
          Чланом 55. став 5. Закона о водама (”Сл. Гласник РС” бр. 30/10,93/2012 и  101/2016), 

као и на основу члана 33. Став 1. Тачка 5. и члана 42. Закона о смањењу ризика од 

катрастофа и управљање у ванредним ситуацијама (Службени гласник Републике Србије”, 

број 87/18), члана 40. Статута општине Ариље (”Сл. Гл. Општине Ариље бр. 13/2019) и 

дате сагласности – мишљења од ”Србијаводе” Београд, Водопривредни центар ”Морава” 

Ниш, број 796/1 од 11.02.2020, Скупштина општине Ариље на седници одржаној 

дана__________ године доноси, 

 

ИЗМЕНЕ 

ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2020. годину 

 

          На страни 5 оперативног Плана одбране од поплава за воде II реда за подручје 

општине Ариље, Помоћник руководиоца одбране од поплава на водном подручју 

Западна Морава – Чачак је Милица Павловић уместо Драгана Јанковић. 

          На страни 7 оперативног Плана одбране од поплава за воде II реда у Управи за 

ватрогасно спасилачке јединице, уместо Драгана Дончевског је Горан Николић и додају 

се Саша Ранчић, Владо Племић, Братислав Ранчић, Бојана Икодиновић и Ненад Пауновић. 

           

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

          Оперативни план одбране од поплава за воде II реда израђује и доноси надлежни 

орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног 

предузећа ”Србијаводе, у складу са чланом 55. став 5. Закона о водама (”Сл. Гласник РС” 

бр. 30/10,93/2012 и 101/2016), као и на основу члана 33. Став 1. Тачка 5. и члана 42. Закона 

о смањењу ризика од катрастофа и управљање у ванредним ситуацијама (Службени 

гласник Републике Србије”, број 87/18),   

 

          У оперативном плану се врши прилагођавање евентуалних промена које су настале у 

односу на претходну годину. Овим планом се дефинишу активности са актуелним 

подацима од значаја за ефикасну организацију и спровођење одбране од бујичних поплава. 

 

          Оперативни план одбране од поплава за воде II реда за подручје општине Ариље у 

2020. години је израђен и на њега дата сагласност – мишљење од ”СРБИЈАВОДЕ” 

БЕОГРАД, Водопривредни центар ”Морава”  Ниш, број 796/1 од 11.02.2020. године. 

 

          План је 2017. године урадила овлашћена фирма која поседује лиценцу за израду 

пројектне документације и Планова из области Закона о смањењу ризика и управљање у 

ванредним ситуацијама. За сваку наредну годину се неизрађује нов Оперативни план, већ 

се само евидентирају настале промене и усклађоје са Републичким оперативним планом за 

воде I реда. 

 

                                                   Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Општинско веће 

Број: 217-1/2020 

13.02.2020. године 

 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  Милош Недељковић 



 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 Милош Недељковић 


