТАЛ                                                                        7.928.284 

  

- 321121 - ВИШАК ПРИХОДА - СУФИЦИТ                                          8.365 

- 321311- НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И  

                ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА                                                                          6.164 

 

- 352000 – ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА               2.805 

 

Члан 2. 

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године утврђени су: 

                                              - у 000 динара - 

1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје 

нефинансијске имовине 
520.953 

2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 
507.446 

3. Вишак  прихода и примања -  буџетски суфицит (ред.бр.1. - ред.бр. 2.)  13.507 

4. Коригован вишак-мањак прихода (суфицит-дефицит) увећан за износ 

расхода и издатака за нефинанасијску имовину, финансираних из кредита  и дела 

пренетих неутрошених средстава из ранијих  година који се користио за 

покриће суфицита / дефицита текуће године у износу од  5.844 хиљада  

динара, као и умањен за укључивање издатака коришћеним за покриће 

утрошених средстава текућих прихода, за отплату обавеза по кредитима, набавку 

нефинансијске имовине и покриће дефицита из претходних година 

                                                                                                      СУФИЦИТ 

 

 

 

 

    

 
 

 8.365 

 

СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ ПРИХОДА 

710000 - ПОРЕЗИ                     270.618 

     - Порез на доходак, добит и капиталне добитке           168.069                                                                     

     - Порез на имовину                   69.530 

     - Порез на добра и услуге                                                           18.890 

     - Други порези                                                                                   13.783 

     - Акцизе                       346 
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730000 – ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ                                                        198.353        

     - Донације и помоћи од међународних организација                                                      4.510     

     - Трансфери од других нивоа власти                                                           193.843 

 

740000 - ДРУГИ ПРИХОДИ                                                        45.080 

     - Приходи од имовине (камате и закуп )                                          16.354 

     - Приходи од продаје добара и услуга                                                                          12.804 

     - Новчане казне и одузета имовинска корист                                        4.853 

     - Добровољни трансфери од физ. и прав.лица             4.967 

     - Мешовити и неодређени приходи                                                                6.102 

     

770000 - МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  

                    ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА                                                  5.612 

    - Меморандумске ставке за рефундацију расхода                                    2.080 

    - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предх. Године                          3.532 

 

810000- ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                767 

    - Примања од продаје непокретности                 767 

 

840000-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ                                             523 

   -  Примања од продаје земљишта                                                                                      523 

 

 

СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ РАСХОДА 

    - 410000 - РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                             103.965 

    - Плате,додаци и накнаде запослених                                                     80.661 

     - Социјални доприноси на терет послодавца                                            14.276 

     - Накнаде у натури                                                                361 

     - Социјална давања запосленима                                                          1.930 

     - Накнаде  трошкова за запослене                                                                  2.888 

     - Награде запосленима и остали посебни расходи                                                1.155 

     - Посланички додатак                                                                                  2.694 

 

     - 420000 - КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА                 181.922 

     - Стални трошкови                                                                        50.233 

     - Трошкови путовања                                                             4.856 

     - Услуге по уговору                                                            24.321 

     - Специјализоване услуге                                                        34.951 

     - Текуће поправке и одржавања  (услуге и материјали)                             57.675 

     - Материјал                                                                                             9.886 

    

    - 440000 - ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА                 1.341 

    - Отплата домаћих камата                                                         1.341 

 

    - 450000 - СУБВЕНЦИЈЕ                                                                                                    23.712 

    - Субвенције јавним нефинансијским предузећима  

и организацијама                                                                      23.712 

 

 - 460000 – ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ  И ТРАНСФЕРИ                                        67.499 

 - Трансфери осталим нивоима власти                                                                              46.802 

-  Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања               1.138 

-  Остале дотације и трансфери       17.559 

 

 - 470000 – СОЦИЈАЛНО  ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА                               10.575 

 - Накнада за социјалну заштиту из буџета                                           10.575 
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 - 480000 - ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                28.454 

 - Дотације невладиним организацијама                                                            20.982 

 - Порези, обавезне таксе и казне                      150 

- Новчане казне и пенали  по решењу судова                     380 

- Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

   елементарних непогода или других природних узрока                                    4.462 

- Наканда штете за повреде или штету нанету 

      од стране државних органа                                                                                          2.480 

 

-   51000 – ОСНОВНА СРЕДСТВА                                                                                        89.684 

-   Зграде и грађевински објекти                                                                                           85.786 

-   Машине и опрема                                                                                                            3.434 

-  Нематеријална имовина                                                                                                            464 

 

-   52000 – ЗАЛИХЕ                                                                                                                        85 

-   Залихе робе за даљу продају                                                                                                     85 

 

540000- ПРИРОДНА ИМОВИНА                                         209 

-Земљиште                             209 

   

 

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 

    - Вишак   прихода и примања буџетски дефицит                                                        13.507 

    

   - КОРИГОВАЊЕ ВИШКА,ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА                     5.844 

   - Део нераспоређеног вишка прихода и примања  из ранијих година 

     који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године                     5.844 

 

   -  ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА 

      И ПРИМАЊА                                                                                                                        10.986 

   -  Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје  

       нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима                                             10.986 

       

   - ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ И (образац 2)                                8.365 

                                            

Остварени вишак прихода - суфицит из члана 2. ове Одлуке, у износу од 5.844 хиљада динара преноси се у 

наредну годину, као наменски опредељена средства и служиће за покриће расхода планираних Одлуком о буџету за 

2018. годину. 

 

Члан 3. 

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, 

утврђени су примања у износу од 1.290 хиљада динара, издаци у износу од 100.964 хиљада динара и мањак примања  

у односу на издатке у износу од  99.674 хиљада динара. 

 

СТРУКТУРА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 

СТРУКТУРА КАПИТАЛНИХ ИЗДАТАКА И ПРИМАЊА 

 

ПРИМАЊА              1.290 

          

810000- ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА             767 

- Примања од продаје непокретности                       767 

 

840000-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ                                                   523 

-Примања од продаје земљишта                                                                    523 
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ИЗДАЦИ            100.964                                                

                 

510000 - ОСНОВНА СРЕДСТВА                            89.684 

- Зграде и грађевински објекти                                          85.786 

- Машине и опрема                                                               3.434 

- Нематеријална имовина                                                                                  464 

 

520000 - ЗАЛИХЕ                                                                            85 

- Залихе робе за даљу продају                                                   85 

 

540000-ПРИРОДНА ИМОВИНА                209 

-Земљиште                             209 

 

610000 - ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ                 10.986 

- Отплата главнице домаћим пословним банкама              10.986 

Члан 4. 

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, утврђени су укупно 

новчани приливи у износу од 520.953 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 518.432 хиљада динара и 

вишак новчаних прилива у односу на одливе од 2.521 хиљада динара. Вишак  новчаних прилива и салдо готовине на 

почетку године даје салдо готовине на крају године у износу од 8.365 хиљада динара. 

 

СТРУКТУРА НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 

710000 - ПОРЕЗИ         270.618 

     - Порез на доходак, добит и капиталне добитке    168.069                                                                     

     - Порез на имовину            69.530 

     - Порез на добра и услуге                                                    18.890 

     - Други порези                                                                             13.783 

     - Акцизе                346 

 

730000 – ДОНАЦИЈЕ,ПОМОЋИ  И ТРАНСФЕРИ                                                 198.353          

- Донације и помоћи од међународних организација                                                  4.510  

- Трансфери од других нивоа власти                                                                        193.843 

 

740000 - ДРУГИ ПРИХОДИ                                                   45.080 

- Приходи од имовине (камате и закуп )                                     16.354 

- Приходи од продаје добара и услуга                                                                       12.804 

- Новчане казне и одузета имовинска корист                                     4.853 

- Добровољни трансфери од физ. и прав.лица         4.967 

- Мешовити и неодређени приходи                                                           6.102 

 

770000 - МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ  

               ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА                                             5.612 

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода                                             2.080 

- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предх. Године                          3.532 

 

810000- ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА           767 

- Примања од продаје непокретности             767 

 

840000-ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ                                       523 

-  Примања од продаје земљишта                                                                                  523 
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 СТРУКТУРА НОВЧАНИХ ОДЛИВА 

 

410000 - РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ                                   103.965 

- Плате, додаци и накнаде запослених                                           80.661 

- Социјални доприноси на терет послодавца                                   14.276 

- Накнаде у натури                                                                    361 

- Социјална давања запосленима                                                1.930 

- Накнаде  трошкова за запослене                                                                      2.888 

- Награде запосленима и остали посебни расходи                                      1.155 

- Посланички додатак                                                                        2.694 

 

420000 - КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА      181.922 

- Стални трошкови                                                             50.233 

- Трошкови путовања                                                                4.856 

- Услуге по уговору                                                              24.321 

- Специјализоване услуге                                                       34.951 

- Текуће поправке и одржавања  (услуге и материјали)                         7.675 

- Материјал                                                                                     9.886 

    

440000 - ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА         1.341 

- Отплата домаћих камата                                                                    1.341 

    

450000 - СУБВЕНЦИЈЕ                                                                                               23.712 

- Субвенције јавним нефинансијским предузећима  

и организацијама                                                               23.712 

 

 460000 – ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ  И ТРАНСФЕРИ                                         67.499 

 - Трансфери осталим нивоима власти                                                                               46.802 

-  Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања               1.138 

-  Остале дотације и трансфери        17.559 

 

470000 – СОЦИЈАЛНО  ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА                                  10.575 

 - Накнада за социјалну заштиту из буџета                                          10.575 

   

480000 - ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                          28.454 

- Дотације невладиним организацијама                                                             20.982 

- Порези, обавезне таксе и казне                        150 

- Новчане казне и пенали  по решењу судова                      380 

- Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

   елементарних непогода или других природних узрока                                      4.462 

- Наканда штете за повреде или штету нанету 

      од стране државних органа                                                                                              2.480 

 

51000 – ОСНОВНА СРЕДСТВА                                                                                              89.684 

-   Зграде и грађевински објекти                                                                                    85.786 

-   Машине и опрема                                                                                                            3.434 

-  Нематеријална имовина                                                                                                            464 

 

52000 – ЗАЛИХЕ                                                                                                                            85 

-   Залихе робе за даљу продају                                                                                                    85 

 

540000- ПРИРОДНА ИМОВИНА                      209 

-Земљиште                        209 

   

610000 - ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ                                10.986 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XXII      Број 9      12. јун 2018.     страна  7 

 
  - Отплата главнице домаћим  кредиторима                                                   10.986 

 

ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА                              2.521 

САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ                                   5.844 

САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ                                         8.365     

 

Члан 5. 

У Извештају о извршењу буџета (консолидованог) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, утврђена 

је укупна разлика у износу од 2.521 хиљада динара, између укупних текућих прихода и примања у износу од 520.953 

хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 518.432 хиљада динара по нивоима финансирања из 

Републике, општине, донација и помоћи  и осталих извора. 

 

СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

- Приходи и примања из буџета Републике                                                             35.090 

- Приходи и примања буџета општине                         474.507 

- Приходи и примања из донација и помоћи                                                9.538 

- Приходи и примања   из осталих извора                                                       1.818    

 

СТРУКТУРА УКУПНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

- Од прихода и примања са нивоа Републике                          31.833 

- Од прихода и примања са нивоа општине                             476.451 

- Од прихода и примања из донација и помоћи           8.649 

-  Од прихода и примања из осталих извора                                            1.499 

 

ОСТВАРЕНИ СУФИЦИТ- ДЕФИЦИТ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 

- Остварени суфицит из буџета Републике                                                    3.257 

- Остварени дефицит из буџета општине                                                     1.944 

- Остварени суфицит из донација и помоћи                                                                             889 

-  Остварени суфицит из осталих извора                                                 319 

   

УКУПНО ОСТВАРЕНИ СУФИЦИТ                                                                      2.521 

Члан 6. 

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЋИХ ОДСТУПАЊА 

ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 

 

Програм 3-Локални економски развој 

- Фонд за подстицај развоја пословног сектора 

424- Специјализоване услуге 

Функција 480- Економски послови-истраживање и развој 

План: 3.000  хиљаде динара 

Извршење : 0 

 

У току 2017. године није било расхода за наведени пројекат из разлога што је уговор са извођачем радова  

закључен у последњем кварталу и самим тим прва привремена ситуација је испостављена крајем 2017. године. С 

обзиром на напред наведено, расходи за ове намене ће се реализовати у наредној години, а у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 

Члан 7. 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА,  

НАМЕНСКИМ ТЕКУЋИМ ТРАНСФЕРИМА И КРЕДИТИМА, 

ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ 

И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА 

 

У току 2017. године буџет општине Топола примио је следеће наменске трансфере и донације: 
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ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

У току 2017. године буџет општине Топола примио је следеће донације: 

Европска унија, из Програма ИПА 2013 је Општини Тополи  одобрила спровођење пројекта „Унапређење услуга 

у заједници за стара лица у Општина Топола“ у укупном износу 172.592,93 еура, односно 20.795.394,00 динара. У 

току 2017. године ЕУ је  на име спровођења напред наведеног пројекта уплатила 4.510 хиљада динара. 

 

 ТЕКУЋИ   И КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ 

- Од Министарства за рад, запошљавања,борачка и социјална питања за финансирање услуга из области 

социјалне заштите (Лични пратилац детета, Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју, услуге дневног боравка) у 

износу од 4.096  хиљада динара. 

- Од Комесаријата  за избеглице и миграције у укупном износу од 7.150 хиљада динара за:  

 За куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или 

адаптацију предметне сеоске куће са окућницом намењених решавању стамбених проблема избеглица са територије 

општине Топола а на основу Уговора закљученим између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије у оквиру 

Регионалног стамбеног програма у износу од 6.775 хиљада динара. 

 на име финансијске помоћи превазилажење тешке материјалне ситуације односно социјално угроженим 

породицама  избеглих и интерно расељених лица у   износу од  375  хиљада динара. 

- Од Министарсвта пољопривреде и заштите животне средине за унапређење (ревитализацију) пољских  путева 

на територији општине Топола  у износу од  5.886  хиљада динара. 

- Од Министарства трговине, туризма и телекомуникација у укупном износу од 7.000 хиљада динара за : 

 Суфинансирање  пројекта „Трећа и завршна фаза Визиторског центра у Тополи“ у износу  од  5.000 хиљада 

динара и  

 Суфинансирање пројекта –„Опленачка бербе 2017“ у износу од 2.000 хиљада динара. 

- Од Министарства културе и информисања у укупном износу од 948 хиљада динара за: 

 Спровођење пројекта „Сликарска колонија у Липовцу 2017“ у износу од 300 хиљада динара и  

 Набавку рачунара за Библиотеку „Радоје Домановић“ Топола а на основу конкурса за финансирање  пројеката 

из области библиотечко-информационе делатности у 2017. години у износу од  648 хиљада динара. 

- Од Министарства државне управе и локалне самоуправе за финансирање недостајућих средстава за накнаду 

штете на пољопривредним културама услед елементарних непогода (града) у износу од 4.000 хиљада динара. 

- Од Канцеларије за управљање јавним улагањима за рефундацију уплаћеног ПДВ-а, а реализацију пројекта 

обнове и унапређења Пројекта санације објекта ОШ „Сестре Радовић“ у Белосавцима у износу од 860 хиљада. У 

складу са Уговором, Канцеларија је вршила плаћање директно на рачун извођачу радова, односно пружаоцу услуга за 

извршене радове по испостављеним ситуацијама. 

