СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2014

Број: 6

Кнић, 04.04.2014.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници
од 02.04.2014.године, на основу чл. 60.Закона о
пољопривредном земљишту (''Сл.гласник РС'', бр. 62/06,
65/08-др.закон и 41/09), и чл 146. став 2. и чл.153. став 1.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''Сл.гласник
РС'',бр.95/08), а по прибављеном позитивном мишљењу
Комисије за давање мишљења на Годишњи Програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
у општини Кнић за 2014. годину, број 320-1058/2013-03, од
21.03.2014 године, и по прибављеној сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
број: 320-11-2209/2014-14, од 24.03.2014. године, донела је

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), прописано је да
Скупштине , у вршењу послова из своје надлежности
доноси прораме, као и да се акти израђују на основу
изворника записника о раду седнице на којој су донети.
Имајући у виду да је Скупштини општине Кнић
дана 25.03.2014. године достављен предлог овог Програма,
са пратећом документацијом: позитивним мишљењем
Комисије за давање мишљења на Годишњи Програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
у општини Кнић за 2014. годину, број 320-1058/2013-03 од
21.03.2014. године, и Сагласношћу Министарства
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, број:
320-11-2209/2014-14, од 24.03.2014. године, Скупштина
општине Кнић је на седници од 02.04.2014.године донела
Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Кнић за 2014. годину.
Број: 320-1058/2013-03
У Книћу, 02.04.2014.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

Усваја се предлог Годишњег Програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине
Кнић за 2014. годину, који је израдила и Скупштини
доставила Комисија за израду Програма заштите уређења и
коришћења пољопривредног земљишта , актом број 3201058/2013-03 од 25.03.2014.године.
Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Кнић за 2014. годину
одштампан је у прилогу и чини саставни део овог акта.1

Образложење
Правни основ за доношење овог Програма саджан
је
у
чл.
60.
Закона
о
пољопривредном
земљишту(''Сл.гласник РС'',бр.62/06, 65/08-др.закон и
41/09) којим је прописано да се пољопривредно земљиште
у државној својини користи према годишњем Програму
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе;
да га надлежни орган доноси по претходно прибављеном
мишљењу Комисије коју образује председник општине, рок
у коме се програм доноси уз сагласност Министарства, као
и елементи које треба да садржи овај Програм. Чланом 146.
став 2. и чл. 153. став 1. Пословника о раду Скупштине
У електронској форми доступан је је на веб сајту општине Кнић:
http://goo.gl/pZrDdC
1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници
од 02.04.2014.године, на основу чл.20. став 1. тачка 3. и
чл.32.став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(''Сл.гласник РС'',бр. 129/07), чл. 63. став 1. Закона о
Буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр. 54/09 73/10,
101/10, 101/11, 93/12 , 62/13,63/13исправка и 108/13),
чл.13.став 1. тачка 4.. и чл.35.став 1. тачка 2. Статута
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), донела је
О Д Л У К У
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2014.ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Кнић за 2014.годину
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр.16/13) у чл.4. у табеларном
прегледу где су приказани расходи и издаци буџета по
основним наменама:
Конто 422-трошкови путовања, у колони 3.
средства из буџета, износ од ''2.460.000 динара'' замењује се
износом од ''2.250.000 динара'', у колони 5 износ од
„260.000 динара“ замењује се износом од „250.000 динара“
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у колони 6. укупна средства, износ од ''2.720.000 динара''
замењује се износом од „2.500.000 динара''.
Укупно 420 у колони 3. средства из буџета, износ
од ''104.836.000 динара'' замењује се износом од 104.626.000
динара'', у колони 5 износ од „5.780.000 динара“ замењује
се износом од „5.770.000 динара „у колони 6. укупна
средства, износ од ''110.616.000 динара'' замењује се
износом од ''110.396.000 динара''.
Конто 512-машине и опрема, у колони 3. средства
из буџета, износ од ''4.100.000 динара'' замењује се износом
од ''4.310.000 динара'', у колони 5 износ од „520.000 динара
„ замењује се износом од“ 530.000 динара „у колони 6.
укупна средства, износ од ''4.620.000 динара'' замењује се
износом од ''4.840.000 динара''.
Укупно 510 у колони 3. средства из буџета, износ
од ''97.400.000 динара'' замењује се износом од ''97.610.000
динара'', у колони 5 износ од „520.000 динара „ замењује се
износом од“ 530.000 динара „ у колони 6. укупна средства,
износ од ''97.920.000 динара'' замењује се износом од
''98.140.000 динара''.
Члан 2.
II. НАСЛОВ ПОСЕБАН ДЕО
У чл.6. Одлуке у табеларном прегледу раздео V
Култура , глава 5.1:
, функција 820 услуге културе, позиција 63
економска класификација 422-трошкови путовања, у
колони 5. средства из буџета износ од „600.000 динара“
замењује се износом од „390.000 динара“ у колони 7
средства из сопствених извора износ од „10.000 динара
„брише се, у колони 8 укупна средства износ од „610.000
динара „ замењује се износом од „390.000 динара“
позиција 69 економска класификација 512улагање у основна средства , у колони 5. средства из буџета
износ од „400.000 динара“ замењује се износом од „610.000
динара“ у колони 7 средства из сопствених извора додаје
се износ од „10.000 динара „ у колони 8 укупна средства
износ од „400.000 динара „ замењује се износом од „620.000
динара“

