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Службени лист општине Тител

број: 4
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ДЕО

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА

На основу члана 55.Закона о водама ("Службени гласник Републике Србије", број
30/2010,93/2012,101/2016 и 95/2018), члана 29.тачка 10. Закона о смањењу ризика од катастрофа
и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник Републике Србије", број
87/2018),прописано је да Оперативни план одбране од поплава за воде II реда доноси надлежни
орган јединице локалне самоуправе, уз прибављано мишљење јавног водопривредног предузећа.
Чланом 55. Став 6. Закона о водама прописано је да Оперативни план одбране од поплава
за воде II реда нарочито садржи:
податке потребне за ефикасно спровођење одбране од поплава,
критеријуме за проглашавање одбране од поплава,
имена руководиоца и називе субјеката одбране од поплава,
начин узбуњивања и обавештавања.
Такође истим чланом Закон о водама прописано је да се Оперативни план одбране од
поплава за воде II реда доноси у складу са Општим планом и Оперативним палном одбране од
поплава за воде I реда, за период од једне године, најкасније 30 дана од дана доношења
Оперативног плана одбране од поплава за воде I реда.
Овим планом је дефинисано:
институционално организовање одбране од поплава,
одбрана од поплава и руковођење одбраном од поплава,
фазе одбране од поплава,
превентивни радови и мере у циљу припреме за одбрану од поплава, ван периода у
којем се спроводи одбрана од поплава,
проглашење и укидање одбране од поплава,
овлашћења и дужности лица која координирају одбрану од поплава ,
дужности, одговорности и овлашћења лица која руководе одбраном од поплава на
водама I реда,
дужности и одговорности предузећа привредних и других субјеката који учествују
спровођењу одбране од поплава.
I-2 ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ПРИРОДНИ ЧИНИОЦИ И РЕСУРСИ
Територија Општине Тител простире се на крајњем југоистоку Бачке, између река Дунава
и Тисе, на тромеђи Срема, Баната и Бачке. Укупна површина општине износи 263,5 км2 од чега
219 км2 чини обрадиво пољопривредно земљиште.
Тителска општина се са севера граничи са територијом Општином Жабаљ, са запада са
територијом Општине – Града Новог Сада, са југа а преко реке Дунава са територијом Општине
Инђија и са истока а преко реке Тисе са територијом Општине Зрењанин.
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Општину Тител чине шест насељених места и то:
- Тител (седиште општине)
КО 68,3 к2
- Мошорин
КО 67,7 к2
- Шајкаш
КО 68,7 к2
- Гардиновци
КО 32,3 к2
- Лок
КО 28,9 к2
- Вилово
КО 26,3 к2
Кроз територију Општине Тител протиче река Тиса у дужини од 30 км и река Дунав у
дужини од 16 км. Код насељеног места Тител насправ самог насељеног места са Банатске стране
улива се река Бегеј у реку Тису док се река Тиса на удаљености од 9 км од насељеног места Тител
улива у реку Дунав.
Централни део територије општине Тител заузима тителски брег који се простире од
севера према југу уз реку Тису од насељеног места Мошорин до насељеног места Тител са
површином од 94 км2.
Територија Општине Тител има три висинске – морфолошке целине и то:
I Tителски брег са надморском висином од 100-130 м односно са висином у односу на
околни терен од 30 м код Титела до 50м код Мошорина. Састав брега је лес то је узвишење са
окомитим странама и релативно равном површином која је у целости обрадива пољопривредно
земљиште Има облик елипсе са пречницима 17 км и 7 км. Око брега налазе се насељена места
Тител. Лок, Вилово и Мошорин .
II Леснa тераса заузима западну четвртину територије Општине Тител насељена места
Шајкаш и Гардиновце. Нагнута је са северозапада према југоистоку.
Постоји и мања лесна тераса на простору горњег Титела па до половине удаљености
између Титела и Лока. Ова лесна тераса зове се Доње поље.
III Алувијалне равни-обухватају алувијалну раван Дунава ширине 6 км код Гардиноваца
и 10 км код Титела, она се око тителског брега спаја са алувијалном равни Тисе пратећи стари
ток Тисе то су и најнижа подручја у рељефу општине Тител са 70, до 77 м надморске висине.
I-2.2. Климатски и хидролошки фактори
Територија Општине Тител је у централном делу умерено континенталног климатског
појаса.
Клима је континентална а карактеришу је топла лета и хладне зиме. Просечна колебања
температуре износе преко 22степена целзијуса (период јануар-јул). Средња годишња
тенпература ваздуха је око 11 степен целзијуса
а годишња количина падавина око 600 мм.
Прелазна годишња доба пролеће и јесен су кратка.
Ово подручје је изложено честим ветровима и најчешће дувају југоистични кошава који
често дува и више дана узастопно а може достићи брзину и преко 20 м/с други по снази и
интезитету је северозападни ветар.
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Просечна брзина ветрова
На (10м) 3,5 м/с
На (25-50м) 3,5 -4,5 м/с
На (100м) 4,5-5 м/с
На (200м) 5 – 6 мс
Са хидролошког аспекта подручје Општине Тител је богато водама, а чине их Дунав Тиса
и разграната каналска мрежа.
Подземне воде су на Тителском брегу на дубини од 80 м, на лесним терасама на дубини
од 50 – 70 м а на алувијалним раднима на дубини од 4м.
Код јаких и дуготрајних падавина и брзог топљења снега јављају се
мањи буични токови по окомитим странама брега и сурдуцима (путним усецима на странама
брега) што спира лес и износи блато на саобраћајнице, улице и одводне канале атмосверске
канализације по насељеним местима уз брег.
На територији Општине Тител не постоји метереолошка станица (покрива је М.С.
Римско-Шанчеви, Нови Сад)
Средња годишња температура је 11 степена целзијуса.
Средња температура у јануару - 1 степен целзијуса,
Средња температура у јулу 21,6 степена целзијуса
Годишњи збир падаваина око 600 мм.

I -3.

ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА
ВОДОТОКЕ I РЕДА.

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 2022. ГОДИНЕ САДРЖИ
1.

2.
3.
4.

