
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

        Број 2.                                11.  март  2014.  године                                                                     Година 31.   

1.

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Сл. гласник РС“ број 30/10), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/07) и члана  41. Статута општине Лучани 
(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 6/08, 7/12 и 8/12),

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 11.03.2014. године, донела је       
                                                                                                                                                     

О П Е Р А Т И В Н И    П Л А Н 
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2014. 

ГОДИНУ

Оперативни  план  за  одбрану  од  поплава  за  воде  II реда  на  територији  општине  Лучани  за 
2014.годину садржи податке неопходне за ефикасно спровођење одбране од поплава, критеријуме 
за проглашење одбране од поплава, имена руководилаца , називе субјеката одбране од поплава и 
начине узбуњивања и обавештавања,   на основу члана 53 и члана 55 Закона о водама („Сл. 
гласник РС“ бр. 30/10), а по прибављеном мишљењу ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“ РЈ „Чачак“ 
Чачак.

ОПШТИ ПОДАЦИ
Површина  општине  Лучани  је  454  км2.  По  задњем  попису  из  2011.  године  у  општини  Лучани 
настањено је 21479 становника у 38 Месних заједница, од којих су две градског типа Лучани и 
Гуча.

Земљиште

У  укупној  површини  пољопривредно  земљиште  обухвата  62,37%,  шуме  33,25%,  а   неплодно 
земљиште 4,39%. У оквиру  пољопривредног  земљишта  на  оранице  и  баште  отпада  34,81%, 
воћњаке 16,17%, ливаде 29,19% и пашњаке 19,83%.

Највеће  површине  у  доњем  делу  општине  Лучани,  заузимају  параподзоли  и   еродирани 
параподзоли који имају лоше хемијскофизичке карактеристике. Преко 80% површина горњег дела 
општине  Лучани  отпада  на  смеђе  скелетно  земљиште  на  флишу  односно  то  је  серија 
седиментних стена где се смењују креч,глина ,песак, које је по правилу неразвијено земљиште уз 
појаву трајне ерозије. Знатно мање је распрострањено смеђе рудо земљиште на кречњаку. Има 
га у Дљину, Дучаловићима, Негриширима, Марковици, Ртарима, Тијању, Вичи, Котражи и делом у 
Вучковици.  Еродирана  смоница  се  може  наћи  у  Ртарима,  Дучаловићима,  Негришорима  и 
местимично у Тијању и Рогачи. Потенцијална плодност му је велика па спада у наша најбоља 
земљишта. Алувијални наноси се налазе у долини реке Бјелице и Краварице и по особинама су 
погодни за гајење свих пољопривредних култура.

Хидрографка мрежа
Подручје општине Лучани налази се такорећи на сливном подручју реке Бјелице која настаје од 
притока са падина планине Јелице,Чемерна и Крстаца. Површина слива Бјелице износи (379км2). 
Најзначајније притоке Бјелице су: Горушица (44,5км2) , Живичка река (27км2), Вучковичка река , 
Рћанска река (74,90км2), Драгачица (50,30км2) , Тијањска река(27,50км2) као и већи број потока  (у 
Гучи, поток Дупљај, Перигуз и Суводол), (у Лучанима поток Кленовац, Перајбор и Спило), Локвa 
поток, Ђераћки поток, Слануша, Крстац, Река, Лис поток, Достанића поток , Бојовац, Мала река, 
Вучица, Стењевац, Речица, Пањин поток, Чоловића поток, Војиносвски поток, и др.
На територији општине Лучани налазе се сливови још три тока: Бањски поток, Краваричка река и 
река Лопатница.
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Бањски поток је целом сливном површином на територији општине Лучани а улива се у Западну 
Мораву , површина слива (13 км2).. Краваричка река настаје на територији општине Лучани а улива 
се у реку Моравицу (територија општине Пожега), површина слива (39 км2). Река Лопатница се 
формира од реке Толишнице (која се формира на територији општине Краљево) и по уласку на 
територију  општине  Лучани  прихвата  воде  Каонске  реке  и   као  река  Лопатница  излази  (  на 
територију општине Краљево ) и улива се у Ибар, површина слива (79 км2).
Са аспекта сагледавања хидролошке ситуације и хидрауличких параметара реке Бјелице и њених 
притока,  са  падовима  слива  и  до  55%,  средњим  падом  тока  до  20%  и  средњим  висинским 
разликама и до 300 м. закључак је да слив реке Бјелице са притокама и наведена три преостала 
слива имају бујични карактер.

Сливно подручје Бјелице је 55% под шумом и пашњацима, што још увек није довољно да би се 
елиминисао њен бујични карактер, већ су потребни антибујични и антиерозивни радови у сливу и 
регулација корита Бјелице и њених највећих притока.

Поред  плављења  плодних  пољопривредних  површина,  готово  при  сваком наиласку великих 
вода , плаве се саобраћајнице које из Гуче воде ка  Лучанима и другим местима.