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници
од 02.04.2014.године, на основу чл.27. став 10. Закона о
јавној својини (''Сл.гласник РС'',бр. 72/11 и 88/13), чл.24.
Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.146.
став 2. и чл.147. став 2. Пословника о раду Скупштине
општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), донела је

О Д Л У К У
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ ПОКЛОНОМ

Прибавља се у јавну својину општине Кнић
поклоном од привредног друштва Холцим (Србија) д.о.о.
Поповац, непокретности означене као: кп.бр. 254 пов.
0,04,80 ха, кп.бр. 255 пов. 0,42,05 ха, кп.бр. 365 пов. 0,40,00
ха, кп.бр. 366 пов. 0,21,27 ха, кп.бр. 367/1 пов. 0,49,66 ха, са
изграђеним помоћним објектом, кп.бр. 367/2 пов. 0,11,29 ха,
кп.бр. 367/3 пов. 0,16,40 ха са изграђеним помоћним
објектом, кп.бр. 398/1 пов. 0,17,43 ха, кп.бр. 398/2 пов.
0,10,10 ха, кп.бр. 399/1 пов. 0,64,01 ха, кп.бр. 399/2 пов.
0,42,01 ха, кп.бр. 400 пов. 0,38,36 ха, кп.бр. 404/1 пов.
0,11,60 ха, са два изграђена помоћна објекта, кп.бр. 405 пов.
1,20,83 ха, кп.бр. 406 пов. 0,15,10 ха, кп.бр. 407/1 пов.
0,47,70 ха, кп.бр. 408 пов. 1,51,24 ха, кп.бр. 409 пов. 0,15,20
ха, кп.бр. 410/1 пов. 0,29,81 ха, кп.бр. 435/2 пов. 0,01,75 ха,
кп.бр. 460/2 пов. 0,00,89 ха, кп.бр. 460/3 пов. 0,02,20 ха,
кп.бр. 461/2 пов. 0,05,46 ха, кп.бр. 461/3 пов. 0,02,57 ха,
кп.бр. 461/4 пов. 0,00,30 ха, кп.бр. 463/2 пов. 0,00,61 ха и
кп.бр. 480/3 пов. 0,08,57 ха, сво земљиште укупне
површине 7,71,41 ха, уписане у лист непокретности број
275 КО Липница, власништво привредног друштва Холцим
(Србија) д.о.о. Поповац, као и право државине на помоћној
згради изграђеној на кп.бр. 258 и две помоћне зграде
изграђене на кп.бр. 380/3 уписано у лист непокретности
број 578 КО Липница, на држаоца Холцим (Србија) д.о.о.
Поповац.

