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КОНТРОЛНА ЛИСТА  

ПРЕДМЕТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА: ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

 

Подаци о надзираном субјекту 

Надлежни орган јединице локалне 

самоуправе: 
 

Место:  

Адреса:  

Одговорно лице / Функционер:  

Подаци о контакт лицу:  

име и презиме  

функција  

број телефона  

број факса  

електронска адреса  

Врста инспекцијског надзора 

 редовни 

 ванредни 

 контролни 

 допунски 

 

Назив документа: 
Оперативни план за одбрану поплава за воде II реда за територију 

општине / града ____________________, за __________. годину 

 

Администритавни подаци: 

Општина:  

Округ:  

Водно подручје:  

Мелиорационо подручје:  

 

ПРОВЕРА САДРЖАЈА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ II РЕДА 

1) Да ли Оперативни план садржи правни основ за доношење оперативног плана за одбрану од 

поплава? 

 ДА-2 

 НЕ-0 

2) Да ли Оперативни план садржи карактеристике општине (географски положај, географске 

карактеристике, конфигурација терена, климатске карактеристике, хидрографске карактеристике 

општине)? 

 ДА-2 

 НЕ-0 
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3) Да ли Оперативни план садржи одбрану од поплава на бујичним водотоцима (приказ 

проблематике, особине пљусковите кише, процена угрожености од поплава и предлог превентивних 

мера)? 

 ДА-2 

 НЕ-0 

4) Да ли Оперативни план садржи потребне податке о штићеним подручјима, о функционалном 

стању постојећих заштитних објеката на водама II реда, потребан степен изграђености и потребан 

степен заштите штићених подручја од великих вода? 

 ДА-2 

 НЕ-0 

5) Да ли Оперативни план садржи стање и функционисање заштитних објеката, њихова 

стабилност, потребан обим годишњег одржавања и уколико се не санирају наведена оштећења? 

 ДА-2 

 НЕ-0 

6) Да ли Оперативни план садржи приказ нештићених поплавних подручја са угроженим 

објектима, са приказом стања водотокова на деоницама без изграђених заштитних објеката на 

којима је већ забележена / могућа појава поплавног догађаја и плављења.? 

 ДА-2 

 НЕ-0 

7) Да ли Оперативни план садржи актуелно стање водотокова, потребна пропусна моћ корита, 

приобално подручје заштићено / није заштићено / делимично заштићено уколико се не изврши 

интервентно превентивно обезбеђење пропусне моћи и обезбеди редовно одржавање? 

 ДА-2 

 НЕ-0 

8) Да ли Оперативни план садржи критеријуми за проглашење одбране од поплава на водама II 

реда, у виду меродавних водостаја на одређеним локацијама, и/или у виду описа појаве поплавног 

таласа? 

 ДА-2 

 НЕ-0 

9) Да ли Оперативни план садржи процену угрожености штићених подручја, са подацима о 

угроженим насељима и значајним добрима на поплавном подручју) за различите сценарије појаве 

поплавних таласа и плављења (већ забележених у прошлости и/или на основу стручне процене да су 

могући)? 

 ДА-2 

 НЕ-0 

10) Да ли Оперативни план садржи процену угрожености нештићених поплавних подручја са 

подацима о угроженим насељима и значајним добрима на поплавном подручју) за различите 

сценарије појаве поплавних таласа и плављења (већ забележених у прошлости и/или на основу 

стручне процене да су могући)? 

 ДА-2 

 НЕ-0 

11) Да ли Оперативни план садржи генерални закључак о угрожености подручја? 
 ДА-2 

 НЕ-0 

12) Да ли Оперативни план садржи приказ планираних активности, мера и радова, на основу 

којег надлежни орган локалне самоуправе, сагласно Општем плану, доноси годишњи програм мера 

и радова за смањење ризика од поплава и то: програм превентивних мера и радова (одржавање и 

санација заштитних објеката, одржавање водотокова), програм мера и радова за реконструкцију 

постојећих и изградњу нових заштитних објеката, као и програм мера и радова у току спровођења 

одбране и за отклањање последица  након  поплавног догађаја 

 ДА-4 

 НЕ-0 

13) Да ли Оперативни план садржи именована овлашћења лица са дефинисаним /недовољно 

дефинисаним задужењима, овлашћењима и одговорностима у свим фазама одбране од поплава? 