 

УКУПНО ТЕКУЋИХ И КАПИТАЛНИХ НАМЕНСКИХ ТРАНСФЕРА: 29.940 хиљада динара 

  Разлика средстава у износу од 9.246 хиљада динара између предходно наведених донација и остварења прихода 

у буџету општине предстваља наменска средства добијена из буџета Републике за остваривање припремног 

предшколског  програма индиректног буџетског корисника  ПУ „Софија Ристић“ Топола. 

 

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

- Донација НИС-а Нови Сад, за адаптацију и реконструкцију кошаркашког терена ОШ „Карађорђе“ Топола и  

терена за мале спортове ОШ „Милутин Јеленић“ Г. Трнава у износу од 2.500 хиљада динара. 

- За организацију „Фестивал Дуо драма 2017“ уплаћен је износ од 48 хиљада динара од физичких и правних 

лица. 

- За организацију културне манифестације „Бадњи дан – Божић 2017-2018“ уплаћено је износ од 125 хиљаде 

динара на име донаторства од правних лица. 

- По уговорима о донаторству за спровођење Културно туристичке манифестације „Опленачка берба“ Општина 

Топола је добила  1.950  хиљада динара.  

- За адаптацију дома месне заједнице Бор у износу од 303 хиљаде динара. 

-   Учешће грађана - станара зграде за извођење радова на санацији хаварије на водоводним и канализационим 

инстакацијама унутар зграде у ул. Принца Томислава Карађирђевића  у износу од 40  хиљада динара. 

 

 УКУПНО ДОБРОВОЉНИХ ТРАНСФЕРА ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА :  4.967   хиљада динара. 

 

У току 2017. године из буџета општине је измирено на име главнице и камате укупан износ од 12.327 хиљада 

динара, од чега на име главнице 10.985 хиљада динара и на име камате 1.342 хиљада динара. Средства на име отплате 
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главнице и камате се односе на обавезу по основу три кредита тј. задуживања општине код домаћих пословних банака 

за инвестиције у инфраструктури. 

У току јула 2017. године завршена је отплата једног кредита док код преостала два кредита, завршетак отплате 

кредита је август  2020. године. 

 

Члан 8. 

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

1. 414- Социјална давања запоселнима       286 

2. 416- Награде запосленима и остали посебни расходи     145 

3. 421-Стални трошкови                                                        81 

4. 423-Услуге по уговору         686 

5. 424-Специјализоване услуге                     937 

6. 425- Текуће поправке и одржавање                    704 

7. 463- Донације и трансфери осталим нивоима власти     117 

8. 464-Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање    594 

9. 465-Остале дотације и трансфери          50 

10. 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета      100 

11. 481- Доатције невладиним организацијама        50 

12. 483- Новчане казне и пенали по решењу судова        66 

13. 485-Накнада штете за повреде или штету нанету  од стране државних органа         1.141 

14. 511- Зграде и  грађевински објекти                 2.119 

15. 512- Машине и опрема                            90 

16. 515-Нематеријална имовина                                                                                               12 

 

У К У П Н О:                    7.178 
                                                     

КОРИШЋЕЊЕ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ТОКУ 2017. ГОДИНЕ НИЈЕ БИЛО. 

              

Члан 9. 

Буџет Општине Топола, а у складу са законским прописима, није давао никакве гаранције – члан 34. Закона  о 

јавном дугу („Службени гласник РС“ 61/2005,107/2009 и 78/2011). 

 

Члан 10. 

Овај завршни рачун садржи извештај екстерне ревизије. 

Мишљење ангажоване ревизорске куће представља саставни део ове Одлуке. 

 

 

 

 

Члан 11. 

НАПОМЕНЕ О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА 

 

У складу са Законом о буџетском систему и контном оквиру за буџетски систем примењен је готовински – бруто 

принцип и обрачунски  принцип у Билансу стања. 

Примењене рачуноводствене политике при обрачуну су следеће: 

 Расходи за запослене су у складу са законским прописима  и интерним актима општине Топола. 

 Коришћење роба и услуга исказани су у складу са стварним трошковима и у складу са поднетом 

документацијом. 

 Обрачун потрошње и залиха горива, мазива и лож уља у складу са пописом – 31.12.2017. године, вршен је по 

просечним набавним ценама. 

 Субвенције и дотације су исказане у завршном рачуну у складу са стварним трошковима и планираном 

Одлуком о буџету. 
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 Остали расходи и Административни трансфери су исказани у складу са веродостојном документацијом и 

Одлуком о буџету. 

 Отписана вредност основних средстава је утврђена обрачуном амортизације по прописаним минималним 

стопама. Ревалоризација није рађена. 

o  Потраживања и обавезе су исказане у складу са извешатајем Комисије за попис обавеза и 

потраживања и Решењем Начелника општинске управе општине Топола донетим у складу са извештајем централне 

комисије Општинске управе општине Топола за попис основних средстава, ситног инвентара и материјала, обавеза и 

потраживања, готовог новца и новчаних еквивалената. Код потраживања и обавеза није се вршила исправка 

вредности већ је став комисије био да се иде на директно  искњижавање  а у складу са  Законом  о облигационим 

односима. 

 Утврђен финансијски резулатат је исказан у складу са законским прописима који регулишу ову материју. 

 

ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 12. 

У складу са Одлуком о буџету општине Топола за 2017. годину и извршеној консолидацији по Одлуци извршење 

је ( у 000 динара): 

1. Укупно остварени текући јавни приходи  

           и приливи                                                                        520.953 

2. Укупно распоређени текући јавни расходи         

           и издаци                                                                         518.432 

3. Распоређено на буџетске кориснике                                            518.432 

4. Дефицит   из буџетских средстава                                            2.521 

5. Пренета буџетска средства из претходне године                       5.844 

6. Укупан суфицит                                                                                                            8.365 

 

Члан 13. 

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања и расходи и издаци у извештају о извршењу прихода и 

расхода у 2017. години према економској класификацији, расподела прихода по корисницима, а у складу са 

планираним средствима по Одлуци о буџету приказани су у табели - Извештај о извршењу прихода и расхода буџета 

општине Топола за 2017. годину. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

         

Члан 14. 

Одлуком о завршном рачуну бyџета, чланови од 1-5 представљају изводе из прописаних образаца од 1-5 који су 

прилагођени састављању завршних рачуна буџетских корисника. 

    

Члан 15. 

Извештај о извршењу прихода и расхода буџета општине Топола за 2017. годину из члана 13. представља посебан 

део одлуке и саставни је део исте.  

 

Члан 16. 

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Топола за 2017. годину, заједно са Извештајем о извршењу прихода и 

расхода буџета општине Топола за 2017. годину доставити Министарству финансија Републике Србије. 

 

Члан 17. 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику СО Топола“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-215/2018-05-I    

Датум: 11.06.2018. године                                                                                                                   

        ПРЕДСЕДНИК       

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                   

     Драган  Јовановић 
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На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012 и 101/2016), члана 

108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/2008 и 6/2013) и члана 98. Пословника 

Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 12/2008 и 16/2016), а по прибављеном мишљењу 

Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, број 3992/1 од 25. 05. 

2018. године, 

 

Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 11.06.2018. године, донела је 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА 

 ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

 

1. ОПШТИ ДЕО 
 

  ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

Правни основ за доношење Локалног оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда  садржан је у 

одредби члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012 и 101/2016), према којој 

надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа доноси 

Оперативни план  за одбрану од поплава за воде II реда. 

Чланом 55. став 6. Закона о водама прописано је да Оперативни план нарочито садржи: податке потребне за 

ефикасно спровођење одбране од поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и 

називе субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања. Такође истим чланом Закона о водама 

прописано је да се Оперативни план доноси, у складу са Општим планом и Оперативним планом за воде I реда, за 

период од једне године, најкасније 30 дана од дана доношења оперативног плана за воде I реда. 

Уредбом Владе Републике Србије  утврђен је Општи план за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. 

године („Службени гласник РС“ број 23/2012). Овим планом дефинисано је: 

 институционално организовање одбране од поплава  

 одбрана од поплава и руковођење одбраном од поплава 

 фазе одбране 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 

 овлашћења и дужности лица која координирају одбрану 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 одбране од поплава           

Наредбом Владе РС утврђен је Оперативни план за одбрану од поплава за 2018. годину („Службени гласник РС“ 

број 15/2018). 

Одбрана од поплава на водама I реда организује се и спроводи у складу са Оперативним планом за одбрану од 

поплава за 2018. годину, који је донео Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде дана 22. 02. 2018. године, 

а ступио је на снагу 08. 03. 2018. године („Службени гласник РС“ број 15/2018). 

 

1.2 ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ПРИРОДНИ ЧИНИОЦИ И РЕСУРСИ 

 

Географски положај 

Територија општине Топола налази се у централном делу Шумадије, захвата сливно подручје средњег тока реке 

Јасенице и Кубршнице и простире се на површини од 356 км
2
. Западни и југозападни део општине чине планине 

Рудник и Венчац, тј. део високе Шумадије.  

Топола се граничи са севера са Младеновцем, североистока Смедеревском Паланком, истока Рачом, југа Градом 

Крагујевцом, југозапада Горњим Милановцем и запада аранђеловачком општином. Укупна дужина тополске границе 
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је око 108 км, најкраћа је северна према општини Младеновац, која је дуга  око 7,5 км, а најдужа је према Граду 

Крагујевцу око 38 км. Од Београда је Топола удаљена 80 км, Крагујевца 42 км и Краљева 90 км. Друмске 

саобраћајнице које пролазе средином општине Топола имају транзитни значај. 

Преко територије тополске општине пролазе седећи путеви: 

 Деоница државног пута IБ реда број 25: Мали Пожаревац-Младеновац-Топола-Крагујевац; 

 Деоница државног пута IБ реда број 27: државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз) 

Трбушница-Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац-Ћелије-Лазаревац-Аранђеловац-Крћевац-Топола-Рача-

Свилајнац; 

 Деоница државног пута IIА реда број 152: Топола-Доња Шаторња-Рудник-Бућин гроб; 

 Деоница државног пута IIА реда број 156: Раља-Смедеревска Паланка – Наталинци; 

 Деоница државног пута IIБ реда број 367: Аранђеловац-Доња Шаторња-Страгари-Влакча; 

 Деоница државног пута IIБ реда број 368: Аранђеловац-Бања-Топола 

 

Рељеф 

У погледу рељефа подручје општине Топола је благо заталасана површина. Главне црте морфолошке структуре 

рељефа чини саставни део рељефа високе (југозападни део општине) и ниске Шумадије (источни и североисточни део 

општине) представљен типичним шумадијским валовито-брежуљкасто-планинским тереном. 

Највиша тачка на територији општине налази се на Руднику на апсолутној висини 1080м, а најнижа тачка налази 

се у алувијалној равни Кубршнице, на апсолутној надморској висини 128 м у атару села Рајковца и Маскара. 

Просечна надморска висина је око 350 мнм. Тополско брдо Опленац (345 мнм) чини ону тачку у простору од које 

почиње прелаз из ниске у високу Шумадију, све до највишег Шумадијског врха Велики Штурац (1.132 мнм) на 

планини Рудник.  На планинским падинама развила се густа мрежа са сталним воденим токовима који су дубоко 

урезали своја корита стварајући долине чије су стране већих падова од генералних планинских нагиба. Долинска дна 

су најчешће веома уска и најчешће су знатно мањих падова од основних планинских нагиба. У њима се најчешће 

зачињу уске алувијалне равни као делови рељефа најнижих падина морфолошке целине. Између токова се спуштају 

дугачке косе и повијаци. Овакав рељеф је карактеристичан за целу високу Шумадију. Најкарактеристчнији облик 

рељефа је долина Јасенице и њених притока. Територији тополске општине припада  горњи и средњи део долине 

Јасеница који се састоји из више сужења и проширења, па због тога она има композитно обележје. Северни део 

општине чини долина Кубршнице, леве притоке  Јасенице, која је претежно плитка и широка. Крашки облици рељефа 

су на територији општине распрострањени на релативно малим кречњачким површинама мезозојске старости у 

околини Тополе, на Венчацу и Руднику. 

 

Планине 

У југозападном делу територије општине Тополе налази се планина Рудник, највиша и  највећа од шумадијских, 

иначе ниских планина. Ниске планине Шумадије Рудник и Венчац (658 м) имају највећи топографски нагиб, па су 

ерозивно-денудациони процеси на њима најизраженији. Највиша тачка на територији општине налази се на Руднику, 

на извору Скакавац и Добре воде на апсолутној надморској висини 1.080 м. Нешто нижи врхови на падинама Рудника 

су: Марјановац (1.028 м), Бјелице (1.008 м), Јавор (980 м), Курјак (867 м), Звезда (818 м), Збеговише (745м), Јасик 

(699м), Дрењак (663м) и др. Ниже врхове имају планине Венчац у селу Липовцу (455 м), Караула (378 м) и Главица 

(316 м).  

 

 Воде 

На територији тополске општине због различитог утицаја геолошког састава, рељефа, климе, вегетације и 

деловања људи различите су хидролошке одлике. Заступљене су површинске и подземне воде. 

На овом простору највећи водотоци су реке Јасеница и њена лева притока Кубршница са више бујичних притока 

(припадају водном подручју Морава, део подслива реке Велике Мораве).  

Јасеница је најдужа и најбогатија водом река Шумадије, тече са североисточне падине Рудника, испод Цвијићевог 

врха, од главног извора Теферича (880м) до ушћа у Велику Мораву код Орашја, дужином тока од 79 км, са 

површином слива 1.345 км
2
 и просечним протицајем од 7,7м

3 
у секунди. Укупна дужина тока Јасенице кроз 

територију тополске општине је око 45 км. На територији тополске општине река Јасеница прима три десне и шест 

левих значајнијих притока. Десне притоке су: Јарменовачка река (око 6,5 км), Ракичевица (око 6,5 км) и Трнава 

(дужине око 10 км). Са леве стране у Јасеницу се уливају: Поточајец (око 2,5 км), Војковачка река (око 4,5 км), поток 

Вучак (око 2,5 км), Раславица (око 9км), Црешљански поток (око 9 км) и Клока (око 14,5 км). Притоке Јасенице у 

њеном горњем току, на кратком растојању до Јарменоваца су речице са великим падом. Такође и Јасеница има велики 

пад од изворишта на 880 метара надморске висине до Јарменоваца где је речно корито на око 310 метара надморске 

висине, тј. на дужини од 12 км укупни речни пад Јасенице износи око 570 м. Међутим од овог места па све до 

напуштања територије тополске општине код Наталинаца, где је речно корито на 135 метара надморске висине, 

укупни пад Јасенице је око 175 метара. Јасеница низводно од села Жабаре има карактер праве равничарске реке, са 
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изразито вијугавим током, плитким коритом које је обрасло растињем. Велике разлике у укупном паду корита утичу 

на протицаје и поплаве.  

Кубршница протиче кроз северни део територије тополске општине, док су јој извориште и ушће изван 

територије тополске општине. Код уласка на тополску територију код Крћевца, ток Кубршнице је на око 160 метара 

надморске висине, а код села Рајковац при изласку, њено корито је на око 128 метара надморске висине. Према томе 

на дужини од око 15 км тока кроз територију тополске општине савлађује висинску разлику од око 32 метра. На 

територији тополске општине река Кубршница прима две важније десне и две леве притоке. Десне притоке су речице 

Каменица (дуга око 17 км) и поток Врањевац, а леве притоке су Вићија и Суморина. 

Због крчења шума обилне и краткотрајне падавине утичу да водотоци у сливном подручју Јасенице и Кубршнице 

брзо набујају и изливају се из плитких, засутих наносом  и кривудавих корита плавећи околно ниско земљиште. 