Члан 2.
Прибављање непокретности из члана 1. ове
Одлуке, обавити закључивањем Уговора о поклону.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Сл.гласнику општине Кнић'', а
примењиваће се од 01.01.2014.године.
Број: 400-410/14-03
У Книћу, 02.04.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

04.04.2014.

Члан 3.
Овлашћује се Председник општине Кнић да у име
општине Кнић, са поклонодавцем - Холцим (Србија) д.о.о.
Поповац, закључи Уговор о поклону, у року од 10 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке, по претходно
прибављеном мишљењу органа или лица које обавља
послове правне заштите имовинских права и интереса
општине.

Draft

04.04.2014.
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Члан 4.

-

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
Број: 46-1479/13-01
У Книћу, 02.04.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

-

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници
од 02.04.2014.године, на основу чл.89. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл.10. и 11. Закона
о удружењима (''Сл.гласник РС'',бр. 51/09), чл.35. став 1.
тачка 22. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08)
и чл. 4. Статута Удружења градова и општина Републике
Србије (УГОС), донела је

О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ОПШТИНЕ КНИЋ УДРУЖЕЊУ
ГРАДОВА И ОПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
(УГОС)

-

Број 6 – страна 3

Одржавања заједничких састанака на којима ће
чланице редовно и благовремено размењивати
информације о својим плановима, програмима и
активностима;
Развијања сарадње и солидарне подршке у
случајевима елементарних непогода или других
ванредних ситуација, у складу са финансијским
могућностима чланова;
Развијања сарадње на културном и спортском
плану;
Развоја партнерских односа и планирање,
осмишљавање и реализација пројеката од
заједничког интереса за развој чланица;
Размена студената на паритету равномерне
заступљености;
Као и остваривања других заједничких циљева и
интереса од значаја за удружење.
Члан 3.

Општина Кнић овом Одлуком прихвата Статут
Удружења градова и општина Републике Србије усвојен на
оснивачкој Скупштини Удружења, Одлуку као оснивачки
акт, као и друга акта која се односе на приступање и
учлањење у Удружење градова и општина.
Члан 4.

Члан 1.
Овом Одлуком општина Кнић добровољно
приступа Удружењу градова и општина Републике Србије
(у даљем тексту: УГОС) ради остваривања и унапређивања
заједничких економских, социјалних и циљева у области
културе и спорта, што је у складу са потписаним
Протоколом о сарадњи градова и општина Републике
Србије.
Члан 2.
Општина Кнић као један од оснивача УГОС-а
приступа
Удружењу ради
остваривања
следећих
заједничких циљева утврђених Статутом Удружења и то:
Спровођења активности у складу са Законом о локалној
самоуправи и друге активности које нису у супротности са
важећим прописима Републике Србије;
Организовања
заједничких
активности
на
довођењу страних инвеститора;
Успостављања привредне сарадње и повезивање
привредника чланица Удружења градова и
општина;
Међусобног информисања чланица о сопственим
потребама у делу извођења радова или пружања
услуга и учествовање у пружању таквих услуга
(евентуални извођачи, добављачи...);

Ради реализације ове Одлуке Скупштина општине
Кнић овлашћује председника општине Кнић да заступа
интересе општине Кнић у УГОС-у, да предузима радње и
активности које непосредно доприносе остваривању
заједничких циљева и интереса, као и да предузима друге
радње и активности у поступку пријаве и уписа у Регистар
удружења.
Члан 5.
Одлуку о приступању односно о иступању из
чланства удружења доноси Скупштина општине Кнић.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''.

Број: 9-16/14-01
У Книћу, 02.04.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

Draft
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04.04.2014.