Регулациони радови изведени су само на реци Бјелици и то:

Чишћење реке Бјелице од ушћа у Западну Мораву па узводно 3,40 км.  Радови су изведени у 
периоду 2006-2007. године и том приликом су изведени земљани радови и чишћење протицајног 
профила од дрвећа, растиња и речног наноса како би се повећала пропусна моћ реке. 

У периоду 2007 до 2011. године у  насељеном месту Гуча извршена је регулација речног корита 
реке Белице у дужини од 3,19 км.  Река  Бјелица  је  регулисана  у пуном профилу као двогубо 
трапезно корито обложено ломљеним каменом у бетону и попречним праговима за стабилизацију 
речног дна у дужини од 1250 метара. Узводно у дужини од око 1000 метара и низводено од ове 
регулације око 800 метара, корито је  регулисано са циљем регулисања пропусне моћи природног 
корита. У циљу заштите корита обале су обложене ролираним каменом и постављени попречни 
прагови у кориту.

На левој притоци Вучковице у граничном делу према општини Ивањица изграђена је акумулација 
Голи Камен располаже са 100.000 м3 простора за пријем поплавног таласа, а евакуација великих 
вода се врши према Елаборату за одбране од поплава.У клисурастим долинама Бјелице, Рћанке 
реке, Тијањске реке и других мањих притока Бјелице постоји више потенцијалних локалитета за 
изградњу  вишенаменских  акумулација.  У  општини  има  више  значајних  врела  и  извора,  али 
њихова изворишта нису довољно заштићена, као  ни довољно истражена.

Појава ерозије и бујичних токова присутна је на целој територији општине Лучани. 

Угроженост од поплава од водотока општине Лучани
На основу праћења стања поплава на територији општине Лучани, почев од поплаве 1965. године 
(стогодишње  воде),  преко  десетогодишњих  и  годишњих  поплава  регистрована  су  подручја 
општине угрожена од поплава и то:
-У сливу Западне Мораве плави се пољопривредно земљиште у Дљинском пољу (мост Кратовска 
стена,између реке Западне Мораве и Бјелице до Дљинског моста и пута за Пилатовиће).Високе 
воде Западне Мораве стварају успор улива вода Бјелице чиме се појачава проблем од поплава 
реке Бјелице узводно од ушћа у Западну Мораву. 
Угрожене  су  велике  површине  пољопривредног  земљишта,  1  домаћинство  поред  моста  на 
Морави,  пут  Лучани-Пилатовићи,  док  се  успором  појачава  угроженост  радно  комуналне  зоне, 
стамбених и других објеката у Дљину (око 5 објеката), поред радно комуналне зоне, предузећа 
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„М.Благојевић-Наменска“, стамбених и других објеката у Ђераћу ( око 20 објеката) и 

пољопривредно земљиште.

-У сливу реке Бјелице,  подручје МЗ Вича ( у делу ушћа реке Горушице у Бјелицу),  МЗ Турица 
(испод Медитеран електра),  (  испод продавнице у Турици),  (у делу ушћа Тијанске реке),  у МЗ 
Пухово (изнад моста у Лису), (испод моста за „Баташе“), у МЗ Крстац, Ђераћ   (угроженост  20 
стамбених и др. објеката ) и стамбених и других објеката  у Дљину (око 5 објеката), поред радно 
комуналне зоне , објеката радно комуналне зоне Лучани,  и објеката предузећа „М.Благојевић – 
Наменска“  Лучани.  Осим  угрожености  стамбених  и  других  објеката  у  наведеним  местима  и 
предузећима угрожена  је  и  саобраћајница Лучани -  Гуча у Ђераћу и Турици а у  стамбеним и 
другим  објектима  (грађани,  запослени,  као  и  животиње  и  друга  добра)  и  пољопривредно 
земљиште.
Када нема директне угрожености од поплаве, високи ниво реке Бјелице подиже ниво подземних 
вода чиме се такође угрожавају објекти предузећа „М.Благојевић-Наменска“ Лучани.
-У сливу реке Горушице у МЗ Вича, насеље Вича (угроженост око 50 стамбених и других објеката), 
саобраћајнице  кроз  насеље,  пољопривредно  земљиште  а  у  стамбеним  и  другим  објектима 
(грађани,запослени, као и животиње и друга добра).
-У сливу Драгачице и Врањице (угроженост стамбених и других објеката од објекта ЕДБ Гуча до 
ушћа у Бјелицу.
-У  сливу  Тијањске  реке  (угроженост  4  стамбена  и  друга  објекта  у  Турици)  и  пољопривредно 
земљиште од ушћа у Бјелицу па до око 100 метара изнад пута Лучани-Гуча.
-У  сливу  Краваричке  реке  (угрожено  пољопривредно  земљиште-појас  око  реке  од  пута 
Д.Краварица-Ариље до границе са општином Пожега).
Потоци у Гучи и Лучанима такође угрожавају стамбене и друге објекте а првенствено поток Дупљај 
у Гучи и Кленовац у Лучанима.
И  други  већи  и  мањи  потоци  на  територији  општине  угрожавају  стамбене  и  друге 
објекте,пољопривредно земљиште и др.

ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ I РЕДА
Оштина Лучани припада  водном подручју  Морава.  Правно  лице  задужено  за  организовање и 
спровођење одбране од поплава на водотоцима I реда је ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Морава“ Ниш, 
РЈ „Чачак“ Чачак. Општина Лучани обухваћена је Републичким Оперативним Планом као сектор 
М.13.6  и  М.13.7.  водног  подручја  Морава,  а  према  Наредби  о  утврђивању  републичког 
Оперативног плана за одбрану од поплава који се односи на водотоке I реда.  

Оперативни план за одбрану од поплава  вода I реда за 2014. годину садржи:
1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД 
ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И
ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА;
2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ;
3. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА;
4. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ 
ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА
НАЗИВ  ПРАВНИХ  ЛИЦА  НАДЛЕЖНИХ  ЗА  ОРГАНИЗОВАЊЕ  И  СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ  ОД 
ПОПЛАВА  НА  ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ  И  ИМЕНА  РУКОВОДИЛАЦА  ОДБРАНЕ  ОД 
ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА

1. Координатори одбранe од поплава и помоћници

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд
тел. 011/311-53-70, 201-33-60, 201-33-47, факс 011/311-53-70, 011/311-64-94
E-mail: vodoprivreda  @  minpolj  .  gov  .  rs  ,  WЕВ sajt: www.rdvode  .  gov  .  rs  
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ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА:
Миодраг Пјешчић, моб. 064/834-10-02, E-mail: miodrag  .  pjescic  @  minpolj  .  gov  .  rs  
Помоћници:
Горан Камчев, тел. 011/201-33-69, E-mail: goran  .  kamcev  @  minpolj  .  gov  .  rs  
Оливера Јанковић, тел.011/ 201-33-47, E-mail: olivera  .  jankovic  @  minpolj  .  gov  .  rs  

2. Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови заменици

ВОДНО 
подручје

Јавно водопривредно предузеће (ЈВП)
Главни руководилац ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
Заменик

МОРАВА

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности 2а, Нови Београд
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03
E-mail: odbrana@srbijavode.  rs  , WЕВ sajt: www.srbijavode.com
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
Горан Пузовић, моб. 064/840-40-07, E-mail: goran  .  puzovic  @  srbijavode  .  rs  
ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: 
Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, E-mail: zvonimir  .  kocic  @  srbijavode  .  rs   
ЗАМЕНИК за унутрашње воде:
БранкоСпасић,моб.064/840-40-14,E-mail:branko  .  spasic  @  srbijavode  .  rs  

3.Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд
Е-mail: srh  y  dra  @  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, 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, моб. 064/838-51-65, Е-mail: dejan  .  vladikovic  @  hidmet  .  gov  .  rs  
ЗАМЕНИК:
Јелена Јеринић, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46, моб. 064/838-52-77,  Е-mail: jelena  .  jerinic  @  hidmet  .  gov  .  rs  
ЗАМЕНИК ЗА ОДБРАНУ ОД ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ:
Зорица Барбароша, тел. 011/305-09-36, 305-09-04, моб. 064/838-50-50,  Е-mail: zorica  .  barbarosa  @  hidmet  .  gov  .  rs  
ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ:
ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68
ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84

4.Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Ђорђе Бабић, моб. 064/892-00-83, E-mail: djordje.babic@mup.gov.rs
Управа за ватрогасне и спасилачке јединице
Горан Николић, моб. 064/892-12-56, E-mail: goran  .  nikolic  @  mup  .  gov  .  rs  
Драган Дончевски, моб. 064/892-03-71, E-mail: dragan  .  doncevski  @  mup  .  gov  .  rs  
Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, E-mail: sasa  .  rancic  @  mup  .  gov  .  rs  
Управа за управљање ризиком
Сања Вуксановић Жугић, моб. 064/892-83-32, E-mail: sanjavuksanoviczugic  @  mup  .  gov  .  rs  
Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, E-mail:goran  .  stojanovic  @  mup  .  gov  .  rs  
Радиша Даничић, моб. 064/892-95-07, E-mail: radisa  .  danicic  @  mup  .  gov  .  rs   ; rco  .  svs  @  mup  .  gov  .  rs  
Управа за цивилну заштиту
Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, E-mail: bratislav  .  rancic  @  mup  .  gov  .  rs  
Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, E-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs
Соња Радојковић, моб. 064/892-94-59, E-mail: sonja.radojkovic  @  mup  .  gov  .  rs  
Републички центар за обавештавање
тел. 011/361-76-96, 361-74-93, факс 011/361-74-92, моб. 064/892-96-68, E-mail: rco  .  svs  @  mup  .  gov  .  rs  
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ
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Дежурни центар: тел. 011/311-88-90
Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/754-818
Руководилац: Миле Јандрић, тел. 021/754-818, моб. 064/892-09-02
Заменик: Драгош Алексић, тел. 021/754-818, моб. 064/892-09-01
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ
Миленко Арсенијевић, тел. 313-93-30,  моб. 064/892-17-00
ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА
ПД  „ХЕ ЂЕРДАП” д.о.о., Трг краља Петра бр. 1, Кладово – на Дунаву у зони акумулација у складу са конвенцијом Југославије и 
Румуније о експлоатацији и одржавању ХЕ „Ђердап I” и „Ђердап II”.
На сектору Дунава од км 1333 до км 1433 – ледоломци из Републике Мађарске у складу са закључцима трилатералног састанка 
централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и Хрватске из децембра 2012. године. За обезбеђење техничког особља за 
ледоломце задужено је ДВП ”ДУНАВ И ТИСА“, XII војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор, Директор: Адам Форгић, тел. 
025/436-499, факс 025/22-384,