-

Назив правних лица надлежних за организовање и спровођење одбране од поплава
на територији Републике Србије и имена руководилаца одбране од оплава и других
одговорних лица;
Оперативни план за одбрану од поплава од спољних вода и загушења ледом;
Оперативни план за одбрану од поплава од унутрашњих вода;
Преглед хидролошких и метеоролошких станица и пунктова за осматрање ледених
појава.
Током одбране од поплава јавно водопривредно предузеће обезбеђује:
У редовној одбрани од полава од спољних вода свакодневно осмочасово дежурство
руководећег особља из овог плана као и чуварске службе у току радног времена;
У ванредној одбрани од поплава од спољних вода особље за дежурство од 24 часа
(све смене по 12 часова или три смене по 8 часова);
У редовној одбрани од леда свакодневно дежурство од 8 до 12 часова;
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У ванредној одбрани од леда свакодневно дежурство по правилу од 8 до 18 часова
односно од 0 до 24 часа кад долази до нагомиливања леда и потребе за
интервенцијама;
У редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода потребан број лица за рад у
времену од 06 до 18 часова (једна смена) а на црпним станицама у времену од 0 до
24 часа (две смене по 12 часова);
У ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода и на црпним станицама
потребан број лиц за рад у времену од 0 до 24 часа (две смене по 12 часова).
Извештаје о хидролошкој и метеоролошкој ситуацији, прогнозе и упозорења
Републички хидрометеоролошки завод Републике Србије доставља:
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за
воде – главном координатору ;
Покрајинском секретару за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП
Војводине-координатору;
Секретаријату за комуналне и стамбене послове града Београда, управи за водекоординатору;
Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ главном руководиоцу и
руководиоцима на водним подручјима;
Јавном водопривредном предузећу „Београдводе“-главном руководиоцу и
руководиоцима на водном подручју;
Јавном водопривредном предузећу „Србија воде“ – главном рукодиоцу и
руководиоцима на водним подручјима;
Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације- Републичком
и градским центрима за обавштавање;
Генерал штаба Војске Србије, Управи за оперативне послове,
Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава доставља се:
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за
воде главном координатору;
Покраинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП
Вовјодине – координатору;
Секретаријату за комуналне и стамбене послове града Београда, управи за воде –
координатору;
Јавном водопривредном предузећу главном руководиоцу;
Надлежном предузећу које спроводи одбрану од поплава – секторском руководиоцу
Републичком хидрометеоролошком заводу;
Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком
и градском центру за обавештавање и надлежном штабу за ванредне ситуације.
Републички центар за обавештавање доставља:

-

Упозорење о великим и поплавним водама потенцијално угроженим градовима и
општинама;
Обавештење о проглашење редовне и ванредне одбране од поплава на водама I реда
граду и општини на чијој територији је проглашена одбрана од поплава.
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I-3.1. КООРДИНАТОРИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ПОМОЋНИЦИ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд
Тел.011/201-33-60, факс011/311-53-70, Е-mail: vodoprivreda@minipoli.gov.rs,
www.rdvode.gov.rs
ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
Наташа Милић, моб. 064/840-40-41, Е-mail:natasa.milic@minipoli.gov.rs
Помоћници:
Мерита Борота, телефон 011/201-33-47, Е-mail: merita.borota@minipolј.gov.rs
Милица Павловић, телефон 011/201-33-47 Е-mail: milica.pavlovic@minipolј.gov.rs

Web

sajt:

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
Булевар Михаила Пупина 16, Нови Сад
Тел. 021/456-721, 487-44-11, факс 021/456-040,
е-mail: psp@vojvodina.gov.rs
Web sajt: wwwpsp.gov.rs
КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
Вук Радојевић, моб. 066/335-720, тел. 021/487-44-11,
Е-mail: vuk.radojevic@vojvodina.gov.rs
Помоћник:
Мирослав Дуњић, моб. 062/221-021, 021/488-16-46, Е-mail: miroslav.dunic@vojvodina.gov.rs
I-3.2 ГЛАВНИ РУКОВОДИОЦИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ПО ВОДНИ
ПОДРУЧЈИМА И ЊИХОВИ ЗАМЕНИЦИ
ГЛАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДНО
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
ПОДРУЧЈЕ
ЗАМЕНИК
1
2
ЈВП,,ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Булевар Михаила Пупина 25,
Нови Сад
Телефон 021/557-390, 557-418, факс 021/557-353
Е-mail: odbrana@vodevojvodine.com
Web sajt: www.vodevojvodine.com.
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
ДУНАВ
Славко
Врнџић,
моб.
066/555-22-22,Е-mail:
svrndzic@vodevojvodine.com
ЗАМЕНИК за спољне воде, загушење ледом и за унутрашње
воде
Александар Николић, моб. 066/838-72-01, тел. 021/488-14-50,
факс . 021/488-15-52,
Е-mail: anikolic@vodevojvodine.com

3

На територији
АП Војводина
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I-3.3 РЕПУБЛИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НАДЛЕЖНА ЗА
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ: Кнеза Кишеслава 66, Београд
Е-mail: srbvdra@hidnici.gov.rs ,office@hidmet.gov.rs ,WEB sajt: wwwhidmet.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, моб. 064/838-51-65, тел. 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46
Е-mail: dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs
ЗАМЕНИК:
Јелена Јеринић, моб 064/838-52-77, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46
Е-mail: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs
ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА,
ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ:
ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: телефон 011/305-09-68
ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: телефон 011/254-21-84

I-3.4 ОСТАЛА ПРАВНА ЛИЦА ЗАДУЖЕНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ
ОД ПОПЛАВА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Живко Бабовић, моб 064/892-94-50 Е-mail: bojan.tomić@mup.gov.rs
Горан Николић, моб 064/892-12-56, Е-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs

I-3.5 ЛИЦА ЗАДУЖЕН ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О
ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА НА ВОДАМА I РЕДА И СИСТЕМИМА
ЗА ОДВОЂЕЊЕ У ЈАВНОЈ СВОИНИ
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП)
ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ
ДОГАЂАЈИМА НА ВОДАМА I РЕДА И СИСТЕМИМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

„БАЧКА БАНАТ“

ЈВП ,,ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Булевар Михаила Пупина 25,
Нови Сад
Тел. 021/557-390, 557-418, факс 021/557-353
Е-mail:odbrana@vodevojvodine.com
WEBsajt:wwwvodevojvodine.com
ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ:
Звонко Матин, моб. 066/833-17-61, тел. 021/488-14-64,
факс 021/557-379Е-mail: zmatin@vodevojvodine.com
ЗАУНУТРАШЊЕ ВОДЕ:
Анико Блажевић, 066/331-238,тел. 021/488-15-45,
факс 021/557-763Е-mail: ablazevic@vodevojvodine.com

„СРЕМ“
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I-3.6 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ
И УНУТРАШЊИХ ВОДА
Водна јединица
Воде I реда:

,,ШАЈКАШКА-НОВИ САД“
Дунав, Тиса, Канал Нови Сад - Савино село (XcДТД), Јегричка
(XcДТД)
Д.10.; Д.15.; Д.19.- Д.19,5. Објекат Д.19.5.2.
117,14km
-

Сектор – деоница:
Дужина објекта:
Бране:

I-3.7 СЕКТОРИ И ДЕОНИЦЕ ВОДОТОКОВА I РЕДА ГДЕ ОДБРАНУ
СПРВОДИ ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ

„БАЧКА И БАНАТ“

„СРЕМ“

НАДЛЕЖНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ
ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ

ЈВП,,ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Булевар Михаила Пупина
25, Нови Сад
Телефон 021/557-390, 557-418, факс 021/557-353
Е-mail: odbrana@vodevojvodine.com
Web sajt: www.vodevojvodine.com.
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
Славко
Врнџић,
моб.
066/555-22-22,Е-mail:
svrndzic@vodevojvodine.com
ЗАМЕНИК за спољне воде, загушење ледом и за
унутрашње воде
Александар Николић, моб. 066/838-72-01, тел. 021/48814-50, факс . 021/488-15-52,
Е-mail: anikolic@vodevojvodine.com

ЈВП,,ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“, Булевар Михаила Пупина 25,
Нови Сад
Тел. 021/557-418,488-14-65, факс 021/557-379
Е-mail: odbrana@vodevojvodine.com
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА
ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
Божидар Белош, моб. 066/850-93-35, 021/488-14-65, факс
021/557-379,
Е-mail: bbelos@vodevojvodine.com
ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:
Раде Мирчетић,моб. 066/331-032, тел. 021/488-14-99,
Е-mail: rmarcetic@vodevojvodine.com
.