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 02.04.2014. године, на основу чл.53. и чл.55. Закона о водама
(''Сл. гласник РС'',бр. 30/2010), чл. 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/07), чл.35.
став 1. тачка 7. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'', бр.95/08) и мишљења ЈВП ''Србијаводе'' Београд, ВПЦ ''Морава'',
Ниш, РЈ “Западна Морава” са седиштем у Чачку, бр 07-1194/2 од 10.03.2014. године, донела је
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2014. ГОДИНУ

I
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Кнић за 2014. годину садржи
податке неопходне за ефикасно спровођење одбране од поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена
руководилаца и називе субјеката одбране од поплава и начин узбуњивања и обавештавања.
Географски положај
Општина Кнић се простире између 44 степена северне географске ширине и 21 степена источне географске
дужине, укупне површине од 413 км² и припада Шумадијском округу.
Територију општине Кнић чини 36 села са укупно 14 237 становника (по попису из 2011. године).
Рељеф је разноврстан, како по висинској разлици, тако и по облицима. Цела територија општине Кнић се налази
изнад 200м надморске висине, више од ¾ територије се простире у интервалу од 200-500м, док само 14% територије прелази
надморску висину од 500м.
Типови земљишта на подручју општине Кнић условљени су рељефом и геолошком подлогом. Дно Гружанске
котлине покривају плодна и дубока земљишта представљена алувијалним наносима и смоницама. На побрђима котлине
заступљен је тип гајњаче и подзола. У планинском ободу срећу се смеђа земљишта на флишу и андезиту као и скелетоидна
и скелетна шумска земљишта.
II
Процена могуће угрожености
Географски посматрано, општина Кнић заузима средишњи положај у јужном делу Шумадије, на прелазу од
високих шумадијских планина, долином реке Груже,
према западноморавској низији. Територију општине у правцу север-југ пресеца река Гружа. Низија поред Груже и њених
притока представља најплоднији део земљишта општине Кнић. Међутим, бујичасти карактер река и притока, због
непошумљених оголелих брда у сливу и непотпуно регулисаних водотока, условљавају поплаве, које плаве пољопривредне
површине, услед одрона оштећују локалне путеве, путне прелазе и мостове на некатегорисаним путевима, док лети нема
довољно воде за наводњавање.
Према чл.6. и чл.55. Закона о водама (''Сл.гласник РС'', бр. 30/10) као и Одлуке о утврђивању пописа вода I реда
(''Сл.гласник РС'', бр.83/10) река Гружа, највећа и најважнија река на територији општине Кнић, је сврстана у воде I реда па
Оперативни план одбране од поплава за ову реку доноси Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. За воде
II реда Оперативни план одбране од поплава доноси јединица локалне самоуправе.
Најзначајније леве притоке Груже су: Рибеш, Честинска река и Каменичка река. Рибеш настаје од извора ''Врело'' у
селу Рашковић. Извор се налази на 300 м надморске висине и има издашност 19 л/с. Од извора, Рибеш је дуг 13 км. Његова
долинска раван је плодна, јер река целим својим током тече преко дна Гружанске котлине. Рибеш има ниске обале и плавна
је готово читавим током, а посебно је ризична деоница уливања у реку Гружу у дужини од око 600 м. Током зимског и
пролећног периода река Рибеш плави плодне пољопривредне површине у доњем току, као и путну инфраструктуру. Из тог
разлога потребно је вршити чишћење корита реке од растиња и наноса после кишног периода.
Највећа притока Рибеша је Брњица. Река је дуга 12 км. Површина слива Брњице износи 37,6 км². Поред Брњичке
реке, веће притоке Рибеша су поток Дебељак (9 км) и Липничка река (8,2 км). Липничка река се током кишног периода
излива код моста у насељеном месту Липница, где угрожава део путне инфраструктуре и неколико околних домаћинстава.
Укупна дужина Рибеша и притока износи 120 км, површина слива износи 96 км², а густина речне мреже 1250м/км².
Каменичка река не пресушује и претежно тече уједначеном количином воде.
Честинска река настаје од Божанске и Леве реке и тече са западних падина Гледићких планина. Главни изворишни
крак је Божанска река која извире на 640 м надморске висине. Честинска река је дуга 11 км и улива се у реку Гружу на 222 м
надморске висине. Честинска река је плавна на деоници уливања у реку Гружу и код моста у насељеном месту Гружа, где
током кишног периода често долази до загушења.
Десне притоке Груже одводњавају Јешевац и северне и источне падине Котленика. Најдужа и водом најбогатија
десна притока Груже је Борачка река. Извире на југоисточним падинама Растовљака, на 702 м надморске висине. У
планинском делу Јешевца, Борачка река је усекла уску и дубоку долину. По напуштању планине, река проширује своју
долину и тече преко неогеног дна Гружанске котлине. Борачка река се улива у Гружанско језеро на 270 м надморске висине.
Река је дуга 12,5 км. Површина слива Борачке реке износи 84,5 км². Од двадесетак притока које се уливају у Борачку реку,
највеће су Грчки поток (8,8 км) и поток Бања (2,2 км). Укупна дужина притока износи 60 км.
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Значајне десне притоке Груже су и Коњушка река, Ђуревац, Котлењача, Минуша, Конопљиште и Дубоки поток.
Неке од притока, као и поједини водотоци немају стално место уливања, већ га мењају после сваког надоласка воде, чинећи
тиме штету на овом подручју.
Процена угрожености указује да је опасност од поплава присутна нарочито после отапања снежног покривача, као
и приликом дугих и обилних киша. Посебно су угрожене пољопривредне површине, јер поплаве осим директних
материјалних штета односе плодни земљишни слој са пољопривредних површина и истовремено их затрпавају стерилним
наносима.
Уобичајени приступ у одбрани од поплава увођењем степена редовне и ванредне одбране није могуће применити код
водотока бујичне карактеристике, па се код њих морају применити превентивне мере заштите.