E-mail: dutis@sbb.rs, dutis@open.telekom.rs
ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ:
Руководилац: Зоран Папић, тел. 011/206-39-26, моб. 064/277-74-67; E-mail: zoran  .  papic  @  vs  .  rs  
Заменик: Милан Богдановић, тел. 021/426-880, моб. 064/832-93-40
ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд,
тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55:
Слободан Петковић, моб. 064/301-80-45
Марина Бабић – Младеновић, моб. 063/385-545, E-mail: M  arina.  B  abic-Mladenovic@jcerni.co.  rs  
ЗА ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ И ФИЛТРАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ 
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
ЗА  АНАЛИЗЕ  ОШТЕЋЕЊА  ЗАШТИТНИХ  ОБЈЕКАТА  И  РЕШЕЊА  ХИТНИХ  РАДОВА  НА  ОТКЛАЊАЊУ  ШТЕТНИХ  ПОСЛЕДИЦА 
ПОПЛАВА И АНАЛИЗУ ТРОШКОВА ОДБРАНЕ И ШТЕТА ОД ПОПЛАВА
ХК „Енергопројект Хидроинжењеринг” а.д., Булевар Михајла Пупина 12, Београд, тел. 011/131-516, 310-11-39, факс 011/311-19-79

5.Лица задужена за eвидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима за 
одводњавање у јавној својини

„МОРАВА“

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности 2а, Нови Београд
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03
E-mail: odbrana@srbijavode.  rs  , WЕВ sajt: www.srbijavode.com
ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ:
Мартина Егедушевић, моб. 064/840-41-20, 011/201-33-95, факс 011/311-94-03
Е-mail: martina  .  egedusevic  @  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  

Током одбране од поплава јавно 3. водопривредно предузеће обезбеђује:

-у редовној одбрани од поплава од спољних вода свакодневно осмочасовно дежурство руководећег особља 

из овог плана као и чуварске службе у току радног времена;

-у ванредној одбрани од поплава спољних вода особље за дежурство од 24 часа (2 смене по 12 часова или 

три смене по 8 часова);

Извештаје о хидролошкој и метеоролошкој ситуацији ,прогнозе и упозорења Републички 

хидрометеоролошки завод Србије доставља:

-надлежним органима и јавним водопривредним предузећима;

-Муп-у,сектору за ванредне ситуације –републичким и градским центрима за обавештавање  

Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава доставља се:

-надлежним органима јавним и другим предузећима;

-Муп-у,сектору за ванредне ситуације –републичким и градским центрима за обавештавање  

-надлежном штабу за ванредне ситуације;
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Републички центар за обавештавање доставља :

-упозорења о великим и поплавним водама потенцијално угрожених градова и општина;

-обавештење о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на водама I реда граду и општини на 

чијој територији је проглашена одбрана од поплава.

6.Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац одбране 
од поплава на водном подручју, његов заменик и помоћник, секторски руководилац одбране од 
поплава и његов заменик

„МОРАВА”

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг Краља Александра 2, Ниш
тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20
E-mail:   vpc.morava  @  srbijavode  .  rs  
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
мр Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98
Е-  mail  :   dragoljub  .  miljojkovic  @  srbijavode  .  rs     
ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
Ненад Игњатовић, моб. 064/840-40-95
Е-  mail  :   nenad.  ignjatovic  @  srbijavode  .  rs  

М.1, М.2, М.3.
М.4. – деонице М.4.1, М.4.2.
М.5, М.6, М.7, М.8.
М.9, М.10, М.11.
М.12, М.13.