СЕКТОР
деоница, објекат

Д7,Д8,Д9,Д10
Д11,Д12,Д13 Д14
Д15,Д16,Д17,Д18
Д19, Д20, Д21

С1 – деонице
С 1.3. С 1. 4. С
1.5.
С2
С 4 – деоница
С 4.4.- објекти
4.5. и 6.

страна 89.
I-3.8

број: 4

6. јун 2022. год.

СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА
- СЕКТОРИ, ДЕОНИЦЕ, ЗАШТИТНИ ВОДНИ ОБЈЕКТИ, ШТИЋЕНИ
ПОПЛАВНА ПОДРУЧЈА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШАВАЊЕ РЕДОВНЕ
И ВАНРЕДНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА
ЛЕДОМ

Сектор

Назив сектора
Опис и дужина система за заштиту од поплава
Опис
Заштитни водни објекти
деонице
на којима се спроводе мере одбране од
поплава
Водоток
1.

Ознака
Деонице

Назив

2

Дужина
Система за
заштиту од
поплава

Критеријуми
за увођење мера одбране од поплава

Штићено поплавно
подручје

В

Касета
Регулисано подручје
Чвор
Дужина
Система за заштиту
од поплава

Водомер (Р)-РХМЗ-а,(Л)-локални,
л-летва.лим.лимниграф.д-дигитално
и-Таб.1,ив-Таб 2;“О“-кота нуле
ВВ max осмотрени водостај (датум)
ПО Редовна одбрана-водостај и котра
ВО Ванредна одбрана-водостај и кота
МВ Меродавни водостај за меродавни Q-%
КВЗ Критични водостај/кога заштитног
система

НОВИ САД
Дунав од Бегеча до ушћа Тиса, Тиса и канал ДТД „Нови Сад-Савино село“ 83.31
Дунав Тиса
1. Леви насип уз Дунав од В Тиса Тител
Дунав л.о. од
Гардиноваца до ушћа Тиса
(Р).л.д.и.“0“69,70
Гардиноваца
11,92 км
ВВ 818 (16.04.2006)
до
ушћа
2. Десни насип уз Тису од ушћа у РО 550 75.20
Тисе
Дунав до Титела 7,71 км
ВО 700 76 70
Тиса д.о од
(0+000-7+710)
МВ 840 (Н1% )
ушће
у
КВЗ 960 79.30
Дунав
до
Титела 19,63
км
Тиса
1. Десни насип уз Тису од ушћа В Тиса Тител
До од ушћа
Јегричке до високог терена у
(Р)л.д.и „0“69 70
Јегричке до
Мошорину,
ВВ 818 (16.04.2006)
високог
1494 км (35+938-21+000)
РО 550-75 20
терена
у
ВО 700 76 70
Мошорину
МВ 840- (Н1%)
1494 км
КВЗ 1030 80 00

Д.10

Д.10.1.

Д.15.2

I-3.9
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Општина

„Гардиновци Тител“
Затворена касета
19,63 км
ТИТЕЛ

„Мошорин“
Затворена касета
14 94 км
ЖАБАЉ

СИСТЕМИ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВА
ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНИ СИСТЕМИ, ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРИПАДНОСТ
СИСТЕМА, ДУЖИНА КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ, РЕЦИПИЈЕНТИ, ЕВАКУАЦИОНИ
ОБЈЕКАТ И КРИТЕРИЈУМИ И УСЛОВИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ РЕДОВНЕ И
ВАНРЕДНЕ ОДБРАНЕ ОД ОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА

Ознака
ХМС

ГД Ш 131
ГД Ш 132
ГД Ш 133
ГД Ш 134
ГД Ш 135

Хидромелнорациони
систем (ХМС)

Врбица
Ђурђево
Мошорин
Тител
Лок

Територијална припадност система
Катастарска општине /КО)

Дужина
каналске
мреже
(ДКМ)
(м

Ђурђево, Жабаљ, Шајкаш и Мошорин
Ђурђево, Шајкаш и Мошорин
Мошорин
Тител и Лок
Лок, Ђурђево, Гардиновци, Вилово. Шајкаш И Мошорин

Реципијент

129,620
42082
34828
83117
87052

Евакуациони објект
Гравитациони
Испуст (ГИ)

Тиса
Тиса
Тиса
Тиса
Дунав

-

Црпна
станица
(ЦС)

+
+
+
+
+
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ГД Ш 141

НН 31

Гардиновци, Ковиљ и Шајкаш

*

ГД Ш 142

Тителски
брег

Тител, Лок, Вилово и Мошорин

*

број: 4
ОКМ Нови СадСавино Село
Дунав
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I-3.10 ИЗВЕШТАЈНЕ ХИДРОЛОШКЕ СТАНИЦЕ ЗА РЕДОВНО И
ВАНРЕДНО ОСМАТРАЊЕ ВОДОСТАЈА У НАДЛЕЖНОСТИ
РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА СРБИЈЕ СА
УСЛОВНИМ ВОДОСТАЈИМА
Ред.
бр.

16

II

Водоток

Тиса

Хидролошка
Станица

Тител

Подручје одбране од поплава
Деоница одбране
Општина

Д.10.1. Д.15.1. Д. 15.2.
Д.17.1. Д.17.2. Д. 19.5.
Д.19.8

Тител,
Жабаљ.
Н.Бечеј.
Бечеј.
Зрењанин

Условни
водостај
Н (см)

500

Израда
прогнозе
/тенденције

+

Време
од
најаве до
пристизања
врха таласа

5 дана

ТЕХНИЧКИ ДЕО:

II -1 ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
Одредбама Закона о водама („Сл.гласник РС“ бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 )
извршена је подела површинских вода према значају који имају за управљање водама, на воде I
реда и воде II реда на основу следећих утврђењих критеријума:
Положај водотока у односу на државну границу,
Величине и карактеристике слива ,
Карактеристике водотока са аспекта коришћења вода, заштите вода и заштите од
вода.
Одлуком Владе Републике Србије од 04.11. 2010. Године утврђен је попис природних
и вештачких водотока који су категорисани као водотоци, односно воде I реда. Сви
остали водотоци који нису обухваћени Одлуком о попису воде I реда сматрају се као
водотоци-воде II реда.
На водама I реда у јавној своини одбрану од поплава организује и спроводи
водопривредно предузеће (ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ у овом случају), а на водама I реда које
обухватају мелиоризациону каналску мрежу у црпне станице ВДП „Шајкашка“.
На водама II реда одбрану од поплава организује и спроводи јединица локалне
самоуправе (у овом случају Општина Тител), у складу са Општим планом за одбрану од поплава
и Оперативним планом за одбрану од поплава.
С обзиром да је законском регулативом извршена подела и надлежност у погледу
организовања и спровођења одбране од поплава на Републику Србију и јединице локалне
самоуправе у складу са Одлуком о попису вода I реда, то ће се овим Оперативним планом
извршити разграничење на воде I и II реда на територији општине Тител, а Оперативним планом
у смислу организовања и спровођења одбране од поплава, биће обухваћене само воде IIреда.
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Воде I реда у Општини Тител чине водотоци река Тисе и Дунав, и мелиоративна каналска
мрежа и црпне станице, док водотоке II реда чини атмосверска каналска мрежа по насељеним
местима општине као и канали за одвод буичних вода које се сливају са тителског брега код
обилнијих падавина а који су у саставу атмосверске каналске мреже, према наведеним законима,
Оперативном плану за одбрану од поплава за 2022. годину и тумачењу Водног испектора
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
Овим планом обухватају се следећи водотоци-канали II реда који су од значаја за одбрану
од поплава:
Насељено место Тител
Укупна дужина одводних и упијајућих канала атмосверске канализације износи 11.270
метара.
Насељено место Лок
Укупна дужина одводних и упијајућих канала атмосверске канализације износи 12.000
метара.
Насељено место Вилово
Укупна дужина одводних и упијајућих канала атмосверске канализације износи 5.480
метара.
Насељено место Гардиновци
Укупна дужина одводних и упијајућих канала атмосверске канализације износи 3.400
метара.
Насељено место Шајкаш
Укупна дужина одводних и упијајућих канала атмосверске канализације износи 20.500
метара.
Насељено место Мошорин
Укупна дужина одводних и упијајућих канала атмосверске канализације износи 24.300
метара.
II-2 ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА
Територија општине Тител има равничарски карактер, омеђују је две велике реке Дунав
и Тиса. Карактерише је лесна висораван односно тителски брег који заузима 94 км2 од 263,5
км2 укупне површине општине.
Следећа карактеристика тителског брега су готово вертикалне стране које се стрмо
спуштају према околном терену што код јаких падавина доводи до спирања леса – блата и земље.
Око брега старим коритом Тисе простире се алувијална раван чије тло карактерише смолница –
ритског карактера са слабом водопропустљивошћу што ствара велике водена огледала односно
плављења обрадивих површина код већих падавина и високих подземних вода.
Надморска висина терена је од 70 м у алувијалним равнима до 130 на тителском брегу.
На зонама угроженим од подземних вода и буичних токова код великих падавина налази
се места Мошорин, Вилово, Лок и Тител док су Шајкаш и Гардиновци мањим делом до 20%
своје територије угрожени овим водама јер се већим делом налазе на лесној тераси и удаљени су
од Тителског брега.
Ова плављења карактеристична су за пролећа када се топе снегови кад је земљиште
засићено влагом када су високе подземне воде те код честих и обилних киша.
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У наведеном пролећном периоду као и код јаких падавина долази до натапања леса
великом количином воде а собзиром да су насељена места Мошорин, Вилово и Тител једним
својим делом наслоњени на обронке Тителског брега као и да су станбени објекти у великој
мери грађени у засецима бочних страна брега то доводи до обрушавања брега и угрожавања
станбених објеката. У оваквим случајевима неможе се превентивно деловати на ублажавању
нагиба брега јер је одн проглашен за заштићени резерват природе.
Јаке падавине како у пролеће тако и у појединим периодима током године стварају
буичне токове и спирање земље – блата са брега што угрожава јавне путеве, саобраћајнице
уређене и не уређене општинске путеве, затрпава и блокира одводне канале атмосверске
канализације и замуљује реципијенте атмосверске канализације –мелиорационе канале.
Посебно је угрожена деоница пута Р-129 (државни пут II реда) на потезу од насељеног
места Вилово до насељеног места Лок, јер таком јаких киша спирање блата затрпава канале и
пропусте испод пута па изливање блата на коловозне траке угрожава саобраћај (што захтева
хитну интервенцију на уклањању земље, прање блата и поновно ископавање канала и
прочишћавање пропуста)
У случајевима честих и дугих падавина и код узастопних обилних падавина, долази до
великих проблема и на реципијентима-хидромелиразиционом систему због замуљивања
каналске мреже и наношења биљног и другог отпада. У таквим случајевима ако би се нарушила
проточност канала овога система или ако би дошло до испадања из рада пумпи црпних станица
систем неби могао прихватити воде II реда које би се излиле у нижим деловима насељених
места и угрозиле објекте, становништво и матријална добра као и велике површине одбрадивог
земљишта.
Територија Општине Тител преставља простор изложен ризику од буичних вода и
поплава на водотоковима - водама II реда.
II-3

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Кроз израду и усвајање Просторних планом надлежни органи локалне самоурпаве,
ће обезбедити да се у наведени план уграде си захтеви заштите од поплава
Кроз урбанистичко уређење насељених места и индустриских зона, обезбедити
прилагођавање истих потребама и захтевима заштите становништва и матријалних
добара од поплава.
У сарадњи са ЈП „Тителски брег“ изнаћи обострано прихватљив начин за извођење
антиерозивних радова на обронцима, вертикалним усецима и сурдуцима на
тителском брегу (заштићеном резервату природе).
Одмуљивати каналску мрежу како би иста имала пројектовану пропустљивост.
Чистити каналску мрежу од биљног отпада и растиња – траве, трске багремца и врба.
Редовно косити траву око канала.
Забранити садњу дрвећа око канала на удаљености најмањој од 7 м.
Забранити затрпавање канала
Забранити бацање смећа у канале
Забранити изградњу нових кослских улаза без сагласности и дефинисаних услова
Изнаћи техничка решења за изградњу одвода атмосверских падавина атмосверске
канализације на појединим критичним местима као и просторима унутар насеља
(баштама и јавни површинама) где се током падавина сливају велике количине воде.
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10. Обезбедити сталну проточност свих пропуста како на каналској мрежи тако и на
атмосверској канализацији посебно на каналима изграђеним за одвог буичних вода
са тителског брега.
11. Обезбедити праћење нивоа воде на каналској мрежи и рада црпних станица посебно
у време најављених неповољних метеоролошких ситуација (као рецепијената вода
II реда)
12. Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и
узајамну заштиту.
13. Оспособљавање привредних субјеката – предузећа из области водоприврде за
заштиту од поплава и уношење њихових задатака у планове одбране од поплава
14. Оспособљавање јединица цивилне заштите опште намене за учешће у заштити и
спасавању од поплава.
15. Оспособљавање друштава, клубова и удружења чија је делатност везана за воду, као
и дефинисање задатака које они могу извршити у оквиру одбране од оплава
16. Формирање базе података о свим пловним објектима.
17. Израдити плану ангажовања команди јединица Војске Србије у пружању помоћи
угроженима и пострадалом становништву у случају поплава већих размера.
18. Оспособљавање штабова за ванредне ситуације за руковођење акцијама заштите и
спасавања од поплава.
19. Кроз практичне вежбе организованих снага цивилне одбране увежбати радње и
поступке из области заштите и спасавања од поплава.
20. Израдити планове заштите и спасавања од поплава.