 

Клима 

Поднебље територије тополске општине карактерише регионални тип климата средњег дела Шумадије т.ј. 

умерено континентална клима, и то од ћудљиве до најпријатније-умерене. Виши део територије има специфичан 

варијетет блаже висинске субалпске климе, са доста правилним температурним односима. 

Просечна температура на територији општине Топола износи 11 °C. Средња месечна температура ваздуха је 

најмања у јануару (-0.7°C), а највиша у јулу (25°C). Већи део тополског климата одликује се релативно хладнијим 

зимама, јесенима топлијим од пролећа и умерено топлим летима (благи тренд пораста температура у последњих 10 

година). Средња годишња вредност падавина износи 721,3 mm. Средња годишња вредност релативне влажности 

ваздуха је 72%. 

Тополско подручје је изложено ветровима који дувају претежно из западног и северозападног правца. Ти су 

ветрови изразитијег дејства у односу на снижавање температура и излучивање падавина у хладној половини године. 

Мада је честина ветрова доста велика, ипак су они мање снаге, те се обично осећају као поветарци. Највећу 

брзину и најдуже трајање има западни ветар, затим ветрови из северозападног и југоисточног правца.  

Пољопривредно земљиште 

Пољопривредно земљиште општине Топола простире се на 28.401,7664 хектара. Конфигурација терена заједно са 

климатским факторима омогућава гајење разноврсних пољопривредних култура. Највећи део укупне пољопривредне 

површине чине оранице које заузимају 66,46%. Воћњаци чине 17,12% укупне пољопривредне површине, виногради 

4,22%, ливаде 6,05% и пашњаци  обухватају 3,84 % у укупној пољопривредној површини, док остало земљиште 

заузима 2,31%. 

 

Шуме 

Шумске површине захватају 4.752 ха или 13,35 % укупне површине тополске општине.  Највеће пространство 

заузимају букове шуме. Оне су доста чисте, проходне и сеновите. Зоне букове шуме заузимају више положаје, све до 

највиших планинских врхова. Највредније шуме букве налазе се на планини Рудник, а поједина стабла достижу и до 

1м у пречнику и 25 м висине. Оне су углавном брзо размножавају и потискују друге врсте.  

 На нижим теренима заступљене су мешовите шуме са великим бројем врста. Од дрвенастих врста су најчешће, 

сем букве, храст, граб, јасен, јавор, липа, брест, бреза, топола.  Од шумских култура лишћари су најзаступљенији 

багремом и канадском тополом, а четинари најчешће црним и белим бором, смрчом, јелом, аришом и дуглазијом. 

Воћкарице су заступљене како у шумама тако и поред путева, међама и другим местима али их све ређе има. 

Најчешћа су дивља трешља, дивља јабука, дивља крушка. Жбунасте врсте су бројне: леска, дрен, зова, глог и др. 

Травна вегетација је после шумске најзаступљенији тип вегетације. Заступљене су долинске и брдске ливаде.  

1.3 ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ I РЕДА 

                             

Наредбом Министра пољопривреде, шумарства и водопривреде РС утврђен је Оперативни план за одбрану од 

поплава за 2018. годину, а који се односи на воде I реда („Службени гласник РС” број 15/2018  од 28. 02. 2018. 

године). 

Општина Топола припада водном подручју Морава. Правно лице задужено за организовање и спровођење 

одбране од поплава на овом водном подручју на водотоцима I реда је ЈВП „Србијаводе“–ВПЦ „Морава“ из Ниша. 

Општина Топола обухваћена је Републичким Оперативним планом за одбрану од поплава који се односи на водотоке 

I реда као сектор М4. односно деоница М4.1.  водног подручја Морава.  

Оперативни план за одбрану од поплава за 2018. годину садржи: 

 НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА;  

 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ  И УНУТРАШЊИХ ВОДА И ОД  

ЛЕДА;  
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 ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ 

ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА. 

 

   1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА 

 

1. Координатори одбранe од поплава и помоћници 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

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

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

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

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 

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

Помоћници:  

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

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

   

 Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови заменици 

  

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ 

 

,,МОРАВА'' 

 

 

 

 

 

 

ЈВП ,,СРБИЈАВОДЕ'',Булевар уметности бр.2а,Београд 

Тел: 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82,факс: 011/311-94-03 

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

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 

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

ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: 

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

ЗАМЕНИК за унутрашње воде: 

Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, E-mail:mios.radovanovic@srbijavode.rs 

 

 Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода и 

нагомилавања леда, руководилац одбране од поплава на водном подручју и његов заменик  

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „МОРАВА”   

 

Водно 

подручје 

 

НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ  

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ 

ПОДРУЧЈУ 

 

 

 

 

 

ВОДНА 

ЈЕДИНИЦА 

 

 

 

 

СЕКТОР-ДЕОНИЦА 

 

 

МОРАВА 

ЈВП„СРБИЈАВОДЕ“ВПЦ„МОРАВА“ Трг краља 

Александра 2, Ниш тел. 018/425-81-85, факс 

018/451-38-20 

Е-mail:vpc.morava@srbijavode.rs 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

 Драгољуб Миљојковић, моб.064/840-40-98 

E-mail:dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ 

ПОДРУЧЈУ 

Зоран Станковић, моб.064/840-40-83,    

Е-mail:zstankovic @srbijavode.rs 

 

Јасеница- 

Смедеревска 

Паланка 

 

 

М.3.-М.3.1. Обј. 1. и 2. 

М.4.- М.4.1, М.4.2, 

М.4.3, М.5.-М.5.1 

 

 

mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.com/
mailto:goran.puzovic@srbijavode.rs
mailto:zvonimir.kocic@srbijavode.rs
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4. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац одбране од 

поплава на мелиорационом подручју и његов заменик 

ВОДНО 

ПОДРУЧЈЕ 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 

МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ 

 

ЗАМЕНИК 

МЕЛИО-

РАЦИОНО  

ПОДРУЧЈЕ 

ВОДНА 

ЈЕДИНИЦА 

ОЗНАКА 

ХИДРОМЕЛИО-

РАЦИОНОГ 

СИСТЕМА 

(ХМС) 

 

 

 

„МОРАВА“ 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, Булевар уметности 2а, 

Нови Београд, 

Тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82,  

факс 011/311-94-03 

E-mail:odbrana@srbijavode.rs  

WEB sajt:www.srbijavode.com 

РУКОВОДИЛАЦ: 

Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98 

E-mail:dragoljub,miljojkovic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК: 

Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83 

Е-mail:zstankovic@srbijavode.rs 

 

 

 

 

 

,,ВЕЛИКА 

МОРАВА'' 

 

 

 

 

         

Јасеница- 

Смед. 

Паланка 

 

 

 

 

 

ВМ 4 

 

 

5. Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд 

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

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

РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: 

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

E-mail:dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs 

ЗАМЕНИК: 

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

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

ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ: 

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

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

              

6. Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

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

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

Управа за ватрогаснo спасилачке јединице 

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

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

Владо Племић, моб. 064/892-55-28, E-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs 

Управа за управљање ризиком 

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

Јелена Јашовић,моб. 064/892-32-79, E-mail:jelena.jasovic@mup.gov.rs 

Властимир Вуликић,моб. 064/892-97-38, E-mail:vlastimir.vulikic@mup.gov.rs 

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

Управа за цивилну заштиту 

mailto:valentine.tomic@srbijavode.rs
mailto:office@hidmet.gov.rs
mailto:jelena.jerinic@hidmet.gov.rs
mailto:bojan.tomic@mup.gov.rs
mailto:goran.nikolic@mup.gov.rs
mailto:rancic@mup.gov.rs
mailto:dragan.doncevski@mup.gov.rs
mailto:vlado.plemic@mup.gov.rs
mailto:jelena.jasovic@mup.gov.rs
mailto:goran.stojanovic@mup.gov.rs
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Братислав Ранчић, моб 064/892-93-38, E-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs 

Слађана Милојковић,моб. 064/892-94-58 E-mail:sladjana.milojkovic@mup.gov.rs 

Соња Радојковић, моб 064/892-94-59, E-mail: sonja.radojkovic @mup.gov.rs 

Републички центар за обавештавање 

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

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

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ 

Жељко Нинчић, тел:  моб. 064/892-10-16     тел: 011/313-93-35; 

 

ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА: 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ,УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ: 

Руководилац: Миодраг Костић, моб. 065/216-55-87; тел: 011/206-31-12;E-mail:miodrag.kostic@vs.rs 

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

 

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

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

Марина Бабић – Младеновић, моб. 063/385-545, E-mail: Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs 

Слободан Петковић, моб. 064/301-80-45 

 

ЗА ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ И ФИЛТРАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ, 

 АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА НА ОТКЛАЊАЊУ 

ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА И АНАЛИЗУ ТРОШКОВА ОДБРАНЕ И ШТЕТА ОД ПОПЛАВА 

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд,  

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

 

7. Лицa задуженa за eвидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима за 

одводњавање у јавној својини 

 

ЗА ВОДНО ПОДРУЧЈЕ МОРАВА (У ОКВИРУ “ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”) 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ Булевар уметности 2а,  Београд 

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

E-mail: odbrana@srbijavode.rsWEB sajt: www.srbijavode.com 

 

ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: 

Ивана Спасић,моб. 064/840-48-04; 011/201-33-59, факс 011/311-94-03, E-mail:ivana.spasic@srbijavode.rs 

 

За водно подручје ,,МОРАВА'':Снежана Игњатовић, моб.064/840-40-87; 

Е-mail:snezana.ignjatovic@srbijavode.rs 

ВПЦ ,,МОРАВА'',Ниш, тел.018/425-81-85, факс  018/451-38-20 

E-mail:vpcmorava@srbijavode.rs 

 

ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: 

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

Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs 

 

ВПЦ ,,Сава -Дунав'', Београд, тел.011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27, E-mail:vpcsava@srbijavode.rs 

 

 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И 

ЛЕДА 

 

Оперативни план за одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и леда садржи: за воде I реда, по водним 

подручјима и водним јединицама, секторе и деонице водотока, заштитне водне објекте на којима се спроводи одбрана 

од поплава од спољних вода и нагомилавања леда, штићена поплавна подручја и критеријуме за проглашење редовне 

и ванредне одбране од поплава од спољних вода и нагомилавање леда, правна лица надлежна за  спровођење одбране 

од поплава, имена помоћника руководиоца одбране од поплава на водном подручју, имена секторских руководилаца 

mailto:rco.svs@mup.gov.rs
mailto:Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rsWEB
http://www.srbijavode.com/
mailto:ivana.spasic@srbijavode.rs
mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
mailto:zoran.vuckovic@srbijavode.rs
mailto:vpcsava@srbijavode.rs
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одбране од поплава и њихових заменика; за унутрашње воде, по мелиорационим подручјима и водним јединицама, 

хидромелиорационе системе (ХМС) у јавној својини на којима се спроводи одбрана од поплава од унутрашњих вода, 

правна лица надлежна за спровођење одбране од поплава, имена помоћника руководиоца на мелиорационом подручју, 

имена руководилаца ХМС и њихових заменика и критеријуме и услове за проглашење редовне и ванредне одбране од 

поплава од унутрашњих вода. 

 

  3.Водно подручје “Морава” 

  в)  ВОДНА ЈЕДИНИЦА Јасеница-Смедеревска Паланка 

 

Водна јединица “ ЈАСЕНИЦА-СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА” 

 

Воде I реда: 

Сектор-деонице: 

Дужина објеката: 

Бране: 

Велика Морава, Јасеница, Кубршница, Поток Кудреч, Велики Луг  

М.3.-М.3.1. објекти М.3.1.1., М.1.1.2.; М.4.; М.5.-М.5.1. 

185,18 км 

“Кудреч 1”, “Кудреч 2” 

 

Ознака  

деонице 

Опис деонице Заштитни водни објекти 

на којима се спроводе 

мере одбране од поплава 

Критеријуми за увођење мера 

одбране од поплава  

Штићено 

поплавно 

подручје 

Евакуацион

и објекат 

(ХМС) 

 Водоток 

 

 

Назив 

 

 

Дужина система 

за заштиту од 

поплава 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

В 

 

 

ВВ 

 

РО 

 

М 

 

КВ 

Водомере (Р)-РХМЗ (Л)-

локални; 

л-летва,лим-лимниграф, д-

дигитално 

и-Таб.1, ив-Таб2; “0”- кота 

нуле 

max осмотрени водостај 

(датум) 

 

Ванредна одбрана-водостај и 

кота 

 

Меродавни водостај за 

меродавни Q'_% 

Критични водостај/кота 

заштитног система 

Касета 

Регулисано 

подручје 

Чвор 

Дужина 

система за 

заштиту од 

поплава 

 

 

 

Општина 

 

 

Гравитацион

и испуст 

(ГИ) 

 

Црпна 

станица (ЦС 

назив) 

 

 

(ХМС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јасеница и 

Кубршница до 

ушћа Малог 

Луга  

66,76 км 

1. ДЕСНИ НАСИП УЗ 

ЈАСЕНИЦУ ОД УШЋА 

ГУБЕРАША ДО 

НАТАЛИНАЦА, 21,00 КМ 

СА ** ЛЕВИМ 

НАСИПОМ УЗ ГУБЕРАШ 

, 1,26 КМ И 

**ОБОСТРАНИМ 

НАСИПИМА  УЗ 

ПОТОКЕ: ДРАГОНЕЖ 

(2Х1,30КМ),  БЛАТАР 

(2Х1,80  КМ ), ТРНАВА 

(2Х0,55 КМ) И ШУМЕ 

(2Х0,30 КМ),    УКУПНО 

30,16 КМ 

В  

 

 

РО  

 

ВО 

Јасеница: Водице 

    (Л); л; „0“ 101.82 

   

170    103,52 

   

250    104,32 

 

Мраморац“ 

Затворена 

касета 

30,16 км 

ТОПОЛА 

ВЕЛИКА 

ПЛАНА, РАЧА 

 

2. ЛЕВИ НАСИП УЗ 

ЈАСЕНИЦУ ОД 

ВИСОКОГ ТЕРЕНА 

УЗВОДНО ДО УШЋА 

КУБРШНИЦЕ, 2,70КМ 

3. ЛЕВИ НАСИП УЗ 

В 

 

 

РО 

 

 Јасеница: Мраморац 

      (Л); л; „0“ 116,07  

 200      118,07  

 

250     118,57 

 

 

„Смедеревска 

Паланка” 

Затворена 
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КУБРШНИЦУ ОД УШЋА 

У ЈАСЕНИЦУ ДО УШЋА 

МАЛОГ ЛУГА, 9,00КМ 

СА ** ЛЕВИМ 

НАСИПОМ УЗ МАЛИ 

ЛУГ, 1,80 КМ И 

**ОБОСТРАНИМ 

НАСИПИМА УЗ ПОТОКЕ 

ИВАК (2Х0,33КМ) И 

ДРЕНОВЧИЋ 

(2Х0,97КМ),  

УКУПНО 13,40КМ 

ВО 

 

В 

  касета 

16.10 км 

СМЕДЕРЕВСК

А ПАЛАНКА 

 

4. ЛЕВИ НАСИП УЗ 

ЈАСЕНИЦУ ОД УШЋА 

КУБРШНИЦЕ УЗВОДНО 

ДО ПУТА ЗА 

МРАМОРАЦ 7,50КМ 

5.ДЕСНИ НАСИП УЗ 

КУБРШНИЦУ ОД УШЋА 

У ЈАСЕНИЦУ, 9,00 КМ 

 

В 

 

РО 

ВО 

В 

Кубршница: См. Паланка 

(Р) л, д, и; “0“ 99,95 

 (од 01. 01. 2009.) 

   518     (16.05.2014.) 