ПОМОЋНИК за М.12.(без М.12.2. и М.12.5.): Иван Петровић, моб. 064/843-21-01, E-mail: ivan  .   petrovic  @srbijavode.rs  
ПОМОЋНИК за М.13 (без М.13.11.).: Јованка Ћирковић, моб. 064/840-41-11, E-mail: jovanka  .  cirkovic  @srbijavode.rs  

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

 

М.13. ЧАЧАК – ПОЖЕГА –
УЖИЦЕ

ВДОО ,,МОРАВА”, Чачак
тел. 032/322-293, факс 032/322-293
E-mail:   vadmorava  @  eunet  .  rs  
Директор: Раде Радовановић, моб. 063/654-064
Људмила Пирковић, тел. 032/322-293
Миладин Дамљановић, моб. 064/294-68-47

М.13.1, М.13.3, М.13.6.
М.13.8, М.13.9.

Брана „ГОЛИ КАМЕН”
ВПЦ „МОРАВА”, Трг Краља Александра 2а, Ниш
тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20
E-mail: odbrana  @  srbijavode  .  rs  
Директор: мр Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98
Е-mail:  dragoljub  .  miljojkovic  @  srbijavode  .  rs  

ВДОО ,,МОРАВА”, Чачак
тел. 032/322-293, факс 032/322-293
E-mail:   vadmorava  @  eunet  .  rs  
Директор: Раде Радовановић, моб. 063/654-064
Људмила Пирковић, тел. 032/322-293
Миладин Дамљановић, моб. 064/294-68-47

М.13.7.

Системи за заштиту од поплава – сектори, деонице, заштитни водни објекти,    штићена поплавна 
подручја и критеријуми за проглашење редовне и ванреднеодбране од поплава од спољних вода 
и загушења ледом

М.13.  ЧАЧАК – ПОЖЕГА –УЖИЦЕ

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

Шематске  ознаке  сектори,  деонице,  заштитни  водни  објекти,  штићена  поплавна  подручја  и 
критеријуми  за  проглашење  редовне  и  ванредне  одбране  од  поплава  од  спољних  вода  и 
загушења ледом дате су у доњој табели
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М.13.6.

Бјелица

код 
Лучана 
и Гуче

6.59 км

1. Регулисано
корито Бјелице 

кроз 
Лучане, 
3.40 км

РО ниво у круни минор корита
ниво на 1.0 м испод круне мајор корита уз 
даљи пораст
Q 1%=277 m³/s

„Лучани”
Регулисано подручје

3.40 км
ЛУЧАНИ

2. Регулисано 
корито Бјелице 
кроз Гучу,  3.19 
км

испуњено минор корито уз даљи пораст
ниво на 0.5 м  изпод  круне мајор корита 
уз даљи пораст
Q 1%=277 m³/s

„Гуча”
Регулисано подручје

3.19 км
ГУЧА

М.13.7.

Црновр
шки 

поток
Брана 
„Голи 
камен”

1.

Брана са 
акумулацијом 
„Голи камен” на 
Црновршком 
потоку, левој 
притоци 
Вучковице (лева 
притока 
Бјелице)
Простор за 
пријем 
поплавног 
таласа  100.000 
м³

Карактеристичне коте
538.40    прелив/нормални ниво
539.60    максимални ниво
541.00    круна бране

„Голи камен”
ЛУЧАНИ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
Елементи оперативног плана
1.Упозоравање 
1.1 Уочавање поплаве и прогноза
Предвиђен  је  начин  уочавања  пораста  водостаја  од  стране  лица  задужених  за  осматрање  и  јављање 
( председника савета Месне заједнице) као и телефони  на који се достављају битне информације (локални 
центри за пријем упозорења).
Оперативни План предвиђа руководиоца одбране од поплава  и лице задужено за информисање, која:
-прикупљају информације од хидро-метеоролошког завода(РХМЗ)
-налажу активирање осматрача водостаја на водотоцима
-врше  координацију  активности  између   служби  задужених  за  одбрану  од  поплава  (Полицијска 
станица,Ватрогасно спасилачке јединице,ЈВП „Србијаводе“ и МЗ са предметног подручја и др.).
За локалне центре за пријем упозорења одређује се дежурне службе:

-Ватрогасно спасилачке јединице Гуча телефон (193) и 854-223,  
-Полицијска станица Лучани телефон (192) и 854-211, и 
-Центар  за обавештавање Чачак телефон (1985) и 346-105.
Председници МЗ задужени су да благовремено обавесте локални центар за пријем упозорења о порасту 
водостаја водотока на својим теренима.
У случају немогућности достављања информација о поплавама локалним центрима, информације се могу 
доставити руководиоцу одбране од поплаве или његовом заменику.
На основу добијених информација од становништва и других са терена, руководилац одбране од поплава 
врши њихову проверу код следећих извора:
ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“,РЈ „Чачак“ и помоћника руководиоца одбране од поплава.
Општински руководилац одбране од поплава са помоћником проверава добијене информације и изласком 
на терен.
На територији општине  постоји водомерна станица у Гучи, и мерна летва за мерење водостаја реке Белице 
у Лучанима поред главне капије Предузећа „Милан Благојевић- Наменска“ Лучани.
На водама  2  реда на  територији  општине не  постоје  водомерне  станице,  па  се  добијене  информације 
тумаче искуствено.
При  прогнозама  РХМЗ  о  изузетно  великим  количинама  падавина,  руководилац  одбране  од  поплава 
телефоном  налаже  активирање  осматрача  водостаја  на  водомерним  станицама  и  одређује  учесталост 
осматрања.
За  осматраче  се  одређују  Председници  МЗ  који  визуелно  осматрају  водостај  и  достављају  повратну 
информацију центру за пријем упозорења.
У случају да се од ВПЦ „Морава“ и РЈ „Чачак“ добију информације да се очекује поплавни талас већег 
обима,  активира се штаб одбране од поплава за рад током 24 часа.  По успостављању рада штаба за 
одбрану од поплава, обавезе осматрача су да на свака два сата јављају о стању водостаја.
Са осматрањем се престаје након налога од стране општинског руководиоца одбране од поплава.
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1.2 Оглашавање упозорења
Упозорења се утврђују од стране штаба за одбрану од поплава и морају бити координирана и компатибилна 
са РХМЗ.
При прогнозама о већим поплавним таласима, информације о могућим опасностима и последицама преносе 
се Стручно оперативном тиму за заштиту од поплава Штаба, који обавештава Штаб за ванредне ситуације 
општине Лучани. 
Поред обавештавања Штаба, обавештавају се и надлежни субјекти укључени у систем заштите и спасавања 
од  поплава  (  Општинска  управа,  ЈП  „Дирекција  за  изградњу  „  Лучани,  ЈКП  „Комуналац“  Лучани  ,  Дом 
здравља Лучани, Полицијска станица Лучани , Ватрогасно спасилачка јединица Гуча и други по процени и 
потреби.
Уколико се процени долазак поплавног таласа у року већем од два часа, порука се упућује   телефоном о 
чему се сачињава службена белешка.

По пријему и провери информација са терена врши се и обавештавање грађана од опасности од поплава.
За обавештавање становништва о опасности од поплава, одређује се испред Општинске управе општине 
Лучани Биљана Капларевић , телефон 817-333 или 064 8111787, или друго лице које одреди командант 
општинског Штаба за ванредне ситуације општине Лучани.
Лице задужено за информисање доставља информације од опасности од поплава преко средстава јавног 
информисања.
2.Евакуација и спасавање
Предвиђено  је  обавештавање  грађана  о  локацијама  за  евакуацију  као  и  присуство   јавних  служби: 
Општинске управе Лучани, Дома здравља ,ПС Лучани, Центра за социјални рад, Црвеног крста и јавних 
предузећа , служби и др.
Предвиђено је да ПС Лучани врши контролу саобраћаја и обезбеђује контролу путева за евакуацију.
Руководилац одбране од поплава обавештава Стручно оперативни тим за заштиту од поплава са предлогом 
да Општински Штаб за ванредне ситуације донесе наредбу о евакуацији. У зависности од локације и обима 
поплавног таласа Штаб за одбрану од поплава ће благовремено урадити следеће:
            А) Сагледати да ли је угрожено становништво обавештено о потреби евакуације о томе где је сигурно 
и крајње одредиште, којим путевима се иде и које је расположиво време за акцију.
            Б) Обезбедити са предузећем за превоз помоћ за транспорт и припрему домаћинства за евакуацију 
са подручја за које се процени да ће бити плављена.
            В) Обезбедити са Домом здравља особље и опрему за помоћ онима којима је таква помоћ посебно 
потребна (инвалиди и сл.)
            Г) Успоставити са ПС Лучани контролу саобраћаја и идентификовати путеве и возила за евакуацију.
2.1.Центар за пријем угрожених
У  сарадњи  са  Општинском  управом,  Месним  заједницама,  Центром  за  социјални  рад,  Црвеним 
крстом,Полицијском станицом Лучани, Домом здравља Лучани, Ватрогасно спасилачком јединицом Гуча, 
Пословницом  Електродистрибуције  Гуча  и  Телекомом  Србије,  предузимају  се  ургентне  мере  према 
процедурама предвиђеним њиховим плановима за ванредне ситуације.
3.Успостављање плана
3.1.Утврђивање потенцијала
У случају поплава предвиђено је ангажовање ЈВП “Србијаводе“, ЈКП „Комуналац“ Лучани, ЈП „Дирекција за 
изградњу“ Лучани, Општинске управе општине Лучани, ПС Лучани, Месних заједница,  и других правних 
лица и предузетника.
Сви расположиви кадровски и материјални потенцијали  наведених и других субјеката планом се усмеравају 
за заштиту и спасавање људи и материјалних добара од поплава као и за санацију насталог стања.
3.2. Расподела одговорности 
Непосредну обрану од поплава  за воде II реда на територији општине Лучани организује Штаб за одбрану 
од поплава кога сачињавају: руководилац, заменик руководиоца и помоћници (председници Савета МЗ) за 
угрожена насељена места.
Одбрана од поплава организује се и врши од зависности од степена опасности а према следећим фазама: 
припрема за одбрану, редовна одбрана и ванредна одбрана.
Одбрану  од  поплава  на  територији  Републике  у  појединим  фазама  проглашава  својом  Наредбом 
руководилац одбране од поплава на водном подручју,  на предлог помоћника  а у складу са условима и 
критеријумима  утврђеним  Оперативним  планом  одбране  од  поплава  и  о  томе  обавештава  главног 
руководиоца одбране од поплава.
Руководилац за одбрану од поплава на водном подручју има право да на предлог помоћника укине поједину 
фазу одбране пре него што се достигну критеријуми утврђени Оперативним планом одбране од поплава ако 
закључи да стање заштитних објеката хидрометеоролошке прилике то дозвољавају.
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Наредбу  о проглашењу  и  престанку  одбране  од  поплава  руководилац  одбране  на  водном  подручју 
доставља општинском руководиоцу за одбрану од поплава који о томе обавештава Стручно оперативни тим 
за заштиту од поплава Штаба и Општински Штаб за ванредне ситуације, и Председника општине. 
Штаб за одбрану од поплава за воде  II реда на територији општине, одговоран је да прогласи и укине 
одбрану од поплава и бујица и увођења одговарајућег степена одбране од поплава. 
Руководилац  општинског  штаба  за  одбрану  од  поплава  преко  Стручно  оперативног  тима  Штаба  или 
непосредно упознаје Општинском штабу за ванредне ситуације о проглашењу, укидању одбране од поплава 
и бујица и увођења одговарајућег степена одбране од поплава.
На бујичастим водотоцима, какви су токови на територији општине у случају дуготрајних кишних падавина 
мањег  или  средњег  интезитета  или  обилних  кишних  падавина  које  краће  трају,  предузимају  се  мере 
припрема за одбрану од поплава.
Сагледавање стања угрожености од поплаве и предлагање мера редовне и ванредне одбране од поплава, 
без мерних места- којих нема на овим водотоцима, мора се вршити искуствено на деоницама водотока које 
могу бити релевантне за одређивање степена угрожености.