II – 4 ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
-

III

Карта територије општине
Тител
Карта општине Тител са рељефом
Карта општине са КО – М3.
Карта улица за свако насељено место

ОПЕРАТИВНИ ДЕО

III-1 ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
Проглашење и укидање одбране од бујичних поплава и поплава услед високих
подземних вода - поплаве на водама II реда.
Одбрана од поплава на водама II реда, на територији Општине Тител проглашава и укида
Комадант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Тител, у складу са оперативним
планом одбране од поплава за воде II реда (овим планом).
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Одбрана од поплава на водама II реда организује се и спроводи према
следећим фазама:
Редовна одбрана од поплава на водама II реда
Редовна одбрана од поплава на водама II реда проглашава се кад се стекну одређени
неповољни метеоролошки услови, то јест када се после дугог кишног периода земља превише
навлажи, порасту подземне воде а у метаоролошкој најави имамо период великих и обилних
падаваина.
Мере у току редовне одбране од бујичних поплава на водама II реда
У току редовне одбране од поплава на водама II реда предузимају се мере осматрања и
праћења. Контрола одводних канала атмосверске канализације
пропуста и улива у
мелиризационе канале тј. реципијенте. Као и контрола нивоа подземних вода (преко ВДП
„Шајкашка“) посебно се надгледа стање канала и пропуста на путу Р 129 (деоница Вилово и
Лок).
Ванредна одбрана од поплава на водама II реда
Ванредна одбрана од полава на водама II реда се проглашава када хидрографска мрежа
одводни и упијајући канали атомосверске канализације нису у могућности да на задовољавајући
начин и у потребном року одведу поплавне воде тако да нивои од водних и упијајућих канала
нагло порасту и постоји ризик од угрожавања сигурности грађана и матријалних добара а водена
огледала – поплављене ниже површине терена значајно порасту.
Такође ванредна одбрана од поплава на водама II реда проглашава се и када су најављене
или у току екстремно јаки пљускови кад се очекује пораст нивоа бујичне масе која не би могла
бити прихваћена тренутним стањем одводних и упијајућих канала атмосверске канализације по
насељеним местима општине.
Мере у току ванредне одбране од поплава на водама II реда
Током ванредне одбране од поплава на водама II реда предузимају се мере непрекидног
осматрања и праћења ситуације (воде у атмосверској канализацији и нивоа воде у реципијентима
– мелиоризационим каналима и рада црпних станица), то јест појаве и стања заштитних објеката
као и мере и радови за очување њихове стабилности и за отклањање нежељених појава.
Предузимају се мере непрекидног осматрања, обавештавања (центра за обавештавање и
узбуњивање 112) и обавештавање локалне самоуправе и јавности на опасност од поплава, по
потреби и на одговарајуће мере, а непосредно након проласка оасности од поплава, предузимају
се одговарајуће мере на отклањању последица на атмосверској канализацији и заштитним
објектима.
Остварује се непосредна сарадња са ВДП „Шајкашка“ у циљу припреме за даљу
евакуацију водног таласа, ЈКП „Комуналац“ Тител и ДОО „Извор“ Шајкаш стављају се у
максималну радну приправност целокупног људства, механизације и техничких срестава.
Ванредна ситуација услед поплава на водама II реда
Ванредна ситуација услед поплава на водама II реда настаје кад није могуће са постојећим
људством, срествима и механизацијом тј. постојећим капацитетима за одбрану отклони опасност
од буичне поплаве штирих размера односно кад колична водног таласа прети изливањем,
изношењем велике количине земље и блата и одроњавањем брега, када подземне воде поплаве
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објекте, то јест проузроковањем великих матријалних штета. Општински штаб за ванредне
ситуације проглашава ванредну ситуцију на делу или целој територији општине Тител и
одлучује о неопходности ангажовања додатне радне снеге и механизације, рад и предузимања
већих радова (прокопавање нових канала, покретни црпни агрегати, механизација за уклањање
одрона и одвожење земље и сл.)
Мере у току ванредних ситуације у след појаве поплава на водама II реда
Мере у току ванредне ситуације услед појаве поплава на водама II реда дефинисане су
одредбама Закона о ванредним ситуацијама. По потреби се предузимају организоване мере
евакуације становништва и имовине, уз благовремено обавештавање (центра за обавештавање,
и јављање и узбуњивање 112) и упозоравање локалне самоуправе (Месних заједница) и јавности
на опасност од поплава и несрећа, као и потреби предузимања одговарајућих мера, а непосредно
након проласка опасности од поплава предузимају се неопходне мере на отклањању последица
на угроженом подручју као и на одводној мрежи и каналима атмосверске канализације и
заштитних објеката, као и одвођењу вода са обрадивих површина.

Критеријуми за проглашење редовне одбране, ванредне одбране и ванредне
ситуације услед поплава на водама II реда.
•
Критеријуми за проглашење редовне одбране од поплава на водама II реда,
Повећан ниво подземних вода, количина снежних падавина које се нагло топе,
неповољна метеоролошка ситуација (најава обилних падавина) и стање на
хидромелиорационом систему као реципијенту вода II реда тј. проглашење редовне
одбране од поплава на вом систему.
•
Критеријуми за проглашење ванредне одбране од поплава на водама II реда:
Повећан ниво подземних вода, велика количина снежних падавина које се нагло
топе, неповољна метеоролошка ситуација (најава одбилних падавина) и стање на
хидромелиорационом систему као реципијенту вода II реда тј. проглашење ванрене
одбране од поплава на овом систему.
•
Критеријум за проглашење ванредне ситуације услед појаве поплава на водама II
реда:
Ниво воде прелази ниво одводних и упијајућих канала атмосверске канализације,
вода се излива по нижим деловима насељених места (рецепијенти – милиоризациони
канали немогу прихватити доток ових вода), вода се улива у подруме и угрожава
објекте у насељеним местима, одрони брега угрожавају објекте и становништво,
блато и земља изливени на путеве заустављају саобраћај.
За одређивање критеријума за проглашење редовне одбране, ванредне одбране и
ванредне ситуације услед поплава на водама II реда неопходно је пратити стање на
хидромелиорационом систему као реципијенту тј. критеријуме и услове за проглашавање
редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода („Сл.гласник РС“ бр. 16/2015)
а то су:
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Критеријум А-Капацитет евакуационог објекта
Услов А 1

Услов А 2

Услов А 3

Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после
непрекидног рада до 24 часа, или уколико је у пријемнику испуњено
минор корито.
Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после
непрекидног рада од 48 часова, или је за реципијент проглашена
редовна одбрана од поплава спољних вода.
Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног
рада од 72 часа, као и у случају хаварије, или ако је истовремено за реципијент
проглашена редовна одбрана од поплава од спољних вода.

Критеријум Б- Испуњеност каналске мреже водом
Услов Б 1
Услов Б 2
Услов Б 3

Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да
прети изливање воде из канала, односно пријем воде у канале је отежан.
На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен,
односно пријем воде у канале је изразито успорен.
На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен,
односно пријем воде у мрежу је онемогућен.

Критеријум Ц- Засићеност земљишта
Услов Ц 1
Услов Ц 2

Услов Ц 3

Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом
поплављених површина до 1% површине система.
Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5%
површине ситема поплављено Угрожени поједини индустријски објекти,
саобраћајница и стамбене зграде.
Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на славу или више од 5%
површине система поплављено.
Поплављени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене зграде.

Критеријум Д- Појава снеженог покривача и леда
Услов Д 1

Услов Д 2

Услов Д 3

Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање,
каналска мрежа засута снегом и делимично залеђена Прогноза времена – пораст
температуре и нагло топљење снега.
Висок снежни покривач из сливу хидромелиорационих система за одводњавање,
каналске мрежа засута снегом и залеђена. Нагли пораст температуре, топљење
снега, поплављено земљиште на смрзнутој подлози.
Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење снега
и кишне падавине, поплављено земљиште на смрзнутој подлози.
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Одбрану од поплава од унутрашњих вода на појединим хидромелиорационим системима
за одводњавање проглашава наредбом руководилац одбране од поплава на мелиорационом
подручју и то: редовну одбрану када се стекне један од услова по критеријумима А,Б,Ц и Д са
индексом 1. А ванредну одбрану када се стекне један од услова са индексом 2.

