
На основу члана 70. Статута Општине Велико Градиште (``Сл. Гласник општине Велико 
Градиште``, 2/2019), члана 55. став 1. тачка 2. став 5. и 6.  Закона о водама („Сл.гласник РС“, 
бр. 30/2010, 93/12,101/2016 и 95/2018)и Оперативним планом за одбрану од поплава за 
воде I реда заза 2022. годину („Сл.гласник РС“, бр.123/2021),a све у складу са чланом 4. и 
29.Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљање вандредним ситуацијама 
(„Сл.гласник РС“, бр.87/2018), Општинско већа општине Велико Градиште, на 45. седници 
одржаној16.03.2022. године,д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
o усвајању  Оперативног плана за одбрану од поплава на водама II реда на територији 

општине Велико Градиште за 2022. годину 
 
 

Члан 1. 
                   Усваја сеОперативни план за одбрану од поплава на водама II реда на територији 
општине Велико  Градиште за 2022. годину. 
1. Основне карактеристике територије општине Велико Градиште 
 -топографско- географске карактеристике 
 -хидрографске карактеристике 
 -климатске карактеристике 
 -водотоци I. и  II. реда 
 -демографске карактеристике- насеља и стамбене целине, структура 
становништвапо насељима 
 -привредни, индустријски, инфраструктурни и остали објекти 
 -загађивачи 
 -заштићена добра 
 -путна мрежа 
 -сеизмичке карактеристике 
2. Процена опасности од поплава, одроњавања и клизања земљишта, нагомилавања 
леда на водотоцима, атмосферских непогода, снежних наноса и суше и процена 
сопствених снага и могућности за заштиту и спасавање становништва и материјалних 
добара на територији општине Велико Градиште 
 -могуће опасности од поплава: 
 -могућа поплавна подручја у захвату водотокова I. реда, 
 -могућа поплавна подручја у захвату водотокова II. реда (брањена и небрањена), 
 -угроженост територије од појаве подземних вода 
 -одроњавања и клизања земљишта 
 -нагомилавања леда на водотоцима 
 -појава снега и снежних наноса 
 -снаге и средства за одбрану од поплава; одроњавања и клизања земљишта; 
нагомилавања леда на водотоцима; снега и снежних наноса 
3. Извод из оперативног плана одбране од поплава за воде I. реда за 2022. годину 
4. Критеријуми за проглашавање одбране од поплава.                                                                               
5. Мере заштите од поплава. 
 5.1. Превентивне мере. 
 5.1.1. Преглед превентивних мера у заштити од поплава, одроњавања и                                                          
клизања земљишта, снега и снежних наноса на територији општине  Велико Градиште 
5.1.2. Преглед повереника цивилне заштите и њихових заменика 
 5.1.2.1. Преглед осматрача, организатора и вођа одбране од поплава 
              по секторима на реци Дунав. 
 5.1.2.2. Преглед осматрача, организатора и вођа одбране од поплава 
              по деоницама на реци Пек. 
 5.1.2.3. Преглед осматрача, организатора и вођа одбране од поплавапо деоницама на 
осталим рекама (водотоци II. реда) 
5.1.2.4. Преглед екипа за одбрану од поплава на критичним тачкама                                                            
5.1.2.5. Начин узбуњивања и обавештавања угроженог становништва   



5.1.2.6. Преглед оперативних мера и активности које се предузимају када 
евидентнопостоји опасност од поплава на територији општине Велико Градиште.                                           
 5.2. Оперативне мере и активности када дође до поплаве 
5.2.1. Преглед оперативних мера и активности које се предузимају каданаступи поплава 
на територији општине Велико Градиште                                                     
   5.2.2. Преглед правних субјеката који се ангажују у акцијама заштите испасавања од 
поплава, одроњавања и клизања земљишта; снега и снежних наноса на територији 
општине Велико Градиште.  
5.2.3. Преглед правних субјеката из других општина који се ангажују уакцијама 
заштите и спасавања од поплава, одроњавања и клизања земљишта; снега и снежних 
наноса на територији општине Велико Градиште. 
6. Ублажавање и отклањање последица поплава, одроњавања и клизања земљишта;  
7. Руковођење одбраном од поплава. 
7.1. Шема руковођења и сарадње у ванредним ситуацијама на територији општине 
Велико Градиште.  
7.2. Списак чланова Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико       
Градиште.                                                                                                                                       
7.3. Лице задужено за координацију одбране од поплава за територију општине  Велико 
Градиште, лице надлежно  за проглашавање фаза одбране од поплава и лице задужено 
за евидентирање података о историјским поплавама за потребе ППРП.    
7.4. Списак чланова стручно-оперативног тима за заштиту од рушења и спасавање из        
рушевина и заштиту и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом. 
 7.5. Дневник употребе снага и средстава у акцијама заштите и спасавања људи и        
материјалних добара од поплава, одроњавања и клизања земљишта; снега и          
снежних наноса на територији општине Велико Градиште. 
8. Техничка документација.   
8.1 Шема кишне канализације 
8.2.Прилози за рано упозорење и праћење падавине у сливовима 
8.3.Хидроаларм,аутоматска хидролошке станице,извештајне станице-Велико 
Градиште-РХМЗ 
9. Графички прилози. 
10. План обезбеђења   финансијских средстава  за спровођење Оперативног плана за      
воде II реда за 2022. годину. 
Прилог:Мишљење у поступку доношења Оперативног плана за одбрану од поплава за 
воде II реда за подручје општине Велико Градиште,за 2022. годину. 
 

Члан 2. 
Потребна финансијска средства у износу од 1.000.000,00 динара за спровођење превентивних 
мера предвиђених Оперативним планом за одбрану од поплава на водама II реда, обезебеђују се 
из сталне резерве буџета општине Велико Градиште за 2022. годину.  
 
 

Члан 3. 
Оперативни  план за одбрану од поплава на водама  II реда  за територију општине Велико 
Градиште се ажурира најмање једном годишње.                     
 
Број: 325-3/2022-01-4 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                          ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 
Драган Милић,с.р. 