Када водостај на реци – потоку достигне ниво 0,5 м од круне корита, а очекује се даљи пораст водостаја, 
предузимају се мере редовне одбране од поплава.
Када  водостај  на  реци-потоку  достигне  ниво  0.2  м  круне  корита,  а  очекује  се  даљи  пораст  водостаја, 
предузимају се мере ванредне одбране од поплава.
Ако корита река и потока немају одговарајућу дубину корита (засута или плитка корита) предлагање мера за 
редовну  и  ванредну  одбрану  од  поплава  врши  се  на  основу  искуственог  сагледавања  укупног  стања 
падавина, нивоа вода и очекивања даљег пораста водостаја.
Штабом  одбране  од  поплава  на  територији  општине  руководи  општински  руководилац  за  одбрану  од 
поплава.
Општински руководилац за одбрану од поплава има своје помоћнике за свако насељено место (председнике 
Савета МЗ).
Општински руководилац одбране од поплава за време одбране од поплава врши следеће послове:

- сарађује са помоћницима руководиоца одбране од поплава
- координира рад помоћника у насељеним местима 
- прикупља информације са угрожених подручја, анализира их и обавештава Стручно оперативни 

тим за заштиту од поплава Штаба, односно Општински Штаб за ванредне ситуације,
- доноси наредбу о увођење одговарајућег степена одбране од поплава укључујући и ванредно 

стање одбране од поплава и издаје наредбе о предузимању мера на ангажовању радне снаге, 
механизације и других средстава.

Помоћници Општинског руководиоца одбране од поплава врше следеће послове:
- предлажу увођење одговарајућег степена одбране од поплава и предузимању мера на 

ангажовању радне снаге, механизације и других средстава,
- спроводе наредбе општинског руководиоца за одбрану од поплава,  информишу га о стању на 

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

система заштите и спасавање од поплава.
- подноси извештај општинском руководиоцу по завршетку одбране од поплава а по потреби и у 

току одбране,
- воде дневник одбране од поплава.

Лице задужено за информисање јавности под надзором општинског руководиоца      одбране од поплава 
обавља следеће послове:

- прати  спровођење  одбране  од  поплава,  прикупља  све  извештаје  од  ЈВП  „Србијаводе“  ,ВПЦ 
„Морава“,РЈ  „Чачак“  и  Хидрометеоролошке  службе  и  локалних  центара  за  пријем  упозорења, 
правних и физичких лица,упознаје се са њима,

- даје обавештења средствима јавног информисања,
- одржава везу са центром за обавештавање  и средствима за информисање.