  290      102,85 

  450     104,45 

 

„Придворице” 

Затворена 

касета 

16.50км 

СМЕДЕРЕВСК

А ПАЛАНКА 

 

 

6. ЛЕВИ НАСИП УЗ  

ЈАСЕНИЦУ КОД 

НАТАЛИНАЦА 4,00 КМ 

ВВ   

РО 

ВО 

 Јасеница: См. Паланка 

   (Р) л, д, и, „0“ 101.82 

 450 (од 15.05.2014.) 

       200 103.82 

       280 104.62 

„Наталинци” 

Затворена 

касета 

4.00 км 

СМЕДЕРЕВСК

А ПАЛАНКА 

ТОПОЛА 

 

Напомена: Заштитни водни објекти обележени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна 

касета oко брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног 

подручја од поплава од спољних вода I реда. 

 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ: 

СЕКТОР ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Секторски руководилац 

Заменик секторског руководиоца 

Деоница 

ПОМОЋНИК за М.3.1., М.4.1., М.4.3.: Валентина Томић, моб. 064/840-4114, E-mail: valentina.tomic@ srbijavode.com, 

ВПЦ”Морава” РЈ “Велика Морава”, Ћуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-54  

М4. АД „ВОДОПРИВРЕДА“ Смедеревска Паланка, тел. 026/320-782, факс 026/317-

816, 

E-mail:advodoprivreda@yahoo.com 

Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 

Петар Живојиновић, моб. 069/829-44-29 

Јоса Митић, 069/829-44-05 

М.4.1, М.4.2., М.4.3. 

Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима: 

ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: 

Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, E-mail:srdjan.zivanovic@srbijavode.rs 

ВПЦ ,,МОРАВА'' Ниш, тел. 018/425-81-85, 018/425-81-86; факс 018/451-38-20,E-mail:vpc.morava@srbijavode.rs 

ВП “Ћуприја” А.Д. Ћуприја, тел.035/887-13-39,  035/887-15-08, факс: 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com, 

Директор: Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80 

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

mailto:srdjan.zivanovic@srbijavode.rs
mailto:vpc.morava@srbijavode.rs
mailto:uprava@vpcuprija.com
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Водна јединица „ЈАСЕНИЦА-СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА” 

Мелиорационо подручје ХМС 

Београд-Морава БГ М1. И БГ М2. 

Велика Морава ВМ 4. 

 

Ознак

а 

ХМС 

 

 

 

Хидромелиорацио

ни систем 

(ХМС) 

Територијална припадност система, 

Катастарска општиона   (КО)                     

Дужина 

каналске 

мреже 

ДКМ 

(м) 

Реципијент Евакуациони  

објекат 

Гравитац

иони 

испуст 

(ГИ) 

Црпна станица 

(ЦС) 

 

 

ВМ 4. 

 

 

 

Смедеревска 

Паланка- 

Велика Плана 

На целој територији општине Смед. 

Паланка; на КО: Велика Плана I, 

Велика Плана  II, Велико Орашје, 

Ново Село I, Ново Село II, Радовање, 

Старо Село, Сепци, Сараново, Клока, 

Наталинци, Павловац, Шуме, 

Трнава, Божурња, Горович, 

Јунковац, Рајковац, Маскар, 

Загорица, Жабаре варош, Топола, 

Топола варош, Липовац, 

Белосавци, Јеленац, Стојник, 

Копљари, Бања, Брезовац, Врбица, 

Аранђеловац, Oрашац и  Мисача 

 

 

131.041 

 

 

Јасеница, 

Кубршница, 

Велики Луг, 

Мали Луг, 

потоци 

Бојанац и 

Дреновчић 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ  ПОДРУЧЈУ 

 

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА 

(ХМС) 

 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Руководилац ХМС 

Заменик руководиоца ХМС 

ПОМОЋНИК:Валентина Томић, моб. 064/840-41-14, E-mail: valentina.@srbijavode.rs,ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, 

Ћуприја, тел. 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 

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

zoran.ilic@srbijavode.rs 

ВПЦ “МОРАВА” , Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail:vpc.morava @srbijavode.rs 

 

ВМ 4. 

АД „ВОДОПРИВРЕДА“ Смедеревска Паланка, тел. 026/320-782, факс 

026/317-816, E-mail:advodoprivreda@yahoo.com 

Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 

Велимир Поповић, моб.069/829-44-31 

 

Критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од нагомилавања леда 

Редовна одбрана од нагомилавања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје при покривености 

водног огледала ледом од 40% са тенденцијом повећања површине под ледостајем. 

На водотоцима Тиса, Тамиш, Стари и Пловни Бегеј, Колубара, Брзава, Моравица, Тимок, Дрина и Западна Морава, 

редовна одбрана настаје при покривености водног огледала од 40% и дебљини леда већој од 5cm. На осталим 

водотоцима редовна одбрана настаје при покривености водног огледала 100% и дебљини леда већој од  5cm у периоду 

када се очекује покретање леда. 

Ванредна одбрана од нагомилавања леда на водотицама Дунав, Сава и Велика Морава настаје при покривености 

водног огледала већој од 60% површине.  

На осталим водотоцима ванредна одбрана настаје када након ледостаја почиње покретање и нагомилавање леда. 
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6. Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода 

Критеријум   А- Капацитет евакуационог објекта 

Услов  А1  Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 24h ,или 

у случају гравитационог испуста укилико је у пријемнику испуњено минор корито 

Услов  А2  Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 48h,или 

је, у случају гравитационог испуста за реципијент проглашена редовна одбрана од поплаваод  

спољних вода 

Услов  А3  Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после 72h, као и у случају хаварије, 

или ако је у случају гравитационог испуста истовремено за реципијент проглашена редовна 

одбрана од поплава спољних вода         

           

Критеријум  Б – Испуњеност каналске мреже водом 

Услов Б1   Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да прети изливање 

воде из канала, односно пријем воде у канале је отежан. 

Услов  Б2  На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем воде 

у канале је изразито успорен 

Услов  Б3  На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем воде  

у мрежу је онемогућен. 

 

Критеријум  В  - Засићеност земљишта 

Услов В1 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом поплављених 

површина до 1%  површине система 

Услов В2  Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5% површине система 

поплављено.Угрожени поједини индустријски објекти ,саобраћајнице и стамбене зграде. 

Услов В3   Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више од  5%  површине 

система поплављено.Поплављени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене 

зграде. 

 

Критеријум   Г  - Појава снежног покривача и леда 

Услов Г1 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска мрежа 

засута снегом и делимично залеђена.Прогноза времена-пораст температуре и нагло топљење 

снега. 

Услов Г2 Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска мрежа 

засута снегом и залеђена.Нагли пораст температуре,топљење снега, поплављено земљиште на 

смрзнутој подлози. 

Услов  Г3  Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење снега и кишне 

падавине, поплављено земљиште на смрзнутој подлози                                                                

 

Одбрану од поплава од унутрашњих вода на појединим хидромелиорационим системима за одводњавање 

проглашава наредбом руководилац одбране од поплава на мелиорационом подручју и то: редовну одбрану када се 

стекне један од услова по критеријумима А,Б,В и Г са индексом 1, а ванредну одбрану када се стекне један од услова 

са индексом 2. 

 

Извештајне метеоролошке станице         

Редни број Водоток Синоптичка станица 

1 Велика Морава Ћуприја 

2 Велика Морава Крагујевац 

3 Велика Морава Смедеревска Паланка 
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 Пунктови за осматрање ледених појава 

Водоток/пункт                                         км тока                          Осматрачку службу врши 

ВЕЛИКА МОРАВА 

1. Лаповски кључ                                                  км 75+000                               АД,,Водопривреда''Смедеревска Паланка 

2. Жабарски мост                                                  км 56+750                               АД,,Водопривреда''Смедеревска  Паланка 

3. Марковачки мост                                              км 71+880                               ВП,,ЋУПРИЈА''АД  ,  Ћуприја 

4. Глоговачки мост                                               км 107+500                              ВП,,ЋУПРИЈА''АД , Ћуприја 

5. Мост на ауто-путу код Мијатовца                  км 116+500                              ВП,,ЋУПРИЈА''АД, Ћуприја 

6.Друмски мост код Ћуприје                               км 118+600                              ВП,,ЋУПРИЈА''АД, Ћуприја 

7.Железнички мост код Ћуприје                         км  121+660                             ВП,,ЋУПРИЈА''АД, Ћуприја 

8.Чепурски мост                                                    км  134+000                             ВП,,ЋУПРИЈА''АД, Ћуприја 

9.Варварински мост                                              км  146+700                             ВП,,ЋУПРИЈА''АД, Ћуприја 

 

Републички хидрометеоролошки завод Србије врши осматрање ледених појава на станицама из табеле 1. 

За време одбране од леда Републички хидрометеоролошки завод Србије доставља податке и прогнозу ледених 

појава за Дунав, Тису, Саву, Велику Мораву и Тамиш, свакодневно, за седам дана и месечну оријентациону прогнозу. 

 

2.  Т Е Х Н И Ч К И  Д Е О: 
 

2.1  ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

Одредбама Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр 30/2010 , 93/2012 и 101/2016) извршена је подела површинских 

вода према значају које имају за управљање водама на воде I реда и воде II реда на основу утврђених критеријума: 

 положаја водотока у односу на државну границу 

 величине и карактеристике слива 

 карактеристике водотока са аспекта коришћења вода, заштите вода и заштите од вода. 

Одлуком Владе Републике Србије од 04. новембра 2010. године утврђен је попис природних и вештачких 

водотока који су категорисани као водотоци, односно воде I реда. Сви остали водотоци који нису обухваћени 

Одлуком о попису вода I реда сматрају се као водотоци – воде II реда. 

Одбрану од поплава организује и спроводи на водама I реда у јавној својини, јавно водопривредно предузеће (у 

овом случају ЈВП „Србијаводе“), а на водама II реда јединица локалне самоуправе (у овом случају Општина Топола), 

у складу са Општим планом за одбрану од поплава и Оперативним планом за одбрану од поплава.   

Обзиром да је законском регулативом извршена подела и надлежност у погледу организовања и спровођења 

одбране од поплава на Републику Србију и јединице локалне самоуправе у складу са Одлуком о попису вода I реда, 

то ће се овим Оперативним планом извршити разграничење на водотоке I и II реда на територији општине Топола, а 

Оперативним планом у смислу организовања и спровођења одбране од поплава, биће обухваћени само водотоци II 

реда. 

На подручју општине Топола воде  I реда су реке Јасеница и Кубршница. Оперативним планом за одбрану од 

поплава за воде I реда за 2018. годину („Службени гласник РС“ број  15/2018) обухваћен је десни насип уз Јасеницу од 

ушћа Губераша до Наталинаца 21,00 км у сектору М.4., деоница М.4.1.  
 

Овим планом обухватају се следећи водотоци II реда:  

 десне притоке реке Јасенице - Јарменовачка река (око 6,5 км у селу Јарменовци), Никољска река (Д. 

Шаторња), Ракичевица (око 6,5 км у селу Божурња), поток Буковац (Горович) и река Трнава дужине  10 км 

која протиче кроз Трнаву и Павловац и улива се у Јасеницу јужно од Наталинаца (са својим притокама 

Кленовац, Матијевац и Редац). Са леве стране у Јасеницу се уливају Поточајец (око 2,5 км у селу Гуришевци), 

Војковачка река (око 4,5 км у Војковцима, поток Вучак (око 2,5 км у Манојловцима), Велика Река, Раславица 

(око 9 км Горња и доња Шаторња), Ђуринци, Моштање, Кустура, Црешљански поток (око 9 км) и Клока (око 

14,5км).  

  десне притоке реке Кубршнице - река Каменица дуга око 17 км и поток Врањевац и леве притоке реке 

Кубршнице су Вићија, Суморина и Скендеровац.  

За разлику од водотока на којима постоје стална осматрања и одговарајуће статистичке обраде података, на 

водама II реда на подручју општине Топола нема осматрања па се за прорачуне користе параметарске методе 

прорачуна.  
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Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д. из Београда у Елаборату за План одбране од поплава на 

водотоковима ван система одбране од поплава на територији општине Топола прописаном методом и процедуром 

прорачуна израчунао је све битне величине таласа и протицаја за анализиране профиле. Током прорачуна се генерише 

прогностички облик таласа бујучне поплаве за сваки појединачни водоток. На основу тог фонда радних подлога врши 

се избор оног податка којим ће се прописати степени опасности и мере одбране. Резултати прорачуна дати су у 

следећој табели: 

Карактеристичне величине за анализиране водотоке на подручју општине Топола 

Р. 

бр. 

Број  

на 

хидр. 

карти 

Име тока притока Профил опис  

Io=1

% 

dsr=114.12mm dsaturisano=31.39mm 

tk 

čas 

Tp 

čas 

Qmax 

m3/s 

Tk 

čas 

Tp 

čas 

Qmax 

m3/s 

1 2 Безимени Јасенице     Излаз из О. Г. 

Милановац          

97.1

2 

1.3

0 

2.13 53.83 0.70 1.64 125.41 

2 4 Јарменовач

ка 

Јасенице Ушће у Јасеницу 97.1

2 

1.3

0 

2.13 33.41 0.70 1.66 77.53 

3. 11 Ђуринци    Јасенице      Пре Велике Реке 95.1

4 

2.9

0 

5.06 28.49 1.50 3.93 58.64 

4. 9 Велика 

Река 

Ђуриначка 

река 

Ушће у Ђуриначку 97.1

2 

2.3

0 

4.02 38.03 1.30 3.22 84.27 

5. 12. Ђуринци Јасенице Ушће у Јасеницу 95.1

4 

3.1

0 

5.61 51.75 1.70 4.45 105.44 

6. 13 Јасеница Јасенице В.С. (Д. Шаторња) 87.2

1 

2.7

0 

5.46 100.19 1.50 4.3 221.76 

7. 15 Раславица Јасенице Ушће у Јасеницу 96.1

3 

2.9

0 

5.08 22.85 1.50 3.96 46.63 

8. 18 Јасеница Јасенице Улаз у О.Крагујевац 87.2

1 

2.9

0 

6.37 120.22 1.50 4.91 262.82 

9. 24 Јасеница Јасенице Илаз из О. 

Крагујевац 

80.2

7 

3.9

0 

9.57 133.25 2.10 7.46 293.59 

10 27 Винчански 

поток 

Јасенице Ушће у Јасеницу 99.1 1.7

0 

2.92 35.84 0.90 2.28 77.88 

11 28 Јасеница Јасенице Грабљице 80.2

7 

4.7

0 

12.09 132.79 2.50 9.45 283.07 

12 29 Ракичевица Јасенице Ушће у Јасеницу 97.1

2 

2.1

0 

3.67 29.74 1.10 2.87 63.14 

13 30 Јасеница Јасенице Код Жабара 80.2

7 

5.5

0 

14.38 133.40 3.10 11.5 276.94 

14 33 Трнава Јасенице Ушће у Јасеницу  94.1

5 

3.3

0 

6.12 45.38 1.90 4.96 91.62 

15 35 Јасеница Јасенице Излаз из О.Топола 70.3

6 

7.1

0 

18.24 109.36 3.90 14.4 237.88 

16 38 Клока Јасенице Ушће у Јасеницу 92.1

6 

4.9

0 

9.59 42.60 2.90 7.9 82.07 

17 39 Кубршница Кубршнице Улаз у О. Топола 93.1

5 

3.5

0 

7.03 83.77 2.1 5.8 168.17 

18 40 Кубршница Кубршнице Пре Каменице 90.1

8 

3.9

0 

7.83 80.47 2.10 6.2 163.07 

19 41 Каменица Кубршнице Ушће у Кубршницу 92.1

6 

3.9

0 

7.44 55.48 2.30 6.09 110.63 

20 42 Кубршница Кубршнице После Каменице  89.1

9 

3.9

0 

8.83 109.60 2.10 6.97 224.05 

21 44 Суморина Кубршнице Ушће у Кубршницу 96.1

3 

3.5

0 

6.51 32.24 2.10 5.38 63.46 

22 45 Кубршница Кубршнице После Суморине 88.2

0 

4.3

0 

10.21 135.10 2.30 135.