III
ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ I РЕДА
Општина Кнић припада водном подручју Морава. Правно лице задужено за организовање и спровођење одбране
од поплава на водотоцима I реда је ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Сава-Дунав“ из Београда. Општина Кнић обухваћена је
Републичким Оперативним Планом сектором М.12.5. водног подручја Морава, а према Наредби о утврђивању
републичког Оперативног плана за одбрану од поплава који се односи на водотоке I реда.
Уредбом Владе РС (“Сл. Гласник РС” број 7/2002) утврђен је Оперативни план за одбрану од поплава, а који се односи на
воде I реда:

Оперативни план за одбрану од поплава 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
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
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2. Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови заменици

ВОДНО подручје

МОРАВА

Јавно водопривредно предузеће (ЈВП)
Главни руководилац одбране од поплава
Заменик
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

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, 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
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
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
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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 2013. 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 025/412-384,
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: Marina.Babic-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

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

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.: Иван Петровић, моб. 064/843-21-01, E-mail: ivan. petrovic@srbijavode.rs
ПОМОЋНИК за М.13.: 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.zapadnamorava@srbijavode.rs
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ДВП „ЗАПАДНА МОРАВА”, Краљево
тел. 036/313-329, факс 036/313-329
E-mail:zapadnamorava@open.telekom.rs
Директор: Весна Цветић, моб. 064/640-47-65
Боривоје Јанковић, тел. 064/640-47-67
Биљана Вукићевић, моб. 063/651-621

М.12. КРУШЕВАЦ –
ТРСТЕНИК –
КРАЉЕВО –
НОВИ ПАЗАР

М.13. ЧАЧАК – ПОЖЕГА - УЖИЦЕ

ВДОО ,,МОРАВА”, Чачак
тел. 032/222-293, факс 032/222-293
E-mail: vadmorava@eunet.rs
Директор: Раде Радовановић, моб. 063/654-064
Људмила Пирковић, тел. 032/222-293
Миладин Дамљановић, моб. 064/294-68-47

04.04.2014.