Потребе и могућности за организовање и спровођење мера заштите
од поплва
Оперативне мере заштите и спасавања од поплава
1. Праћење стања на водама II реда и угрожености од поплава;
2. Увођење сталног дежурства ОШВС;
3. Активирање оперативни веза на подручјима угроженим од поплава са повереницима
и заменицима повереника Ц.З. и ВДП „Шајкашка“;
4. Ангажовање водопривредних организација за одбрану од поплава ВДП „Шајкашка“
и ЈВП „Воде-Војводине“ (у складу са хитним и неодложним потребама у
проглашеној ванредној ситуацији);
5. Обустављање и органичавање саобраћаја на комуникацијама на подручјима
угроженим од поплава (преко полициске станице Тител);
6. Учествовање грађана у одбрани од поплава;
7. Ангажовање у одбрани од поплава привредних друштава и других правних лица
као и приватних
лица који располажу потребном механизацијом, пумпама,
цистернама и другим неопходним покретним срествима за извођење радова битних
за одбрану од поплава;
8. Ангажовање специјализованих јединица ЦЗ (Ватрогасно спасилачке јединице и др.);
9. Ангажовање јединица Ц.З. опште намене на заштити и спасавању становништва и
матријалних добара од поплава;
10. Ангажовање јединица Војске Србије (у случају неопходне потребе ) на пружању
помоћи угроженом и страдалом становништву;
11. Коришћење свих расположивих транспортних, превозних срестава и пловних
објеката (чамаца) на најугроженијем подручју захваћеном поплавама и стављање на
располагање општинском штабу за ванредне ситуације.
12. Евакуцаија становништва матријалних добара и стоке из подручја угроженог
поплавом;
13. Збрињавање угроженог и пострадалог становништва;
14. Снабдевање здравом пијаћом водом подручја угрожених од поплава;
15. Организовање и спровођење санације терена и објеката на подручју захваћеном
поплавом;
16. Информисање и едукација јавности;
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НА СЕКТОРЕ ЗА ПОТРЕБЕ

Територија Општине Тител у смислу одбране од поплава на водама II реда дели се на
секторе које чине насељена места односно КО (катастарске општине);
Сектор I Тител
Површина КО Тител 68,3 км2 број становника 5347
Секторски руководилац: повереник ЦЗ
Раданов Воислав
Заменици секторског руководиоца- заменици повереника ЦЗ;
Александар Прокин
Чавић Миленко
Бекташ Славко
Обезбеђење људи: месна заједница Тител (мак. 140)
Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације: ЈКП „Комуналац“ Тител и по
потреби привредна друштва, (предузеће) ВДП Шајкашка“ и приватна лица.
СЕКТОР II Лок
Површина КО Лок 28,9 км2 број становника 1112
Секторски руководилац- повереник ЦЗ Гордана Грујин
Заменик секторског руковоциоца:- заменик повереника ЦЗ Љубица Џамбас:
Обезбеђење људи: Месна заједница Лок (мак. 40)
Обезбеђење алата, матријала, опреме и механизације:
ЈКП „Комуналац“ Тител и по потреби привредна друштва, ВДП „Шајкашка“ и приватна лица
СЕКТОР III Вилово
Површина КО Вилово 26,3 км2 број становника 1013;
Секторски руководилац: Повереник ЦЗ Панић Ненад
Заменик секторског рукодиоца: заменик повереника ЦЗ Панић Данко;
Обезбеђење људи: Месна заједница Вилово (мак. 40)
Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације:
ЈКП „Комуналац“ Тител и по потреби привредна друштва, ВДП „Шајкашка“ и приватна
лица.
СЕКТОР IV Гардиновци
Површина КО Гардиновци 32,3 км2 број становника 1280
Секторски руководилац: повереник ЦЗ Стојшић Димитрије
Заменик секторског руководиоца: заменик повереника ЦЗ Александра Катић;
Обезбеђење људи: Месна заједница Гардиновци (мак. 40)
Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације: ЈКП „Комуналац“ Тител и по потреби
привредна друштва и приватна лица.
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СЕКТОР V Шајкаш
Површина КО Шајкаш 38,км2 број становника 4337
Секторски руководилац: повереник ЦЗ Гелић Зорко,
Заменик секторског руководиоца: заменик повереника ЦЗ Ристо Поповић;
Обезбеђење људи: Месна заједница Шајкаш (мак. 110)
Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације: ДОО „Извор“ Шајкаш и по
потреби ЈКП „Комуналац“ Тител, привредна друштва и приватна лица.
СЕКТОР VI Мошорин
Површина КО Мошорин 67,7 км2 број становника 2563,
Секторски руководилац: повереник ЦЗ Багић Верка.
Заменик секторског руководиоца: заменик повереника ЦЗ Несторовић Бранка
Обезбеђење људи: Месна заједница Мошорин (мак 80)
Обезбеђење алата, матријала, опреме и механизације: ЈКП „Комуналац“ Тител и по потреби ДОО
„Извор“ Шајкаш, ВДП „Шајкашка“ привредна друштва и приватна лица.
III-3. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА
Одбраном од поплава на водама II реда на територији општине Тител руководи
општински штаб за ванредне ситуације општине Тител.
У циљу ефикаснијег деловања Општински штаб за ванредне ситуације именује Главног
рукоооводиоца одбране од поплава на водама II реда и његовог заменика.
Општински штаб за ванредне ситуације преко свог стручно оперативног тима за
заштиту и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом, прикупља све потребне
информације и пружа техничку стручну и сваку другу помоћ у превенцији и непосредној
одбрани од поплава. Такође, остварује се сарадња са надлежним Републичким институцијама,
Министатством унутрашњих послова, Сектором за ванредне ситуације, Управом за ванредне
ситуације и Новом Саду.
Стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава и несрећа на води и
под водом, Општинског штаба за ванредне ситуације чине:
руководилац тима:
Ивица Бутурић
заменик руководиоца тима:
Радомир Мишљеновић
члан тима:
Зоран Бошњак
члан тима:
Драган Малеш
члан тима:
Немања Милекић
Главни руководилац одбране од поплава на водама II реда
активира секторског
руководиоца, који обавља следеће активности:
•

Одређује обим и врсту одбранбених мера;

•

Активира оперативу (механизацију, срества и људство) одговорног предузећа;

•

Обезбеђује алат, материјал и опрему на датом сектору;

•

По потреби, организује и додатно људство у сарадњи са месним канцеларијама.
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На захтев секторског руководиоца, уколико се укаже потреба, Главни руководилац
одбране од поплава на водама II реда, ангажује општинска јавна предузећа, привредна друштва
и приватна лица.
Током трајања активности на одбрани од поплава Главни руководилац одбране од
поплава на водама II реда је у сталном контакту са општинским штабом за ванредне ситуације
општине Тител.
По престанку опасности од поплава комисија коју формира Скупштина општине Тител
извршиће детаљан обилазак угроженог подручја у циљу процене штете и израде извештаја са
одговарајућом фотодокументацијом.
Главни руководилац одбране од поплава на водама II реда дужан је да комаданту
Општинског штаба за ванредне ситуације општине Тител достави извештај о извршеној одбрани
од поплава, најкасније 15 дана од престанка одбранбених активности.
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III-4 ЗАДАТЦИ, ОДГОВОРНОСТИ И КООРДИНАЦИЈА СУБЈЕКАТА
У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА

6. јун 2022. год.
РУКОВОЂЕЊА

Систем руковођења одбраном од поплава на водама II реда.
Комадант општинског штаба за ванредне ситуације општине Тител
Комадант Штаба за ванредне ситуације координира рад са Главним руководиоцем
одбране од поплава на водама II реда, стручно оперативним тимовима и секторским
руководиоцима одбране од поплава на водама II реда.
Активности се проводе по следећим фазама:
I фаза- припрема за одбрану од поплава:
Заказује и руководи седницама штаба којима присуствују одговорна лица
за одбрану од поплава на водама II реда и на коима се усвајају планови
рада;
Обезбеђује услове за инплементацију Оперативног плана заштите од поплава на
водама II реда, код свих општинских субјеката;
У случају потреба, врши усаглашавање Оперативног плана за одбрану од поплава на
водама II реда са Оперативним плановима одбране од поплава, које спроводи
водопривреда Србије; односно водопривреда АП;
Обезбеђује услове за интегралне и координиране активности у инплементацији
оперативних планова, реализацију (активности у склопу припрема за одбрану од
поплава на водама II реда и органиизован рад у ванредним условима,
Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава на
водама II реда на подручју општине Тител,
Обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за информисање и
едукацију јавности;
Организује (у сарадњи са другим субјектима) и спроводи програм мера и активности
за обезбеђивање центара за прихват људи и имовине у ванредним условима;
Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима;
Прима и прати информације у вези са метеоролошким и хидролошким екстремима,
које доставља Републички хидрометеоролошки завод Србије;
II- фаза ванредна одбрана од поплава
-

Руководи радом Општинског штаба за ванредне ситуације општине Тител.
Кординира активности са лицима задуженим за одбрану од поплава на водама II
реда.
Сарађује са руководиоцима за одбрану од поплава из националног Оперативног
плана;
Сарађује са руководиоцем за одбрану од поплава у области цивилне заштите и
оперативним лицем надлежног Центра за обавештавање и узбуњивање 112;
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Издаје наредбе о предузимању мера за спречавање поплава, које се односе на
ангажовање радне снаге, механизације и других срестава и сл.;
Издаје наредбе, о предузимању мера на заштити добара, здравља људи а
подразумевају ангажовање радне снаге, механизације и других срестава и сл.;
Даје предлоге и упутства у ванредним околностима за припрему евакуације
становништва и имовине и координира стручним тимовима који евакуацију
припремају;
Да је предлог за проглашавање ванредне ситуације

III фаза – ванредна ситуација
-

-

У случајевима кад се процени да постојећем снаге и срествима нису довољни да се
савладају надолазеће непогоде или су се оне већ десиле комадант штаба за ванредне
ситуације проглашава ванредну ситуацију на територији општина или њеног дела.
Организује, руководи и координира програмом евакуације становништва до
прихватних центара у ванредним ситуацијама, координира радом штаба за ванредне
ситуације стручнооперативним тимова, Главног руководиоца одбране од поплава и
сектора за одбрану од поплава у ванредним ситуацијама.

IV фаза – отклањање последица поплава
-

Обезбеђује услов за спровођење мера и руководи активностима и радовима на
отклањању последица поплава на водама II реда по престанку опасности;
Остварује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање финансиске
и материјалне помоћи угроженом становништву привреди на подручју општине
Тител.

Заменик Комаданта Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Тител
У осуству комаданта штаба и по његовом налогу у свему га замењује.
Члан Општинског штаба за ванредне ситуације општине Тител именован за Главног
руководиоца одбране од поплава на водама II реда.
Главни руководилац одбране од поплава на водама
фазама одбране:

II реда врши следеће послове по

I фаза – припрема зд одбрану од поплава
-

Директно одређује примену оперативног плана код субјеката који учествују у
одбрани и спасавању од поплава на водама II реда.
Координира рад урководиоца сектора на терену и о томе обавештава комаданта
штаба;
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Врши непоседан увид у стање које може бити угрожено, у сарадњи са општинским
штабом за ванредне ситуације и предлаже потребне мере из свог домена.

II, III, IV фаза - ванредна одбрана од поплава, ванредна ситуација, отклањање
послелдица поплава
-

-

Врши непосредан увид стања на угроженом подручју у сарадњи са Штабом за
ванредне ситуације и предлаже потребне мере:
Спроводи наредбе Комаданта Штаба за ванредне ситуације, информише га о стању
на терену и предлаже предузимање радова и мера које изискују матријалне трошкове
у току одбране као и код отлањања последица поплава;
Организује реализацију потребних мера за неопходне хитне радове на угроженим
подручјама, по добијању сагласности Комаданта Штаба за ванредне ситуације;
Уколико би не чињењем били угрожени жвоти становника предузима мере без
добијене сагласноти (из претходне алинеје);
Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним срествима у току
одбране и отклањања последица поплава;
У току одбране од поплава и отклањања последица подноси извештаје Комаданту
Штаба за ванредне ситуације и посебно извештај комаданту Штаба за ВС по
завршетку одбране од поплава на водама II реда.

Повереници ЦЗ – руководиоци сектора одбране од поплава на водама II реда
Повереници ЦЗ у свим фазама одбране и отклањања последица поплава од вода II реда
врше следеће послове.
Врше непосредан увид у стање на свом сектору и достављају информације Главном
руководиоцу одбране од поплава.
Предлажу спровођење радова и мера на терену свог сектора;
Организују и риководе хитним радовима и мерама на терену свог сектора;
Извештавају Главног руководиоца одбране од поплава о извршеним мерама и воде
евиденцију о стању на терену, ангажованом људству, механизацији и техничким
срествима и др.
Систем веза у спровођењу одбране од поплава за воде II реда
Систем веза за организовање и спровођење одбране од поплава на водама II реда на
подручју општине Тител, обезбеђен је применом постојећих система мобилне и
фиксне телефоније.
Општински штаб за ванредне ситуације општине Тител у циљу брзог и ефикасног
преноса информација остварује ефикасну сарадњу са „Радио Тителком“.
Комуникација између субјеката у одбрани и Општинског штаба за ванредне
ситуације одвија се по усвојеној „шеми руковођења и координације са субјектима
одбране од поплава“ у скалду са овим Оперативним палном.
Комадант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Тител је задужен за
ажурирање (скупљање, обраду, пренос) свих релевантних података и благовремено
успостављање комуникације са субјектима у свим фазама одбране од поплава.

