
 

 

 

НАЦРТ ОДЛУКЕ 

 

Скупштина општине Врњачка Бања, на основу члана 55 Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 

93/2012 и 101/2016), члан 84 став 2 Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС'', бр. 111/2009, 92/2011 и 

93/2012), члана 20 тачка 19 Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др 

закон и 101/2016 – др закон.) и члана 36 Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка 

Бања“, бр.23/16 – пречишћен текст), на седници одржаној дана _________2018. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Oперативног плана за одбрану од поплава на територији 

општине Врњачка Бања за воде II реда за 2018. годину 

 

Члан 1 

Усваја се Оперативни план за одбрану од поплава на територији општине Врњачка Бања за воде II 

реда за 2018. годину.  

Члан 2 

О спровођењу ове Одлуке стараће се организационе једнице Општинске управе надлежне за 

послове пољопривреде,  водопривреде и финансија. 

 

Члан 3 

Ова oдлука ступа на снагу даном добијања позитивног мишљења ЈВП “Србијаводе” Београд, ВПЦ 

“Морава” Ниш, РЈ “Западна Морава” из  Чачка и објављује се у ''Службеном листу општине Врњачка 

Бања ''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 217- 19 /18 од __________.2018. године 

  

 

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                Радовић Иван 

 

 

  

O б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење Одлуке о усвајању Oперативног плана за одбрану од поплава на 

територији општине Врњачка Бања за воде II реда за 2018. годину (у даљем т ексту: Одлука) садржан је у 

члану 55. став 5. Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016), којим је прописано 

да Оперативни план за воде II реда доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе уз прибављено 

мишљење јавног водопривредног предузећа, члану 20 тачка 19 Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 129/07) и 36 Статута општине Врњачка Бања, (''Службени лист општине 

Врњачка Бања '', бр. 13/14 – пречишћен текст и 16/14).  

Разлог за доношење ове одлуке је усвајање Оперативног плана за одбрану од поплава за 2018. 

годину, општине Врњачка Бања, у складу са Законом о водама.  

Предлог да надлежни орган усвоји Нацрт Оперативног плана за одбрану од поплава на територији 

општине Врњачка Бања за воде II реда за 2018. годину у предложеном тексту уз обавезу примене након 

добијања позитивног мишљења од стране ЈВП “Србијаводе” Београд, ВПЦ “Морава” Ниш, РЈ “Западна 

Морава” из  Чачка дат је из разлога оперативности и обавезе сачињавања Програма мера и активности на 

заштити од поплава у 2018. години на водама II реда.  

За реализацију ове Одлуке планирана су средства у буџету општине Врњачка Бања за 2018. 

годину. 

 