М.12.1, М.12.3, М.12.4.
М.12.6, М.12.7, М.12.8.
М.12.9, М.12.10, М.12.11.
М.12.12.

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

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.12. Kрушевац – Tрстеник – Краљево – Нови Пазар
Општина Кнић обухваћена је сектором М.12.5.
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

М.12.

КРУШЕВАЦ – ТРСТЕНИК – КРАЉЕВО – НОВИ ПАЗАР
Западна Морава и притоке: Расина, Гружа, Ибар и Рашка
Бране „Ћелије” и „Гружа”
1.
Гружа
М.12.5.

Брана
„Гружа”

57.44 км

Брана са акумулацијом „Гружа” на
реци Гружи, левој притоци Западне
Мораве
Простор за пријем поплавног таласа
7.700.000 м³
Евакуација великих вода се врши према
Елаборату за одржавање,
експлоатацију, управљање и одбрану од
поплава

Карактеристичне коте
269.20
нормални
ниво
270.00 прелив
271.30
максимални
ниво
273.50 круна бране

„Гружа”
КНИЋ

Елементи оперативног плана за одбрану од поплава
1. Упозоравање
1.1. Уочавање поплаве и прогноза
За локални центар за пријем упозорења одређује се канцеларија телефонске централе Општинске управе општине
Кнић, са бројем телефона 034/510-113. У случају немогућности коришћења телефона, комуникација се успоставља преко
радио станице из система општинских веза.
Референти месних канцеларија задужени су да благовремено обавесте локални центар за пријем упозорења о
порасту водостаја водотока на својим теренима. Уколико се поплава деси ван радног времена, референти МК обавештавају
руководиоца одбране од поплава на телефон број 062 80 35 138 или преко ПС Кнић на број телефона 034/510-122.
На основу добијених информација са терена, руководилац одбране од поплава врши њихову проверу код следећих
извора:
ЈВП ''Србијаводе'' ВПЦ ''Морава'', РЈ ''Чачак'' на телефон помоћника руководиоца одбране од поплава за водно подручје
Западна Морава, Јованке Ћирковић, 064/840-41-11 (имена одговорних руководиоца и њихови бројеви телефона одређени су
Наредбом о утврђивању оперативног плана за одбрану од поплава за 2014. годину, коју је донео Министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде ''Сл. гласник РС'',
бр.4/2014 од 17.01.2014.године).
Општински руководилац одбране од поплава са помоћником проверава добијене информације и изласком на
терен. На територији општине не постоје локалне референтне водомерне и кишне 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 водотоцима и одређује учесталост осматрања. За осматраче се одређују
референти месних канцеларија који визуелно осматрају водостај и достављају повратну информацију центру за пријем
упозорења.
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У случају да се од ВПЦ ''Морава'' 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.
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
Штабу за ванредне ситуације општине Кнић и надлежним субјектима укљученим у систем заштите и спасавања од поплава
(ЈКП ''Комуналац'' Кнић, Дом здравља ''Даница и Коста Шамановић'' Кнић, Полицијска станица Кнић).
Уколико се процени долазак поплавног таласа у року већем од два часа, порука се упућује у писаној форми, у
супротном телефоном о чему се сачињава службена белешка. Обавештења шаље руководилац а доставнице морају бити
потписане од стране руководилаца организација.
По пријему и провери информација са терена врши се и обавештавање грађана о опасности од поплава.
За формулисање и пласирање информација одређује се при Општинској управи општине Кнић, Небојша
Арсенијевић са бројем телефона 062 306 125, а на основу налога председника Штаба за ванредне ситуације.
Лице задужено за информисање доставља информације о опасности од поплава локалној радио станици и референтима МК.
2.Евакуација и спасавање
У зависности од локације и обима поплавног таласа Штаб за одбрану од поплава ће благовремено урадити следеће:
А) Осигурати да 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 Кнић контролу саобраћаја и идентификовати путеве и возило за евакуацију.
2.1. Центар за пријем угрожених
2.2. Ургентне мере
У сарадњи са Домом здравља, Ватрогасном јединицом, Пословницом електродистрибуције, и ПТТ службом