1 

274.23 

23 46 Кубршница Кубршнице Излаз из О. Топола 82.1

5 

5.3

0 

13.06 110.07 2.90 10.3

7 

225.9 
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Io-часовни интензитет кише; Dsr-просечна влажност терена; Dsaturisano-сатурисано земљиште 

 

Главни циљ ових прорачуна и анализа био би да се омогући благовремена најава могућих бујичних поплава дуж 

главних токова и њихових значајнијих притока уз претпоставку да је метеоролошка служба најавила олујни облак, 

његову брзину кретања и очекивану висину кише и њено трајање.  

Обзиром да се не врши мерење водостаја, а стим у вези и протицаја за воде II реда се може рећи да су то водотоци 

са неуравнотеженим водостајем и малом пропусном моћи корита које је углавном обрасло биљним културама и 

травом, тако да у периодима обилних краткотрајних падавина изазивају краткотрајне поплаве које обично трају 1-2 

дана.  

У случајевима могућих ванредно великих вода због недовољне пропусне моћи, услед присутне вегетације и 

наноса, због сужења протицајног профила изазваних непрописном изградњом објеката преко корита, због недовољног 

одржавања, могуће су пре свега огромне штете на пољопривредном земљишту и усевима, а и на објектима у 

насељима кроз која протичу. 

Закључује се да је подручје општине Топола по физичко-географским и хидролошким карактеристикама са већим 

бројем водотокова који имају карактеристику са великим осцилацијама великих и малих вода. Расцепканост подручја 

отежава одржавање потока а самим тим повећава и трошкове, такође неуређена сметлишта комуналног отпада 

отежавају одржавање. Недостатак средстава за одржавање, уређење и регулацију водотокова довело је до тога да 

стање појединих водотокова  захтева хитну интервенцију.  

Уколико би се остварило интервентно превентивно обезбеђење пропусне моћи корита водотокова II реда на 

територији општине Топола и уколико би се остварио годишњи обим одржавања од 100% подручје би било 

заштићено. 

  

  2.2  ПРИКАЗ  ШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА  И СТАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА НА 

ВОДАМА II РЕДА 

 

Заштитни водни објекти  који се налазе уз воде II реда су обострани насипи  уз потоке Трнава (2х0,55 км) и Шуме 

(2х0,30 км),  којима се формира заштитна касета oко брањеног подручја са водним објектима уз воде I реда чине 

функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда (сектор М 4.1.) и саставни су 

део Оперативног плана одбране од поплава за 2018. годину („Службени гласник РС“ број 15/2018). На осталим  

водама II реда на територији општине Топола нема изграђених заштитних  објеката. 

Наведени обострани насипи уз потоке Трнава и Шуме  су јасенички успорни насипи и део су затворене касете 

“Мраморац”, за чије одржавање је надлежно ЈВП “Србијаводе”. Насипи су у функционалном стању, корито је обрасло 

биљном вегетацијом. Оштећења на насипима нема. Уколико би се остварио годишњи обим одржавања од 100% 

подручје би било заштићено. Садашњи ниво годишњег одржавања је 30% због ограничених финансијских средстава.  

     ЈВП “Србијаводе”, Водопривредног центра „Морава” из Ниша, у складу са финансијским средствима, у 2017. 

години  на територији општине Топола радило је на редовном одржавању водних објеката за заштиту од поплава. У 

складу са Уредбом о утврђивању Државног програма хитних санационих радова на објектима за заштиту од вода 

оштећеним у поплавама у марту 2016. године, Водно подручје Морава, редни број 28, водоток Јасениоца, општина 

Топола („Службени гласник РС” број 78/2017 од 18. 08. 2017. године), преко Канцеларије за управљањ јавним 

улагањима, извођени су хитни радови на обезбеђењу протицајног профила реке Јасенице на територији општине 

Топола од км 29+690 до км 32+930.  

 

2.3    ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА  

 

Преглед угрожености насеља, становништва, објеката инфраструктуре 

и пољопривредног замљишта од поплавa 

Процена угрожености територије општине Топола, која се даје у оквиру овог плана, базирана је тренутно на 

расположивим подацима. За опширнију, детаљнију и тачнију процену неопходна је опширнија анализа  и израда 

одговарајуће пројектно–техничке документације за потребе заштите од поплава унутрашњим водама од стране 

сертификоване куће.  

Бујичне поплаве мањег интензитета дешавају се скоро сваке године на нашем подручју, ретко се дешава да 

захвате велика подручја. Бујичне поплаве великих размера догодиле су се 1999. и 2014. године, када су настале 

огромне штете на саобраћајницама, занатским и стамбеним објектима и у пољопривреди. Највећа разарања су се 

догодила дуж тока Јасенице, где је уништено или оштећено више мостова.  

Према подацима из Елабората за план одбране од поплава на водотоковима ван система одбране од поплава на 

територији општине Топола који је израдио Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ из Београда када се посматра 

укупна површина општине Топола може се рећи да трајање киша између 18 минута и 7 сати и њихови интензитети од 

између 70 и 100 mm/час могу да изазову нежељене последице на мањим токовима, а за веће токове приказане у 
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наведеном елаборату (Елаборат се налази у Општинској управи општине Топола) меродавна трајања кише се крећу од 

42 минута до 7 часова, односно интензитети киша између 70 и 90 mm/час. 

Нежељене последице наведених интензитета киша су плављења на територији општине, а због недовољне 

пропусне моћи уливних објеката, неодговарајућег капацитета регулационих објеката, неизграђене каналске мреже, 

неуређених речних корита и других узрока који могу да умање пропусну моћ корита бујичних водотокова.  

Процењује се да је угроженост од поплава територије и насеља у општини Топола следећа:                 

 

  Од реке Јасенице 

 На подручју МЗ Јарменовци од поплава може бити угрожено око 50 ха пољопривредног земљишта, мањи 

број домаћинстава око реке Јасенице, а такође постоји могућност оштећења објеката за водоснабдевање. 

Угрожена је долина реке Јасенице од Гуришеваца па до границе са Доњом Шаторњом. 

 На подручју МЗ Блазнава у долини реке Јасенице може бити угрожено око 260 ха обрадивог земљишта и 40 

домаћинстава. 

 На подручју МЗ Доња Шаторња од поплава може бити угрожено око 225 ха земљишта у долини реке 

Јасенице.  

 На подручју МЗ Овсиште од поплава може бити угрожено око 210 ха земљишта у долини реке Јасенице.  

 На подручју МЗ Пласковац најугроженији је засеок ,,Врачарићи“ Поплавама може бити угрожено око 50 ха 

пољопривредног земљишта. 

 Подручје МЗ Винча се граничи краћим делом са реком Јасеницом, али за време великих киша поплаве могу 

нанети штете на обрадивом земљишту. Такође кроз МЗ Винча протичу два већа потока, Дубока и 

Винчанска река. Нарочито Винчанска река за време поплава наноси знатну штету обрадивом земљишту и 

то од Пласковачког моста до ушћа у реку Јасеницу. 

 На подручју МЗ Божурња најугроженији је ,,Чолића крај“. Правац изливања Јасенице иде од ,,Гвозденог 

моста“ па до моста на путу Топола-Крагујевац. Под водом се може наћи око 200 ха пољопривредног 

земљишта, а такође може бити угрожено и 10 – 15 домаћинстава. 

 На подручју МЗ Жабари од поплава може бити угрожено око 500 ха пољопривредног земљишта. Правац 

изливања реке иде од границе са Божурњом, па до границе са Јунковцем и то око 50 м ширине лево и десно 

од корита реке.  

 На подручју МЗ Горович од поплава може бити угрожено око 250 ха пољопривредног земљишта у долини 

реке Јасенице.  

 На подручју МЗ Јунковац од поплава може бити угрожено око 200 ха пољопривредног земљишта у потесу 

,,Јасеница“. 

 На подручју насељеног места Шуме од поплава може бити угрожено око 50 ха пољопривредног земљишта 

у потесу ,,Јасеница“. 

 На подручју насељеног места Наталинци ради регулације тока реке Јасенице прокопано је ново корито у 

дужини од око 2,1 км и десна обала реке заштићена је насипом. У 2015.  години урађено је уређење новог 

речног корита реке Јасенице у КО Наталинци у дужини од 1 км низводно од моста на општинском путу Л-9 

Наталинци-Шуме. Такође у 2016. години на реци Јасеници у насељеном месту Наталинци извршено је 

надвишење левообалног насипа у дужини од око 100 метара и изавршени су радови на санацији старог 

корита реке Јасенице у дужини од 2750 метара,  чиме су знатно смањени ризици од поплава насељеног дела 

варошице Наталинци и пољопривредног земљишта. 

 

Од реке Кубршнице угрожене су следеће површине: 

1. На подручју МЗ Крћевац од Рупника па низводно до Загоричког пута поплавама може бити угрожено око 

150 ха пољопривредног земљишта. 

2. На подручју МЗ Загорица од поплава може бити угрожено око 120 ха пољопривредног земљишта и то од 

Колебанчеве куће до границе са Маскаром. 

3. На подручју МЗ Маскар од поплава може бити угрожено 180 ха пољопривредног земљишта и то лева обала 

реке Кубршнице.  

4. На подручју МЗ Рајковац од поплава може бити угрожено око 100 ха пољопривредног земљишта и то десна 

обала реке Кубршнице.  

Од реке Каменице угрожене су следеће површине: 

1. На подручју села Топола у долини реке Каменице може бити угрожено 160 ха обрадивог земљишта. У 

2015. години урађено је уређење корита реке Каменице у дужини од 2 км у КО Село Топола (месна 

заједница Крћевац), узводно од моста на државном путу I Б реда број 25-Мали Пожаревац-Младеновац-

Топола-Крагујевац 
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Од изливања мањих речица и потока угрожене су следеће површине: 

1. На подручју МЗ Доња Трешњевица од Велике реке и других мањих потока може бити угрожено око 50 ха 

обрадивог земљишта. 

2. На подручју МЗ Горња Трнава од реке Трнаве може бити угрожено око 100 ха пољопривредног земљишта. 

Најугроженије подручје од поплава је рејон ,,Савићи“ где се налази ћуприја која не може да прими велику 

количину воде за време већих падавина.  

3. На подручју МЗ Доња Трнава од реке Буковац и других мањих потока може бити угрожено око 100 ха 

пољопривредног земљишта. 

4. На подручју МЗ Светлић од реке Раче, Јасеничког и Ђорђевића потока може бити угрожено око 120 ха 

пољопривредног земљишта. 

5. На подручју МЗ Клока у долини речице Клока може бити угрожено око 80 ха пољопривредног земљишта. 

6. На подручју МЗ Белосавци од изливања потока Вићија и Суморина може бити поплављено око 120 ха 

земљишта. Нарочито је угрожено подручје од Матића до Петровића кућа и подручје од Миловановићи кућа 

до реке Кубршнице.  

7. На подручју МЗ Јеленац од изливања локалних потока (Ђерам, Мали до) може бити угрожено око 20 ха. 

8. На подручју МЗ Наталинци од потока Кустура може бити угружено око 15 стамбених објеката, бензинска 

пумпа пољопривредно земљиште. У 2015. години урађено је чишћење и уређење потока Кустура у КО 

Наталинци у дужини од 1 км, од бензинске пумпе поред пута Топола-Наталинци-Смедеревска Паланка до 

ушћа у реку Јасеницу. 

         

         Процена угрожености штићених/нештићених поплавних подручја 

 

Процена угрожености штићених поплавних подручја 

Процена угрожености за подручја на деоницама водотокова са објектима за заштиту од од вода, ткз.штићена подручја, 

у случајевима могућих ванредних великих поплавних таласа који превазилазе постојећи степен заштите, могућ је 

сценарио поплавног догађаја који могу бити последица недовољне заштите, недовољног степена заштите постојећих 

заштитних објеката, услед продора воде у зони објеката где је евентуално слабо место односно лоше стање, односно 

евентуално има оштећења односно где су критичне деонице. 

 

Процена угрожености нештићених поплавних подручја 

Процена угрожености за нештићена подручја односно за предметне водотоке бујичног карактера на територији 

општине Топола, могућ је сценарио поплавног догађаја због недовољне пропусне моћи, услед присутне вегетације и 

засипања наносом, због сужења протицајног профила изазваних непрописном изградњом објеката преко корита, због 

недовољног или никаквог одржавања, као и случајевима могућег ванредно великог поплавног таласа који превазилази 

пропусну моћ неуређених деоница водотокова. 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ О УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ   ТОПОЛА 

1. Опасност од поплава на територији општине Топола је присутна, а нарочито се испољава у време дугих и 

обилних киша, при јаким пљусковима код наглог отапања снега и при ерозионим процесима у приобаљу река. 

2. Сви водотоци општине Топола имају претежно бујични карактер, поплаве на њима имају изразито бујичне 

карактеристике, брзу појаву и разорне ефекте уз упоредо јављање бујичне лаве, одрона и клизишта. 

3. Уобичајени приступ у одбрани од великих вода са увођењем степена редовне и ванредне одбране није 

могуће применити код водотока са бујичним режимом па се код њих морају применити превентивне мере заштите, 

које треба да обухватају просторно целину водотока, приобаља и слива.  

4. Време од уочавања кишних облака до појаве максималног протицаја траје најчешће од неколико сати до 

неколико дана што представља довољно времена да се изврши обавештавање грађана о предстојећој опасности која 

може да угрози њихово здравље, животе и имовину.  

5. Одбрану од поплава за водотоке првог реда на територији  општине на којима постоје објекти за заштиту од 

штетног дејства воде, спроводе ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“ Ниш и АД „Водопривреда“ из Смедеревске 

Паланке. 

6. Одбрана од поплава на водотоцима другог реда без обзира да ли постоје или не постоје  објекти за заштиту 

од штетног дејства вода у надлежности је локалне самоуправе односно Општине Топола. Локална самоуправа 

израђује и доноси Оперативни план одбране од поплава за воде  другог реда. Планове одбране од поплава доносе и 

предузећа и друга правна лица чија имовина може бити угрожена.  

7. У циљу спречавања настајања поплава и умањења штетних последица на нерегулисаним водотоцима, 

неопходно је у потпуности реализовати превентивне мере заштите.  
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8. Носиоци активности спровођења оперативних мера одбране од поплава у складу са Републичким 

оперативним планом за одбрану од поплава су ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“, АД „Водопривреда“ из Смедеревске 

Паланке и организационе јединице РХМЗ према Општем и Оперативном плану. 

9. У случају настанка великих катастрофалних поплава које могу угрозити становништво и материјална добра, 

Окружни штаб за ванредне ситуације у сарадњи са одговарајућим органима локалне самоуправе непосредно учествује 

у организовању и спровођењу мера и активности на одбрани од поплава ангажовању снага и средстава ЦЗ. 

10. Служба Осматрања и обавештавања са својим елементима обезбедиће благовремено откривање опасности, 

праћење и обавештавање надлежних органа, организација команди Војске Србије и становништва. У случају 

непосредног угрожавања становништва обезбедиће обавештавање и узбуњивање на угроженом подручју. 