 ДА-2 

 НЕ-0 

14) Да ли је оперативним планом одређено је лице задужено за евидентирање поплавних догађаја на 

подручју локалне самоуправе 

 ДА-2 

 НЕ-0 

15) Да ли је оперативним планом одређен план комуникације учесника у одбрани од поплава у 

складу са Законом о водама и прописима којима се уређују ванредне ситуације? 

 ДА-2 

 НЕ-0 

16) Да ли су оперативним планом  дефинисана овлашћења лица са дефинисаним /недовољно 

дефинисаним задужењима, овлашћењима и одговорностима у свим фазама одбране од поплава 

 ДА-2 

 НЕ-0 
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17) Да ли су оперативним планом дефинисане обавезе надлежних субјеката у спровођењу 

превентивних мера и радова у циљу припреме за одбрану од поплава, ван периода у којем се 

спроводи одбрана од поплава, као и обавезе у току спровођења одбране од поплава, као и обавезе за 

отлањање последица поплава 

 ДА-2 

 НЕ-0 

18) Да ли је оперативним планом обухваћен  приказ расположивог материјала, опреме, механизације 

и других средстава потребних за превентивне радове, за спровођење одбране од поплава и 

отклањање последица поплава (оцену овог дела ЛОП-а дати и уз констатацију да су/нису 

дефинисане локације складиштења и процедуре ефикасног допремања и коришћења у току одбране 

од поплава) 

 ДА-2 

 НЕ-0 

19) Да ли је оперативним планом обухваћен  приказ планираних финансијских средстава и 

планираних извора финансирања годишњег програма превентивних мера и радова у циљу припреме 

за одбрану од поплава, ван периода у којем се спроводи одбрана од поплава, за организацију и 

спровођење одбране од поплава, као и за отклањање последица поплава? 

 ДА-2 

 НЕ-0 

20) Да ли Оперативни план садржи графичку документацију податке о хидрографији подручја, 

приказе штићених подручја са заштитним објектима и нештићених поплавних подручја, приказе 

слабих места и критичних деоница, приказе угрожених насеља и остале податке неопходне за 

ефикасно доношење одлука и спровођење одбране од поплава 

 ДА-2 

 НЕ-0 

 

МИШЉЕЊЕ, УСВАЈАЊЕ 

1) Да ли је прибављено мишљење ЈВП „Србијаводе” на нацрт Оперативног плана за воде II реда у 

претходној години? 

 ДА-2 

 НЕ-0 

2) Да ли је прибављено мишљење ЈВП „Србијаводе” на нацрт Оперативног плана за воде II реда? 
 ДА-3 

 НЕ-0 

3) да ли је усвојена коначна верзија Оперативног плана за воде II реда? 
 ДА-4 

 НЕ-0 

 

ОБАВЕЗА ДОСТАВЉАЊА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ II РЕДА НАДЛЕЖНИМ СУБЈЕКТИМА 

1) Да ли је Након прибављања мишљења ЈВП „Србијаводе” на нацрт Оперативног плана за воде II 

реда и усвајања коначне верзије, надлежни орган града / општине__________, достављен план 

Министарству унутрашњих послова – Сектору за ванредне ситуације? 

 ДА-2 

 НЕ-0 

2) Да ли је Након прибављања мишљења ЈВП „Србијаводе” на нацрт Оперативног плана за воде II 

реда и усвајања коначне верзије, надлежни орган града / општине__________, достављен план ЈВП 

„Србијаводе“ ВПЦ ___________________? 

 ДА-2 

 НЕ-0 
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РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА: 

 

Укупан могући број бодова 53 

УТВРЂЕНИ БРОЈ БОДОВА  

 

Степен ризика Незнатан Низак Средњи Висок Критичан 

Број бодова од 47 до 53 од 42 до 46   од 37 до 41 од 32 до 36 31 и мање 

 

Степен ризика у односу на остварени број 

бодова је: 

незнатан  

низак  

средњи  

висок  

критичан  

 

Надзирани субјекат / присутно лице                        Инспектор 

 

 

 

 
 