предузимају се ургентне мере према процедурама предвиђеним њиховим плановима за ванредне ситуације.
3. Информисање јавности
3.1. Ургентне информације
На основу донетих одлука Штаб за ванредне ситуације, лице задужено за 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 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 упућује упозорење и друге релевантне поруке;
в) избор и веродостојност поруке;
г) повезаност комуникацијске опреме.
4. Успостављање плана
4.1. Утврђивање потенцијала
У случају већих поплава биће ангажовани кадрови надлежних служби, ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Морава'', РЈ
''Чачак'', ЈКП ''Комуналац'' Кнић, Општинска управа општине Кнић, приватни предузетници и угрожене месне заједнице.
4.2. Расподела одговорности
Непосредну одбрану од поплава на територији општине Кнић 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 у зависности степена опасности а према следећим фазама: припрема за
одбрану, редовна одбрана и ванредна одбрана.
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Одбрану од поплава на територији Републике у појединим фазама проглашава својом Наредбом руководилац
одбране од поплава на водном подручју, на предлог секторског руководиоца 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 и секторских
руководилаца укине поједину фазу одбране пре него што се достигну критеријуми утврђени Оперативним планом одбране
од поплава ако закључи да стање заштитних објеката и хидрометереолошке прилике то дозвољавају.
Наредбу о проглашењу и престанку одбране од поплава руководилац одбране на водном подручју доставља
општинском руководиоцу који о томе обавештава председника општине. Штаб за одбрану од поплава Наредбом проглашава
и укида одбрану од поплаве и бујица.
Штабом одбране од поплава на територији општине руководи општински руководилац за одбрану од поплава.
Заменик председника општине је руководилац одбране од поплава и бујица а његов заменик је председник
Управног одбора Фонда за развој пољопривреде, водопривреде и шумарства општине Кнић.
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 помоћником руководиоца одбране од поплава ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Морава'', РЈ ''Чачак'' Јованком
Ћирковић, 064/840-41-11;
- координира рад помоћника у насељеним местима;
- прикупља информације са угрожених подручја, анализира их и обавештава Штаб за ванредне ситуације;
- предлаже Општинском штабу за ванредне ситуације увођење одговарајућег степена одбране од поплава
укључујући и ванредно стање и издавање наредбе о предузимању мера на ангажовању радне снаге, механизације и других
средстава.
Помоћници Општинског руководиоца одбране од поплава врше следеће послове:
- 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
Хидрометереолошке службе и упознаје се са њима;
- даје обавештења средствима јавног информисања;
- одржава везу са Центрима 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 главни руководилац одбране је у контакту са Штабом за
ванредне ситуације и Општинским већем. По завршеним активностима дужан је да Штабу за 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 одбране од поплава.
4.3. Активности и расположиви капацитети
у људству и техници ЈКП ''Комуналац''
ЈКП ''Комуналац''из Кнића активно би учествовао у одбрани од поплава и ангажовао сво расположиво људство и
механизацију, као и у санирању последица од штета које би поплава нанела. Такође, ЈКП ''Комуналац'' је у обавези да
грађане снабдева водом из цистерни до нормализације водоснабдевања.
Преглед материјално-техничких средстава којима
располаже ЈКП ''Комуналац'' Кнић
-

Багер КАТ (два возила)
Камион ''Камаз'' (четири возила)
трактор

Контакт особа: Милосав Пантовић, директор ЈКП ''Комуналац'' Кнић.
Контакт телефон: 034 510 116 и 063 80 86 333.
Поред наведених материјално-техничких средстава у поступку отклањања последица од поплава биће ангажована
и одговарајућа средства у власништву других правних субјеката и физичких лица са подручја општине Кнић у 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 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.