11. Плановима одбране од поплаве треба  предвидети могућности ангажовањa снага и средстава Војске Србије 

на пружању помоћи угроженом и настрадалом становништву. У случају катастрофалних поплава планирати 

мобилизацију припадника јединица цивилне заштите опште намене, радних људи и грађана од поплава, такође је 

потребно планирати ангажовање покретних средстава (грађевинске механизације, агрегата, пумпи, моторних возила и 

др.) у власништву правних и физичких лица у активностима заштите и спасавања становништва.  

12. Руковођење и координацију ангажованих снага и средстава на подручју општине Топола у одбрани од 

поплава вршиће Општински Штаб за ванредне ситуације који је образован Одлуком Скупштине општине Топола. 

 

2.4 ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И РАДОВИ ЗАШТИТИ  НА ЗАШТИТИ ОД ПОПЛАВА 

Спровођење превентивних мера и радова у циљу припреме за одбрану од поплава, ван периода у којем се 

спроводи одбрана од поплава Општина Топола ће остварити кроз: 

- Израду и усвајање просторних планова надлежних органа локалне самоуправе, обезбедити да се у наведене 

планове уграде сви захтеви заштите од поплава; 

- Урбанистичко уређење насеља нарочито насељених места и индустријских зона, обезбедити прилагођавање 

истих потребама и захтевима заштите становништва и материјалних добара од поплава; 

- Извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта; 

- Израду недостајућих одбрамбених насипа, обала-утврда и одржавање постојећих; 

- Изградњу брана и преграда на бујичним водотоковима; 

- Изградњу система канала за одвођење вода и њихово одржавање; 

- Пре изградње мостова и пропуста, исте градити са већом пропусном моћи воде; 

- Организација система јавног узбуњивања на већим водотоковима ради благовременог обавештавања о 

опасностима од поплава и спровођења евакуације; 

- Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и узајамну заштиту; 

- Оспособљавање Штаба за ванредне ситуације за руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава; 

- Кроз практичне вежбе организованих снага цивилне заштите увежбати радње и поступке из области 

заштите спасавања од поплава; 

- Израда планова заштите и спасавања од поплава. 

 

2.5   ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА  

  ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА (ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И РАДОВИ) 

 

    Радови на одржавању, изградњи заштитних водних објеката на водотоцима другог реда 

    и одржавању водотокова из локалног оперативног плана 

Ред. 

број 

Насељено 

место  

 Назив 

водотока 

Предлог радова на уређењу Процењена  

потребна финансијска 

средства у динарима 

Рок извођења  

радова 

 

1 

 

 

Светлић 

 

Река Рача 

 

Израда газа преко реке 

 

200.000,00 

 

мај-октобар 

 

2 

 

Наталинци 

 

Локални 

поток 

Израда цевастог пропуста на 

укрштању са општинским путем 

Наталинци-Шуме-Г. Трнава 

 

200.000,00 

 

мај-октобар 

 

3 

 

Доња 

Шаторња 

 

Раславица 

Израда цевастог пропуста на 

укрштању са некатегорисаним путем 

за засеок Прокићи 

 

 

250.000,00 

 

 

мај-октобар 

   УКУПНО 650.000,00  
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За спровођење наведених радова на водама  II реда на  подручју општине Топола за 2018. годину обезбеђена су 

финансијска средства Одлуком о буџету Општине Топола за 2018. годину („Службени гласник СО Топола” број 

22/2017)  у разделу 4. глава 4.1, функција 451, програмска класификација 0701-0002, позиција 78, економска 

класификација 425191-текуће поправке и одржавање. 

Водотоци који су обућваћени превентивним мерама и радовима у циљу припреме одбране од поплава, ван 

периода у којем се спроводи одбрана од поплава за воде II реда на подручју општине Топола у 2018. години јесу 

водотоци са неуравнотеженим водостајем и малом пропусном моћи корита које је углавном обрасло биљним 

културама и травом, тако да је неопходно  интервентно превентивно обезбеђење пропусне моћи корита како би се 

обезбедила заштита приобалног подручја. 

На основу свега напред наведеног надлежни субјекат за спровођење превентивних мера и радова у циљу 

припреме одбране од поплава, ван периода у којем се спроводи одбрана од поплава за воде II реда на подручју 

општине Топола у 2018. години, јесте јединица локалне самоуправе Општина Топола.  

Ради реализације активности, мера и радова за смањење ризика од поплава на подручју општине Топола, 

надлежно одељење Општине Топола-Општинске управе ће у складу са прописаном законском регулативом извршити 

ангажовање потребне механизације и људства.  

По окончању поступка усвајања локалног оперативног плана одбране од поплава на територији општине Топола 

за 2018. годину, обавезује се наведени надлежни субјекат за спровођење превентивних мера и радова у циљу 

припреме одбране од поплава да одмах приступи реализацији активности, мера и радова за смањење ризика од 

поплава на подручју општине Топола. 

 

3. О П Е Р А Т И В Н И    Д ЕО: 

 

3.1  КРИТЕРИЈУМИ  ЗА  ПРОГЛАШЕЊЕ  ОДБРАНЕ  ОД  ПОПЛАВА 

 

У складу са Општим планом за одбрану од поплава за период од 2012-2018 године („Службени гласник РС“ број 

23/2012), 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. 

На територији општине не постоје локалне референтне водомерне и кишне станице, те се добијене информације 

тумаче искуствено. 

За проглашавање одбране од поплава на подручју општине Топола утврђују се следећи критеријуми: 

 

Назив водотока 

 

Фазе одбране од поплава 

 

редовне ванредне 

Јасеница (нештићено 

подручје) 

1,00 м до изливања воде  из основног корита на 

критичним локацијама: 

 у Јарменовцима код моста на реци 

Јасеници на путу Топола-Рудник (код 

Фабрике за прераду воћа), 

  у Манојловцима прелаз преко Јасенице  

код Ђурића радионице,   

 у Божурњи  од ,,Гвозденог моста“ па 

низводно до моста на путу Топола-

Крагујевац 

0,50м до изливања воде  из основног корита 

на критичним локацијама: 

 у Јарменовцима код моста на реци 

Јасеници на путу Топола-Рудник (код 

Фабрике за прераду воћа), 

  у Манојловцима прелаз преко Јасенице  

код Ђурића радионице,   

 у Божурњи  од ,,Гвозденог моста“ па 

низводно до моста на путу Топола-

Крагујевац 

Кубршница 1,00 м до изливања воде  из основног корита на 

критичним локацијама: 

-мост на реци Кубршници у селу Загорица 

0,50м до изливања воде  из основног корита 

на критичним локацијама: 

-мост на реци Кубршници у селу Загорица  

Каменица 1,00 м до изливања воде  из основног корита на 

критичним локацијама: 

-мост на реци Каменици на путу за насељено 

0,50м до изливања воде  из основног корита 

на критичним локацијама: 

-мост на реци Каменици на путу за насељено 
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место Бор, 

-код ушћа Каменице у Кубршницу и 500м 

узводно  

место Бор,  

-код ушћа Каменице у Кубршницу и 500м 

узводно  

 

Јарменовачка река 1,00 м до изливања воде  из основног корита на 

критичним локацијама 

-водозахват ЈКСП “Топола” 

0,50м до изливања воде  из основног корита 

на критичним локацијама 

-водозахват ЈКСП “Топола” 

Кустура 1,00 м до изливања воде  из основног корита на 

критичним локацијама: 

-у Наталинцима од куће Радојевић Милана до 

ушћа у реку Јасеницу (у дужини око 500м) 

0,50м до изливања воде  из основног корита 

на критичним локацијама: 

-у Наталинцима од куће Радојевић Милана до 

ушћа у реку Јасеницу (у дужини око 500м) 

Остали водотоци  

поменути у Плану 

1,00 м до изливања воде  из основног корита на 

критичним локацијама  

0,50м до изливања воде  из основног корита 

на критичним локацијама  

 

Уобичајени приступ одбрани од великих вода на већим рекама са увођењем степена редовне и ванредне одбране 

није могуће применити код водотока са бујичним хидролошкo-хидрауличким режимом. Нагли надолазак и кратко 

трајање великих вода најчешће не оставља довољно времена ни за проглашавање одбране од поплава.  

Критеријум проглашења може бити само хидролошка и метеоролошка прогноза меродавне кише у односу на 

степен засићености тла и очекиваних (прогнозираних) водостаја. У већини бујичних поплава до сада, на подручју 

општине Топола, нису се предузимале никакве активне мере одбране, већ су само пасивно саниране последице 

поплава. 

У редовној одбрани од поплава ВП „Водопривреда“ Смедеревска Паланка је дужно да обезбеди свакодневно 

осмочасновно дежурство руководећег особља (по Републичком Оперативном плану одбране од поплава). 

У периоду ванредне одбране од поплава обезбеђује се особље за дежурство од 24 часа (две смене по 12 часова). 

 

3. 2   OПЕРАТИВНЕ  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА  

 

Процена угрожености општине Топола има изузетно значајно место и чини основу превентивне и потребне 

заштите од свих врста опасности. То показује да у општини Топола постоје могућности и потреба за организовањем, 

припремањем и спровођењем првенствено превентивних мера заштите у циљу спречавања и јављања поплава, а затим 

оперативних мера и поступака којим се спроводе непосредне припреме за учешће у заштити и обезбеђује учешће 

снага и средстава у циљу ублажавања и отклањања непосредних последица насталих услед поплава.  

 

Оперативне мере заштите и спасавања од поплава 

 Праћење водостаја и процена угрожености од поплава; 

 Израда привремених насипа на угроженим деоницама; 

 Увођење сталног дежурства у Штабу за ванредне ситуације општине Топола; 

 Активирање оперативних веза на подручју угроженом од поплава; 

 Ангажовање водопривредних организација за одбрану од поплава у складу са утврђеним плановима, 

 Обустављање и ограничавање саобраћаја на комуникацијама на подручју угроженом од поплава, 

 Учествовање радних људи и грађана на одбрани од поплава, 

 Ангажовање на одбрани од поплава предузећа која располажу покретним средствима неопходним у изради 

насипа, просека, и др. радова битних за одбрану од поплава, 

 Ангажовање специјализованих јединица ЦЗ за спасавање на води, 

 Ангажовање осталих јединица ЦЗ на заштити и спасавању становништва и материјалних добара од поплаве, 

 Ангажовање јединица Војске Србије на пружању помоћи угроженом и настрадалом становништву, 

 Евакуација становништва и материјалних добара из подручја угроженог поплавом, 

 Збрињавање угроженог и пострадалог становништва, 

 Снабдевање здравом пијаћом водом за подручја угрожена од поплава, 

 Организација и спровођење санације терена и објеката на подручју захваћеног поплавом, 

 Информисање јавности. 
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3.3 РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА 

 

За руковођење заштитом од поплава на водотоцима на којима постоје објекти за заштиту од штетног дејства воде 

на територији општине Топола, оперативним планом одбране од поплава утврђеним Наредбом Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде задужено је ЈП „Србијаводе“, ВПЦ „Морава“ са главним руководиоцем 

одбране од поплава и секторским и деоничарским руководиоцима одбране од поплава.  

За руковођење заштитом од свих врста елементарних и других већих непогода, на нивоу општине Топола, 

образован је Штаб за ванредне ситуације и друге веће непогоде. Командант штаба је председник Општине Топола, а у 

састав Штаба поред председника, ушли су и директори јавних предузећа и редовних служби и делатности.  

Руковођење и координацију ангажованих снага и средстава на подручју општине Топола у одбрани од 

поплава вршиће Општински штаб за ванредне ситуације.  

За потребе организовања, припремања и руковођења цивилном заштитом у заштити и спасавању од свих 

опасности у миру и рату образован је Окружни штаб за ванредне ситуације као оперативно-стручни орган за 

територију Шумадијског управног округа.  

За потребе руковођења акцијама заштите и спасавања у МЗ, стамбеним зградама, предузећима и др. 

организацијама установљени су повереници ЦЗ. Посебно су одговорни за одржавање и спровођење личне и узајамне 

заштите, која код одбране од поплава може да представља одлучујући део снага за реализацију неких оперативних 

мера заштите.  
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ШЕМА РУКОВОЂЕЊА И КООРДИНАЦИЈЕ СА СУБЈЕКТИМА ОДБРАНЕ ОД  ПОПЛАВА 
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3.4  ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И КООРДИНАЦИЈА СУБЈЕКАТА РУКОВОЂЕЊА У ОДБРАНИ ОД 

ПОПЛАВА 

 

За сваки слив у зависности од величине и природних карактеристика постоји одређени праг падавина који 

условљава појаву великих вода на водотоцима. Поменути праг може се дефинисати помоћу следећих параметара: 

висина падавина, мерење, прикупљање, обрада, анализа и издавање хидрометеоролошких података, информација и 

прогноза, па стога РХМЗ представља основицу целог система за обавештавање у фазама припреме за спровођење 

одбране од поплаве. РХМЗ прикупља и обрађује податке: ниво воде, метеоролошке величине (падавине, температура 

и друго), радарска осматрања и др.  

Оперативни центар Управе за ванредне ситуације Крагујевац је трансмисија преко које се даље прослеђују све 

информације које доставља РХМЗ, а односе се на појаве бујичних падавина. Све информације добијене од РХМЗ 

прослеђују се Штабовима на свим нивоима (Републички, покрајински, окружни, градски и општински).  

Све осмотрене промене битне за настанак, ток и одбрану од поплава Оперативни центар Управе за ванредне 

ситуације Крагујевац прослеђује штабовима. За одбрану од бујичних поплава битни су подаци о наиласку и месту 

падања јаког пљуска, наглом топљењу снега, као и рушењу мостова и саобраћајница услед бујица и њима покренутих 

клизишта.  

Активност виталних система и континуитет у раду (медицинска служба, заштита од пожара, полиција и др.) је 

врло битна за све време трајања поплава, због чега је првенствено неопходно обезбедити ове институције од 

плављења. У оквиру одбране од поплава морају се благовремено предузети одређене активности на комуналној 

инфраструктури – електричним и водоводним инсталацијама, како би се елиминисала опасност по људске животе и 

ублажила материјална штета (одговорни у виталним органима унапред дефинишу где, ко и када треба да изврши 

прекид снабдевања и поновно укључење електричне енергије и инсталација). Одговорни за контролу саобраћаја 

предузеће хитне и неопходне мере како би се спречило загушење и прекид комуникација, нарочито у време 

евентуалне евакуације становништва из угроженог подручја. Контрола саобраћаја потребна је за време, пре и после 

поплава, дакле у свим фазама одбране и поплава.  

 

Задаци команданта, заменика команданта и начелника Штаба за ванредне ситуације и повереника  

У зависности од фазе одбране од поплава које су дефинисане у Општем плану одбране од поплава за период од 

2012. до 2018. године („Службени гласник РС“ број 23/2012) Командант општинског штаба за ванредне ситуације 

координира рад са општинским и државним институцијама, односно виталним системима задуженим у 

одбрани од поплава. 