Руководилац  одбране  од  поплава  у  најкраћем  року  извршиће  удаљавање  лица  које  несавесно  или 
нестручно обавља поверене послове одбране или на други начин штетно утиче на спровођење одбране и 
сменити га са дужности. Руководилац који је сменио са дужности поједина лица, дужан је да на њихово 
место одмах постави друга.
Све време трајања активности на одбрани од поплава  руководилац одбране је  у  контакту са Стручно 
оперативним тимом за  заштиту  од поплава Штаба.  По  завршеним активностима дужан  је  да  Штабу за 
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ванредне ситуације,  Општинском  већу  односно  Скупштини  општине  у  року  од  15  дана  достави 
Извештај  о  последицама,  насталој  штети  и  ангажованим снагама  и  средствима  у  поступку  одбрана од 
поплава.
Активности и расположиви капацитети у људству и техници ЈП општине Лучани и других правних 
лица.
ЈП „Дирекција“ и  „Комуналац“ из Лучана активно би учествовали у одбрани од поплава и ангажовали би све 
расположиве људске и материјално техничке капацитете у санирању последица од штета које би поплава 
нанела. Такође,ЈКП „Комуналац“ је у обавези да грађане снабдева водом из цистерни (ако је нарушено 
водоснабдевање) до нормализације водоснабдевања.
Права и дужности грађана и правних лица у одбрани од поплава и бујица су радна и материјална обавеза. 
Дужности из претходног става грађани и правна лица извршавају на основу Наредбе руководиоца одбране 
од поплава. Радна обавеза грађана у периоду одбране од поплава састоји се у извршавању одређених 
послова и задатака. За потребе одбране од поплава грађани су дужни да ставе на располагање: моторна и 
превозна возила, грађевинске и друге машине и црпне пумпе. Општинско веће доноси прописе о начину 
утврђивања накнаде и исплати грађанима и предузећима за коришћење њихових средстава употребљених у 
периоду одбране од поплава. Сви субјекти који су у Оперативном плану укључени за одређене активности 
везане за спровођење одбране од поплава дужни  су да их извршавају  стручно  и у  складу са важећим 
прописима.  

4. Информисање јавности
4.1 Ургентне информације
 На основу донетих одлука Штаб за одбрану од поплава, лице задужено за информисање , врши пријем и 
прослеђивање  информација,  а  у  периоду  пре,  за  време  и  одмах  након  поплава  прима  и  прослеђује 
информације које укључују:
          А) Претходно опажање, упозорење и поруку о евакуацији.
          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 поплаве.
          Г) Позиве за радну снагу, опрему или другу врсту потребне помоћи за евакуацију, смањење штете или 
о активностима на уклањању последица од поплава.
Лице задужено за информисање јавности у сарадњи са Штабом за одбрану од поплава 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 упућује упозорење и друге релевантне поруке,
          в) избор и веродостојност поруке, и
          г) повезаност комуникацијске опреме
Потребно је информације о већем поплавном таласу доставити до свих надлежних субјеката укључених у 
систем заштите и спасавања.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЧИНЕ
Функција                                   Име и презиме                      Адреса                Телефон 
 
Руководилац                           Зоран Крљанчевић                 Лучани           064 811 5666
Заменик руководиоца            Милош Савковић                     Лучани           064 811 5688 
Помоћници  руководиоца      (Председници Савета МЗ)              -                         -
Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији општине Лучани објавити у „Службеном 
гласнику  општине Лучани“.

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, 11.03.2014. године, број 06-17-8-3/2014-I

Председник
                 Драган Шушић, с.р.

2.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самoуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/07), члана 42. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 119/12) и члана 41. тачка 
10. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ број 6/08, 7/12 и 8/12),

Скупштина општине Лучани на седници одржаној 11.03.2014. године донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

 1.  РАЗРЕШАВА СЕ  Ненад Матијашевић,  инж.  електротехнике из  Лучана,  дужности  в.д. 
директора  ЈП „Дирекција  за изградњу општине Лучани“  Лучани,  са даном ступања на дужност 
директора овог Предузећа.

2. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“.

Скупштина општине Лучани
У Лучанима, дана 11.03.2014. године, број 06-17-10-1/2014-I

Председник
        Драган Шушић, с.р.

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј
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ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2014. ГОДИНУ………………………………. 1

2. РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА
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Издаје  и  штампа: Скупштина  општине  Лучани,  одговорни  уредник  Милијанка  Пантелић,  Шеф 
одељења  за  скупштинске  послове  и  месну  самоуправу  Општинске  управе  општине  Лучани, 
телефон 032/515 0613, текући рачун број: 840-742351843-94 - Приходи општинских органа управе
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