Draft

04.04.2014.

Службени гласник општине Кнић

Број 6 – страна 11

Општинско веће доноси прописе о начину утврђивања накнаде и исплати грађанима и предузећима за коришћење
њихових средстава употребљених у период 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.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЧИНЕ:
ФУНКЦИЈА
Руководилац
Замен. руководиоца
Помоћ. за Балосаве
Помоћ. за Баре
Помоћ. за Бечевицу
Помоћ. за Борач
Помоћ. за Брњицу
Помоћ. за Бум.Брдо
Помоћ. за Врбета
Помоћ. за Вучковицу
Помоћ. за Гривац
Помоћ. за Гружу-Грабовац
Помоћ. за Губеревац
Помоћ. за Гунцате
Помоћ. за Драгушицу
Помоћ. за Дубраву
Помоћ. за Жуње
Помоћ. за Забојницу
Помоћ. за Кикојевац
Помоћ. за Кнежевац
Помоћ. за Кнић
Помоћ. за Коњушу-Брестовац
Помоћ. за Лесковац
Помоћ. за Липницу
Помоћ. за Љубић
Помоћ. за Љуљаке
Помоћ. за Опланић
Помоћ. за Пајсијевић
Помоћ. за Претоке
Помоћ. за Радмиловиће
Помоћ. за Рашковић
Помоћ. за Суморовац
Помоћ. за Топоницу-Кусовац
Помоћ. за Честин

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Борислав Бусарац
Милија Ђурић
Драган Стевановић
Радомир Урошевић
Мирослав Обрадовић
Владимир Николић
Бојан Никетић
Милија Радоњић
Драган Миловановић
Славко Новичић
Милан Ранковић
Срећко Илић
Дејан Мирковић
Радивоје Бечановић
Миодраг Пауновић
Милош Милошковић
Ђорђе Павловић
Драгана Јовановић
Ненад Лазаревић
Зоран Дрешевић
Радомир Симовић
Жељко Радовановић
Драган Павловић
Дејан Давинић
Марко Антушевић
Горан Петковић
Предраг Пантовић
Драган Бекчић
Зоран Станишић
Мирко Лазовић
Никола Стојковић
Душко Вучићевић
Бојан Старчевић

АДРЕСА
Општина Кнић
Општина Кнић
Балосаве
Баре
Бечевица
Борач
Брњица
Бумбарево Брдо
Врбета
Вучковица
Гривац
Гружа
Губеревац
Гунцати

ТЕЛЕФОН
063 213 049
065 45 27 953
063 12 10 150
062 30 61 17
064 39 15 909
064 30 60 947
066 91 97 074
064 19 63 586
063 88 57 898
063 88 54 489
063 60 59 42
064 68 53 344
063 83 74 362
064 07 82 698

Дубрава
Жуње
Забојница
Кикојевац
Кнежевац
Кнић
Брестовац
Лесковац
Липница
Љубић
Љуљаци
Опланић
Пајсијевић
Претоке
Радмиловић
Рашковић
Суморовац
Кусовац
Честин

064 49 20 325
063 63 23 62
064 31 31 536
064 83 42 787
064 12 61 801
062 88 00 412
064 47 94 919
064 24 43 839
063 84 14 192
064 85 93 295
064 16 92 735
060 53 12 650
063 89 62 625
060 53 12 650
063 62 46 98
060 45 10 500
061 11 70 112
062 62 10 65
064 27 01 924

IV
Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији општине Кнић за 2014. годину објавиће се у
''Службеном гласнику општине Кнић''.

Број: 217-135/2014-03
У Книћу, 02.04.2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.
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