У првој фази–припреме за одбрану од поплава Командант општинског штаба за ванредне ситуације врши 

следеће послове: 

- Заказује и руководи седницама одговорних општинских институција за одбрану од поплава на којима се 

усвајају планови рада; 

- Обезбеђује услове за имплементацију општинског Плана код свих општинских субјеката; 

- У случају да постоји потреба врши усаглашавање оперативног плана са општим планом за одбрану од поплава 

Владе Републике Србије и оперативним планом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Обезбеђује услове за рад, за интегралне и координиране активности у имплементацији оперативних планова за 

одбрану од поплава и организован рад у ванредним условима; 

- Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје општине Топола; 

- Обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за информисање и едукацију јавности; 

- Организује, у сарадњи са другим субјектима, и спроводи програм мера и активности за обезбеђење 

прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним условима; 

- Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада; 

- Прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака који му доставља Хидрометеоролошки завод; 

У другој фази – ванредна одбрана од поплава, Командант општинског штаба за ванредне ситуације врши следеће 

послове:  

- Руководи радом Штаба за ванредне ситуације; 

- Координира активност са задуженим за одбрану од поплава; 

- Сарађује са руководством за одбрану од поплава; 

- Сарађује са руководством за одбрану од поплава из националног оперативног плана; 

- Сарађује са оперативним руководством за одбрану од поплава у области цивилне заштите и оперативним 

лицем националног центра за обавештавање и узбуњивање; 

- Издаје наредбу о предузимању мера на заштити здравља људи и добара која се односе на ангажовање радне 

снаге, механизације и других средстава; 

- Даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у ванредним околностима у 

координацији са Штабом за ванредне ситуације; 
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У трећој фази–ванредна ситуација, Командант општинског штаба за ванредне ситуације обавља следеће послове 

- У случају када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети изливање воде и налет бујице 

тада се приступа локалном привременом надвишењу одбрамбене линије слагањем врећа пуњених песком или 

земљом (посебно у Наталинцима); 

- Ако претходне мере нису довољне Командант штаба у својству председника Општине, а на предлог 

Штаба,  проглашава ванредну ситуацију; 

- Организује, руководи и координира спровођење програма евакуације становништва до прихватних центара у 

ванредним околностима у координацији са Штабом за ванредне ситуације. 

 

У четвртој фази – отклањање последица поплава  

Командант општинског штаба: 

- Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на отклањању последица поплава 

по престанку опасности. 

- Обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске и материјалне помоћи 

угроженом становништву и привреди на подручју града. 

Заменик команданта општинског штаба за ванредне ситуације у одсуству команданта штаба или по његовом 

налогу преузима руковођење системом заштите и спасавања на угроженој територији. 

Начелник општинског штаба за ванредне ситуације у свим фазама одбране од поплава врши следеће послове: 

- Врши непосредан увид стања на угроженом подручју у сарадњи са општинским штабом и предлаже потребне 

мере; 

- Спроводи наредбе руководиоца штаба, информише га о стању на терену и прелаже предузимање радова и 

мера који изискују материјалне трошкове у току одбране као и за отклањање последица поплава; 

- Организује реализацију потребних мера за неопходне и хитне радове на угроженим подручјима, по добијању 

сагласности руководиоца штаба; 

- Води евиденције о предузетим радовима и мерама и утрошеним средствима у току одбране и отклањању 

последица поплава. Подноси извештај команданту штаба по завршетку одбране од поплава, а обавезно и у 

току одбране. 

Повереници (председници савета месних заједница) и њихови заменици врше следеће послове у свим фазама 

одбране: 

- Врше непосредан увид у стање на поплављеном подручју и достављају информације штабу; 

- Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране на водотоку; 

- Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону; 

- Извештавају Штаб за ванредне ситуације о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, 

ангажованом људству, механизацији и друго; 

- Спроводе евакуацију становништва и стоке на подручјима својих месних заједница заједно са Штабом.  

За извршење специфичних задатака заштите и спасавања Штаб за ванредне ситуације формирао је стручно-

оперативни тим за заштиту од рушења и спасавања из рушевина, заштиту и спасавање од поплава. Задатак 

тима је: 

 - да у мирнодопским условима спроводи заштиту, као скуп превентивних мера усмерених на јачање отпорности 

општине Топола, отклањање могућих узрока угрожавања, смањење утицаја елементарних непогода, спречавање 

других несрећа и у случају да до њих дође , умањење њихових последица, 

- у случају појаве елементарних непогода и техничко технолошких несрећа да предузме све неопходне мере и 

активности на спасавању и пружању помоћи под чиме се подразумевају оперативне активности које се 

предузимају у циљу спасавања људи, материјалних добара и животне средине, ублажавању и отклањању 

непосредних последица елементарних непогода и других несрећа, под чиме се подразумевају мере и активности 

које се предузимају ради успостављања неопходних услова за живот грађана на пострадалом подручју.  

 

Упозоравање, уочавање поплаве и прогноза 

За локални центар за пријем упозорења одређује се канцеларија пословног секретара Општинске управе Општине 

Топола, са бројем телефона 034/6811-017. У случају немогућности коришћења телефона, комуникација се успоставља 

преко радио станице из система општинских веза. 

Повереници (председници савета месних заједница) задужени су да благовремено обавесте локални центар за 

пријем упозорења о порасту водостаја на реци Јасеници и Кубршници, као и о стањима осталих водотока на својим 

теренима. 

На основу добијених информација са терена, командант Штаба за ванредне ситуације врши њихову проверу код 

следећих извора: 
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ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“, Ниш, РЈ „Велика Морава“ Ћуприја, на телефон руководиоца одбране од 

поплава за водно и мелиорационо подручје Морава: Драгољуба Миљојковића,  моб. 064/ 840-40-98 и заменика 

руководиоца одбране од поплава за водно подручје Морава, Зорана Станковића, моб. 064/840-40-83. 

Командант штаба проверава добијене информације и изласком на терен. 

На територији општине не постоје локалне референтне водомерне и кишне станице, те се добијене информације 

тумаче искуствено. 

При прогнозама РХМЗ о изузетно великим количинама падавина, командант Штаба телефоном налаже 

активирање осматрача водостаја на водотоцима и одређује учесталост осматрања. 

За осматраче се одређују чланови савета угрожених месних заједница који визуелно осматрају водостај и 

достављају повратну информацију локалном центру за пријем упозорења. 

У случају да су повратне информације од ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“ Ниш, такве да се очекује наилазак 

поплавног таласа већег обима, Штаб за ванредне ситуације ставља се у вишу фазу приправности за рад током 24 часа. 

Са успостављањем двадесетчетворочасовног рада, обавезе осматрача су да свака два сата јављају о стању 

водостаја. 

Са осматрањем се престаје након налога од стране Штаба за ванредне ситуације. 

 

Оглашавање упозорења 

При прогнозама о већим поплавним таласима, информације о могућим опасностима и последицама искључиво се 

преносе Штабу за ванредне ситуације општине Топола и надлежним субјектима укљученим у систем заштите и 

спасавања од поплава (ЈКСП „Топола“, Дом здравља, Полицијска станица Топола). Уколико се процени долазак 

поплавног таласа у року већем од два часа, порука се упућује у писаној форми - наређење, у супротном се упућује 

телефоном о чему се сачињава службена белешка. 

По пријему и провери информација са терена врши се и обавештавање грађана о наилазећој опасности од 

поплава. 

За формулисање и пласирање информација, задужен је члан Штаба за ванредне ситуације општине Топола Милан 

Марковић са бројем телефона 064/861-42-24, а на основу добијеног налога од Команданта Штаба за ванредне 

ситуације. 

Лице за информисање доставља информације о наилазећим опасностима од поплаваа : 

 -  локалној радио станици, 

   - повереницима – председницима Месних заједница, како би усмено обавештавали становништво. 

 

Информисање јавности 

На основу донетих одлука Штаб за ванредне ситуације, 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 Штабом за ванредне ситуације 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. 

 

Евидентирање поплавних догађаја 

За потребе евидентирања података о поплавним догађајима на водама II реда на територији општине Топола 

oдређује се стручни сарадник за послове заштите и спасавања Општинске управе општине Топола. Ови подаци 

користиће се за израду прелиминарне процене ризика од поплава како за потребе републичких институција тако и за 

потребе локалне самоуправе. Евиденцију о свим поплавним догађајима задужено лице доставља надлежном јавном 

водопривредном предузећу и Републичкој дирекцији за воде.   

 

 

 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XXII      Број 9      12. јун 2018.     страна  34 

 
      3.5   ЕВАКУАЦИЈА СТАНОВНИШТВА УГРОЖЕНОГ ОД ПОПЛАВА 

 

На основу добијених информација о падавинама у сливу и наглом порасту водостаја, Штаб за ванредне ситуације 

процењује степен опасности, активира надлежно људство, потребне мере и механизацију, а ако очекивана поплава 

превазилази одбрамбене капацитете проглашава ванредну ситуацију. Активирају се снаге МУП–Сектор за ванредне 

ситуације, Ватрогасно спасилачке јединице, цивилна заштита, комуналне службе, водопривредна предузећа и друге за 

заштиту и спасавање од поплава. Битно је благовремено алармирање јавности и становништва на угроженом подручју 

преко локалних медија, јер за кратак временски период становништво мора спремно дочекати наредбу о евакуацији - 

спасавању становништва и смањењу материјалних губитака. Главни кораци у операцији спасавања становништва су: 

идентификација простора који се евакуише, развијањем процедуре за евакуацију (правац, дестинација, време), 

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

противпожарна заштита, интервенција комуналних служби у случају прекида снабдевања водом и електричном 

енергијом) и повратак евакуисаног становништва по налогу Штаба.  

Евакуација од поплава врши се померањем угроженог становништва, стоке и материјално техничких средстава на 

ближа безбедна подручја, код суседа или родбине угрожених. 

У случају поплава ширих размера капацитети, у којима ће се вршити смештај угрожених, су јавни објекти (сале 

домова месних заједница, слободни магацински простори, слободни стамбени објекти) и угоститељско туристичке 

организације које располажу смештајним капацитетима. Евакуација се предузима када предстоје или су наступиле 

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

спасавања напусти угрожену територију. 

Одлуку о евакуацији доноси Командант Општинског штаба за ванредне ситуације на предлог  Општинског штаба. 

Одлуку о евакуацији спроводи: 

1) Помоћник начелника штаба за евакуацију 

2) Регулисање саобраћаја – Саобраћајна Полиција 

3) Превоз угроженог становништва – локални превозници  

4) Одржавање реда и заштита имовине – Полиција 

5) Прихват евакуисаних грађана – Повереници ЦЗ 

У складу са планом евакуације Општинског штаба за ванредне ситуације, приступа се спровођењу евакуације 

угроженог становништва. Евакуацијом руководи помоћник начелника штаба за евакуацију. 

Након саопштавања наредбе о евакуацији процењује се да ће 1/3 угрожених грађана сама извршити евакуацију и 

померање са угрожене територије (пешице или сопственим возилима) на неугрожено подручје.  

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

ванредне ситуације према  решењима из Плана заштите и спасавања. 

Приоритет у евакуацији имају особе са инвалидитетом, болесне особе, деца, трудне жене, мајке са малом децом и 

старе особе. 

Локални превозници у складу са посебним планом врше превоз угроженог становништва до места за прихват. 

Контролу саобраћаја, одржавање реда и заштиту имовине евакуисаних врши полиција и Војска Србије. Прихват 

евакуисаних врше повереници цивилне заштите и руководилац установе где се врши прихват. Одмах након прихвата 

врши се евидентирање и смештај. 

 

3.6     ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И НАСТРАДАЛОГ СТАНОВНИШТВА 

 

Ради збрињавања угроженог и настрадалог становништва код поплава, предузети мере за привремени смештај, 

исхрану, здравствену заштиту и обезбеђење других неопходних потреба становништва 

Збрињавање угрожених и настрадалих планира и организује надлежни орган Општине са организацијама и 

службама задуженим за овај вид заштите. 

Носиоци збрињавања: 

1) Општинско веће 

2) Центар за социјални рад 

3) Општинска организација Црвеног крста 

 

Сарађују:  

1) Школска управа 

2) Дом здравља 

3) Цивилна заштита  

4) Општинска Управа 

5) ЈКСП „Топола“ 
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6) Санитарна инспекција 

7) Еколошка инспекција 

8) Комунална инспекција 

9) Полиција 

10) Хуманитарне невладине организације 

По плану Општинског штаба за ванредне ситуације збрињавање угроженог и настрадалог становништва 

извршити привременим смештајем у просторије школских и предшколских установа, спортских хала и др. погодних 

објеката на делу територије која није угрожена поплавом. 

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

становништвом.  

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

Центар за социјални рад предузеће бригу о социјално гроженим лицима. 

Извршни органи локалне самоуправе обезбедиће флаширану воду и храну за евакуисане. 

ЈКСП „Топола“ ће обезбедити водоснабдевање. 

Дом здравља ће обезбедити здравствену заштиту евакуисаних грађана. 

Санитарна инспекција наложиће мере хигијенско-епидемиолошке заштите. 

Еколошка и комунална инспекција спроводиће мере из своје надлежности. 

Полиција обезбеђује одржавање реда и заштиту евакуисаних и њихове имовине. 

Хуманитарне невладине организације ангажовати у циљу обезбеђења хуманитарне помоћи за настрадале. 

 

3.7   ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ КОЈА СЕ АНГАЖУЈЕ  

                  У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 

 

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

(„Службени гласник РС“', број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010, 

93/2012 и 16/2016) и Одлукама надлежних органа општине, наредби комаданта Штаба за ванредне ситуације општине 

Топола и важећих прописа и аката везаних за одбрану од поплава. 

За потребе спровођења редовне и ванредне одбране од поплава на располагању је механизација Јавних предузећа. 

Механизација је у погонској спремности и зависно од потребе може се у потпуности ангажовати.  

Алат за спровођење одбране од поплава наменски опредељен не постоји. У интервенцијама се користи алат 

предузећа који је у свакодневној употреби. 

Материјал за спровођење одбране од поплава постоји на стовариштима локалних предузећа, исти одговара 

намени и може се обезбедити по потреби као и што је до сада при интервенцијама коришћен. 

Систем веза – за пријем упозорења и комуникације користиће се телефон дежурне службе  Општинске управе 

Општине Топола број 034/6811-017. У случају немогућности коришћења телефона, комуникација се успоставља преко 

радио станице из система општинских веза. 

 

Активности и расположиви капацитети у људству и техници у ванредним околностима ЈКСП „Топола“,  

Топола  

ЈКСП „Топола“, Топола  ангажовала би 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. 

 

Преглед материјално техничких средстава којима располаже ЈКСП „Топола“,  Топола,  

која могу бити ангожована у заштити од поплава 

 

Назив предузећа 

 

Место Телефон Врсте машина/опреме 

 

 

 

ЈКСП „ТОПОЛА“ 

 

 

 

 

ТОПОЛА 

 

 

 

034/6811-075 

Камион кипер,,ФАП'' 3035  

Камион кипер ,,ИВЕКО'' 

Камион-цистерна 

Камион ,,ЕУРО ЗЕТА'' 

Трактор ,,ИМТ''577 

Скип ,,ЈСВ'' 

Скип КАТ 

ЛАДА НИВА (ТО 005FM) 
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ЛАДА НИВА (TO 011 OJ) 

Пумпе за воду ,,ХОНДА''-  4 ком. 

Муљне пумпе – 2  ком. 

Агрегат 1kw – 2 ком. 

Агрегат 7 kw – 1ком. 

Поред наведених материјално техничких средстава, у поступку отклањања последица од поплава биће 

ангажована и одговарајућа средстава у власништву других правних субјеката и физичких лица са подручја општине 

Тополау складу са важећим прописима из ове области. 

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

Дужности из претходног става грађани и правна лица извршавају на основу наређења Штаба за ванредне ситуације. 

Правна и физичка лица су дужни да ставе на располагање расположиве  капацитете који се могу ангажовати за 

потребе одбране од поплава и отклањања насталих последица (превозна и специјална возила, грађевинске и друге 

машине,  црпне пумпе и др.). 

Сви субјекти који су у оперативном плану укључени за одређене специфичне активности везане за спровођење 

одбране од поплава, дужни су да их извршавају стручно и у складу са важећим прописима. 

 

Финансирање одбране од поплава 

Средства за реализацију Локалног оперативног плана одбране од поплава за 2018. годину обезбеђују се из буџета 

општине Топола, у складу са Законом. 

Општинско веће доноси акта о начину утврђивања накнаде и исплати грађанима и предузећима за коришћење 

њихових средстава употребљених у периоду одбране од поплава. 

У случају проглашења ванредне ситуације, Председник Општине ће се за евентуално недостајућа средства, 

обратити посебним захтевом надлежним државним органима. 

 

3.8    ПОДАЦИ О ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА, ОРГАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И ДРУГИМ ПРАВНИМ 

ЛИЦИМА НАДЛЕЖНИМ ИЛИ УКЉУЧЕНИМ У ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

 

Списак чланова општинског Штаба за ванредне ситуације 

 

р. бр. Име и презиме 
Функција у 

штабу 
Радно место Телефони 

1. 
Драган 

Живановић 

Командант 

Штаба 
председник Општине Топола 064/861-41-97 

2. 
др Горан 

Ђорђевић 

Заменик 

команданта 
заменик председника Општине 062/801-80-00 

3. 
Драган 

Адамовић 

Начелник 

Штаба 

Управа за ВС 

Крагујевац 
062/801-80-00 

4. 
др Гордана  

Младеновић 
Члан Штаба 

Заменик директор Дома здравља 

,,Свети Ђорђе“ Топола  
062/801-81-16 

5. 

 

Тања 

Цветковић 
Члан Штаба директор ЈКСП ,,Топола“ Топола 064/853-11-06 

6. 

Братислав 

Николић 

 

Члан Штаба 

Руководилац Одељења за 

инспекцијске послове изградњу и ком. 

Дел. 

065/300-33-66 

7. 

 

Мирко 

Радовановић 
Члан Штаба члан Општинског већа 064 227- 75-30 

8. 

Слободанка 

Миливојевић 

 

Члан Штаба 

руководилац  Центра за социјални рад 

,,Сава Илић“ Аранђеловац – Одељење 

у Тополи 

062/ 290- 652 

9. 
Никола 

Лазаревић 
Члан Штаба 

командир ватрогасно-спасилачког 

одељења у Тополи 
064/892-44-53 

10. 
Снежана 

Јеремић  
Члан Штаба 

Саобраћајни инспектор у Општинској 

управи општине Топола 
064/861-41-31 
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11. 
Гордана 

Вучићевић 
Члан Штаба 

Грађевински инспектор у Општинској 

управи општине Топола 
064/861-41-10 

12. 
Милан 

Марковић 
Члан Штаба 

Радник службе за информисање у 

Општинској управи општине Топола 
064/861-42-24 

13. 
Биљана 

Павлићевић 
Члан Штаба секретар Црвеног крста Топола 064/886-33-63 

14. Горан Малетић Члан Штаба 
Командир у Полицијској станици 

Топола 
064/892- 67-01 

 

15. 

 

Светлана 

Младеновић 
Члан Штаба 

Представник НВО  

,,Волонтерски кораци'' 

Топола 

062/290-653 

Стручно-оперативни тим за заштиту од рушења и спасавања из рушевина, заштиту и спасавање од поплава 

 

р. бр. Име и презиме 
Установа у којој је 

запослен 

Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. 
Тања Цветковић 

 

ЈКСП „Топола“ 034/6811-075 064/853-1106 

2. 
Ивица Радовановић  

 

ЈКСП „Топола“ 034/6811-075 064/853 1004 

3. Гордана Вучићевић 
Општинска управа 

општине Топола 

034/6811-248 064/861-4110 

 

Списак правних лица од интереса за одбрану од поплава  

I Организационе јединице МУП-а 

р. бр. Назив субјекта 
Име и презиме 

руководиоца 

Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. МУП – ПС - Топола Горан Малетић 569-433 064/892-6701 

2. МУП – Ватрогасно 

спасилачка јединица Топола 
Никола Лазаревић 811-123 064/892-453 

 

II Органи Општине Топола 

р. бр. Функција  
Име и презиме 

руководиоца 

Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. Председник општине Драган Живановић 034/6811-017 064/861-4197 

2. Заменик председника 

општине 
др Горан Ђорђевић 034/6811-944 062/8018000 

3. Председник Скупштине 

општине Топола 
Драган Јовановић 034/6811-017 065/638-5810 

4. Секретар Скупштине 

општине 
Сања Јевтић 034/6811-008 064/861-4271 

5. Начелник Општинске 

управе 
Милица Станишић 0346/811- 008 064/861-4156 
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III Организационе јединице великих техничких система 

р. бр. Назив субјекта 
Име и презиме 

руководиоца 

Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. 
ОДС ЕПС Дистрибуција 

ПОГОН  Топола 
Бојан Урошевић 034/6811385 064/831-35-55 

2. 
ЕПС Погон Топола 

 
Батиша Ивовић 034/6811 212 062/801-80-00 

3 
ТЕЛЕКОМ ИЈКГ, Топола 

 
Саша Милетић 034/6811-499 064/614-14-02 

4. 

НИС – ПЕТРОЛ, Бензинска 

станица Топола 

 

Милош Тасић 034/6811-392 064/888-87-50 

5. 

ЈП СРБИЈА ШУМЕ Шумско 

газдинство Крагујевац, Погон 

Јарменовци 

Маринко Стојановић 064/856-36-20 064/856-36-20 

 

 IV Остале организације 

Ред. 

бр. 
Назив субјекта 

Име и презиме 

руководиоца 

Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. 
ЈКСП „Топола“ 

 

Тања Цветковић 034/6811-075 064/853-11-06 

 

 

Списак Месних заједница  са подацима о одговорним лицима 

Списак  поверника  (председника Савета месних заједница) 

р. бр. Месна заједница 
Председник савета МЗ 

(повереник) 
Телефон 

1. 34313  НАТАЛИНЦИ Митровић Жика 064/474-05-11 

2. 
ШУМЕ   

34313 НАТАЛИНЦИ 
Кузмановић Влада 064/287-72-47 

3. 
ЈУНКОВАЦ 

34313 НАТАЛИНЦИ 
Невенић Миодраг 064/308-70-14 

4. 34310  ВАРОШ ТОПОЛА Ћирковић Игор 
 

064/853-11-11 

5. 
ЖАБАРЕ- 

34310 ТОПОЛА                       
Владан Весић 064/51 01 656 

6. 
34324 Г. ТРНАВА-

ВАРОШИЦА 
Радослав Марковић 063/802-92-78 

7. 
34324 Г. ТРНАВА -

ВИТЛИНА  
Прокић Драган-Прока 

062/844-00-86 

034/832-091 

8. 
ПОКОЗИЦА - 

 34324 Г. ТРНАВА 
Ђокић Зоран 064/969-80-68 

9. 
ГРЕДА-  

34324 Г. ТРНАВА 
Зоран Танасковић 

062/155- 68-60 

034/833-202 

10. 
Д.ТРНАВА- 

34324 Г.ТРНАВА                
Борисављевић Владан 064/142-76-02 
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11. 
СВЕТЛИЋ- 

34324 Г.ТРНАВА 
Јевтић Милијан 

060/760-76-26 

034/534-736 

  12. 
ОВСИШТЕ  - 

34310 ТОПОЛА              
Николић Милан 

063/809-32-68 

034/836-043 

13. 
БОЖУРЊА  

34310  ТОПОЛА          
    Павловић Александар 

064/253-01-20 

034/6812-904 

14. 
ПЛАСКОВАЦ 

34314 ШАТОРЊА 
Мирослав Танасијевић 

062/123-35-24 

826-636 

15. 
ВИНЧА    

34314 ШАТОРЊА                       
Станковић Дејан 063/802-28-27 

16. 34314   ДОЊА ШАТОРЊА Прокић Саша 064/177-21-87 

17. 
БЛАЗНАВА       

34314 ШАТОРЊА          
Шевић Саша 

065/557-72-01 

034/838-044 

034/838-154 

18. 34318 ЈАРМЕНОВЦИ Радовановић Горан 064/492-48-37 

19. 
ВОЈКОВЦИ         

34318 ЈАРМЕНОВЦИ       
Матић Милан 

063/868-39-48 

034/828-207 

20. 
Д. ТРЕШЊЕВИЦА 

34314 ШАТОРЊА 
Чумић Милан 

063/643-043 

034/837-316 

21. 
ЛИПОВАЦ 

34310 ТОПОЛА 
Аврамовић Раша 

064/831-35-44 

034/834-834 

22. 
КРЋЕВАЦ-                                          

34310 ТОПОЛА  
Никола Благојевић 060/167- 10-40 

23. 
ЗАГОРИЦА 

34312 БЕЛОСАВЦИ 
Милош Милосављевић 

065/635-32-30 

034/6773 210 

24. 
ЈЕЛЕНАЦ  

34312 БЕЛОСАВЦИ                     
Милисављевић Томислав 

060/065-07-90 

 

25. 34312 БЕЛОСАВЦИ Миловановић Милорад 063/883-78-16 

26. 
МАСКАР       

34312 БЕЛОСАВЦИ                 
Вујић Момир 062/312-897 

27. 
РАЈКОВАЦ     

34312 БЕЛОСАВЦИ                
Радовић Александар 

064/209-47-35 

034/823-295 

28. 
ГОРОВИЧ     

34310 ТОПОЛА                 
Милан Марковић 064/311- 52-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

29. 
МЗ БОР –СЕЛО ТОПОЛА 

34310 ТОПОЛА 
Марковић Дејан 060/081-17-97 

30. 
МЗ МИТРОВЧИЋ-СЕЛО 

ТОПОЛА, 34310 ТОПОЛА 
Петковић Милош 061/297-27-17 

31. 
МЗ ЉУБЕСЕЛО-СЕЛО 

ТОПОЛА, 34310 ТОПОЛА 
Марковић Немања 062/826-16-57 

32. 
КЛОКА    

34313 НАТАЛИНЦИ 
Радосављевић Бобан 

065/819-20-96 

532-268 
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3.9 ПРЕГЛЕД ОВЛАШЋЕНИХ И ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 

ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

р. бр. 
Назив правног лица и 

седиште 

Руководилац 

 

Делатност 

оспособљеног 

правног лица 

 

Планирани задатак 

 

 

1 2 3 4 5 

1. 
ЈКСП "Топола" 

Топола 

Тања 

Цветковић 

064/853-11-06 

Комунална, 

производња и 

дистрибуција воде 

Асанација и водоснабдевање 

у ванредним ситуацијама, 

2. 

Дом здравља „Свети 

Ђорђе“ 

Топола 

Др Горан 

Ђорђевић 

062/801-80-00 

Здравствена заштита 
Прва и медицинска помоћ 

становништву 

3. Црвени крст Топола 

Биљана 

Павлићевић 

064/886-33-63 

Социјални рад 
Збрињавање угрожених, 

избеглих и евакуисаних 

4. 

Центар за социјални  рад 

„Сава Илић“ 

Одељење Топола 

Слободанка 

Миливојевић 

062 /290-652 

Социјална заштита 
Збрињавање угрожених, 

избеглих и евакуисаних 

5. 

 Ветеринарска станица 

“Бабић-Бркић”  доо 

Топола 

Јово Бркић  

034/6101 611 

Ветеринарске 

активности 

Заштита животиња и 

асанација 

6 

Ветеринарска станица 

“Ђорђевић -Ветфарм” 

доо, село Топола 

Младен 

Ђорђевић  

069 621 213 

Ветеринарске 

активности 

Заштита животиња и 

асанација 

7 

Ветеринарска станица 

“Рашко-Вет” доо, 

Наталинци  

Радослав 

Алексић, 

065 /260 8172 

Ветеринарске 

активности 

Заштита животиња и 

асанација 

8 
Ветеринараска станица 

“Белосавци” Белосавци,   

Драгољуб 

Миленковић 

  063 /608 142 

Ветеринарске 

активности 

Заштита животиња и 

асанација 

9 
 “ОП-ТОП” ИТД гроуп 

доо, Топола,  

 Томислав Илић 

062 /121 3399 
Информисање  Информисање грађана 

10 
Агенција “Браф-ИФМ 

радио 92,7, Топола,  

 Предраг 

Филиповић 

 064/212 3321 

Информисање  Информисање грађана 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Овај План ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику СО Топола“  и на сајту 

Општине Топола www.topola.rs. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 325-9/2018-05-I 

Дана: 11.06.2018. године                                                    

                                                                                                                            

                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

                                                                                                                            Драган Јовановић 

                                                                               

 

 

 

 

 

http://www.topola.com/
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4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 1. O П Ш Т И    Д Е О 

 

  ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

 ГЕОГРАФСКИ  ПОЛОЖАЈ,  ПРИРОДНИ ЧИНИОЦИ  И  РЕСУРСИ 

     

              1.3 ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ I РЕДА 

    

 2. T E Х Н И Ч К И    Д Е О 

 

2.1 ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

2.2 ПРИКАЗ  ШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА  И СТАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА НА 

ВОДАМА II РЕДА  

2.3 ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА                                                       

2.4  ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И РАДОВИ  НА ЗАШТИТИ ОД ПОПЛАВА 

2.5  ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА (ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И РАДОВИ) 

 

 3. О П Е Р А Т И В Н И    Д Е О 

◦ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

3.3 РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВA 

- ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И КООРДИНАЦИЈА СУБЈЕКАТА РУКОВОЂЕЊА У 

                   ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 

 

◦ ЕВАКУАЦИЈА СТАНОВНИШТВА УГРОЖЕНОГ ОД ПОПЛАВА 

 

◦ ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И НАСТРАДАЛОГ СТАНОВНИШТВА 

 

◦ ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ КОЈА СЕ АНГАЖУЈЕ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 

 

1. ПОДАЦИ О ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА  УКЉУЧЕНИМ У ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

 

3.9 ПРЕГЛЕД ОВЛАШЋЕНИХ И ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА 

ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА 

 

 4. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

             - Рачунски таласи велике воде - слив реке Кубршнице 

            - Рачунски таласи велике воде - слив реке Јасенице 

            - Просторни приказ-карта Србије 

            -   Хидрографска мрежа општине Топола 

            - Просторни приказ-мрежа 

            - Саобраћајна мрежа општине 
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 С А Д Р Ж А Ј 
 

  

1. OДЛУКA о завршном рачуну буџета општине Tопола за 2017. годину Страна 1. 

  

  

2. OПЕРАТИВНИ ПЛАН за одбрану од поплава за воде II реда на  територији 

општине Tопола за 2018. годину Страна 11. 

  

  

3. МИШЉЕЊЕ у поступку доношења oперативног плана за одбрану од поплава за 

воде II реда на  територији општине Tопола за 2018. годину Страна 48. 



 
SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA      Година XXII      Број 9      12. јун 2018.     страна  56 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснивач и издавач: Скупштина општине Топола 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ТОПОЛА, Топола, Булевар краља Александра I бр. 9. 

Тел: 034/6811-017,  Факс: 034/6811-771 

Главни и одговорни уредник: Мирјана Луковић, инжењер информатике  

За издавача: Председник Општине Топола, Драган Живановић 

Лист је уписан у регистар средстава јавног информисања који се води у Министарству за  

информисање  Републике Србијe, под бројем 2376. 

Текући рачун: 840-135640-26 

Компјутерска припрема и обрада: Општинска управа општине Топола 

Штампа: Општинска управа општине Топола 