6. јун 2022. год.
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ЕВАКУАЦИЈА СТАНОВНИШТВА УГРОЖЕНОГ ОД ПОПЛАВА

Сходно процени угрожености од поплава на водама II реда, неби било велике
угрожености становништва и матријалних добара међутим ако би ситуација условила
угроженост на водама I реда пре свега хидромелиоразиционог система (мелиоризационих канала
и црпних станица) на територији наше општине (а што се до сада показало као условно зависно)
имали бисмо угроженост становништва и матријалних добара на деловима насељених места и
катастерских општина па и потребу за евакуацију дела становништва са угроженог подручја.
На основу добијених информација о падавинама, стања водостаја и рада
хидромелоризационог система у општини Тител, општински штаб за ванредне ситуације
процењује степен опасности активира надлежно људство, потребне мере, механизацију и
средства, а ако очекивана ситуација превазилази одбранбене капацитете проглашава ванредну
ситуацију. Активира се МУП-а полициска станица Тител, ватрогасно спасилачка јединица
Тител, јединица цивилне заштите опште намене, добровољци, комуналне службе,
водопривредно предузће и друг потребна привредна друштва и правни субјекти за одбрану и
спашавање.
Битно је у што краћем времену алармирати јавност и становништво на угроженом
подручју јер за кратак временски период становништво (угроженог подручја) мора спремно
дочекати наредбу о евакуацији – спашавању становништва и смањењу материјалних губитака.
Поступци у спашавању стаовништва су: идентификација простора који се евакуише, развијање
процедуре за евакуацију (правац дестинација време), формирање центра за пријем и привремени
боравак угрожених, ургентне мере (хитна медцинска помић, противпожарна заштита,
интервенција комуналних служби – код прекида снабдевања електричном енергијом и пијаћом
водом) и повратак евакуисаног становништва по налогу општинског штаба за ванредне
ситуације.
Евакуација од поплава врши се померањем угроженог становништва, стоке и материјално
техничких срестава на ближа безбедна подручја-код суседа или родбине угрожених.
За случај већих размера поплаве користће се јавни објекти као смештајни капацитет (сале,
домови културе по месним заједницама, слободни станбени објекти, хотели, слобдни економски
објекти и складишни простори).
Евакуција се предузима кад предстоје или су настале опасности изазване поплавом
великих размера, која угрожава становништво. Тако да је нужно да становништво ради заштите
и спасавања напусти угрожену територију.
Одлуку о евакуацији доноси Комадант Општинског штаба за ванредне ситуације
Општине Тител сходно члану 58 став 1. Закона о ванредним ситуацијама.
Одлуку о евакуацији спроводи:
1. Руковођење Општински штаб за ванредне ситуације општине Тител-Руководилац
стручно оперативног тима за евакуацију или друго лице које одреди комадант штаба.
2. Регулисање саобраћај – Полицијска станица Тител.
3. Превоз угроженог становништва, стоке и матријалних добара – локална привредна
друштва и приватна лица са адекватни превозним срествима.
4. Одржавање реда и заштита имовине – Полициска станица Тител.
5. Прихват евакуисаних грађана, стоке и материјалних добара – повереници ЦЗ по
насељеним местима тј. секторски руководиоци одбране од поплава, школе и
прешколска устаова „Плави чуперак“ за децу предшколског узраста.
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Од самих вода II реда не прети толика опасност да би се и требала предвидети
евакуација али како метеоролошки услови стварају тако велике проблеме и на
хидромелиорационом систему (каналској мрежи) која је реципијент вода II реда,
пракса је показала повезаност и узајамност истих и проблеми који настају на
хидромелиорационом систему могу проузроковати поплаве на водама II реда то јест
плављење великих површина обрадивог земљишта и делове насељених места, те
проузроковати угрожавање и становништва и матријалних добара.
Узимајући све у обзир угроженост становништва и евакуација истог неби обухватила
велик број грађана и објеката. Тако да би се по саопштењу наредбе о евикуацији становништва
помериоло са угрожене територије (пешице или сопственим превозом на неугрожено подручје.
У складу са ситуацијом на терену, место за прихват угроженог становништва, стоке и
матријалних добара одређује општински штаб за ванредне ситуације општеине Тител.
Приоритет у евакуацији имају особе са инвалидитетом, болесне особе, деца, труднице,
мајке са малом децом и старе особе.
Одмах након прихвата евакуисаних врши се евидентирање и смештај.
III – 6

ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И НАСТРАДАЛОГ
СТАНОВНИШТВА

Ради збрињавања угроженог и настрадалог становништва код поплава, предузети мере
за привремени смештај, исхрану, здравствену зашттиту и обезбеђење других неопходних
потреба становиштва.
Збрињавање угрожених и настрадалих планира и организује Општински штаб за ванредне
ситуације општине Тител.
Носиоци збрињавања:
1. Општинско веће;
2. Стручно оперативни тим за збрињавање, повереници ЦЗ и јединице ЦЗ опште
намене;
3. Општинска организација Црвеног крста
САРАЂУЈУ:
-

Школске управе (средње и основних школа општине Тител)
Дом здравља Тител
Центар за социјални рад
Општинска управа
ЈКП „Комуналац“ Тител
ДОО „Извор“ Шајкаш
Санитарна, еколошка и комунална испекција
Полициска станица Тител
Хуманитарне и невладине организације

6. јун 2022. год.
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По плану општинског штаба за ванредне ситуације збрињавање – прихват
Угроженоги настрадалог становништва извршити привременим смештајем у просторије
школских и предшколских установа спортских хала и другим погодним објектима на делу
територије која није угрожена поплавом.
Одмах након прихвата, психолози и социјални радници обављају разговор са евакусаним
становништвом.
За рад са децом школска управа обезбеђује школске педагоге и психологе.
Центар за социјални рад предузеће бригу о социјално угроженим лицима.
Извршни органи општине (веће) обезбеђују флаширану воду и храну за евакуисане.
ЈКП „Комуналац“ Тител и ДОО „Извор“ Шајкаш обезбеђују водоснабдевање Дом
здравља Тител ће обезбедити здравствену заштиту евакуисаних грађана. Такође ће обезбедити
здравствену заштиту психотрауматизованих.
Санитарна испекција наложиће мере хигијенско – епидемиолошке заштите.
Комунални и еколошка испекција ће спроводити мере из своје надлежности.
Полиција обезбеђује одржавање реда и заштиту евакуисаних и њихове имовине.
Хуманитарне и невладине организације се ангажују у циљу обезбеђења хуманитарне
помоћи за настрадале.

ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ КОЈА СЕ АНГАЖУЈЕ У
ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА
За потребе спровођења редовне и ванредне одбране од поплава на располагању је
механизација ЈКП „Комуналац“ и ДОО „Извор“.
Механизација је у погонској спремности и зависно од потребе може се у потпуности
ангажовати.
Наменски алат за спровођење одбране од поплава не постоји. У интервенцијама се
користи алат предузећа који је у свакодневној употреби.
Матријали за спровођење одбране од поплава могу се позајмити од локалних предузећа.
Систем веза радио и телефонски, мреже за спровођење одбране од поплава не постоји ,
могу се користити услуге Центра за обавештавање јављање и узбуњивање 112 и телефони
Општинске управе.
За потребе одбране од поплава укључују се и друга привредна друштва и приватна лица
која поседују потребну механизацију (багере, уговариваче, моторне пупмпе, тракторе, камионе,
мини бусеве и др.)
Финансиска срества за покривање трошкова редовне и ванредне одбране од поплава на
пољопривредном земљишту тј. насталих штета обезбеђује Република (у складу са законом о ВС)
Финансиска срества за покривање трошкова редовне и ванредне одбране од поплава у
насељеним местима општине (на водама II реда) као и за време ванредне ситуације обезбеђује
општина Тител. Део трошкова ( у зависности од обима истих) за последице ванредне ситуације
у складу са законом обезбеђује Република.
Срества за извршење овог плана обезбеђује Општина Тител.
III-7
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Неопходно је прецизно регулисати начин плаћања, односно поступак матријалне
надокнаде за ангажовану радну снагу и матријално техничка срества, која су коришћена у
одбрани од попалава.
III-8 ПОДАЦИ О ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА, ОРГАНИМА, ПРИВРЕДНИМ
ДРУШТВИМА (ПРЕДУЗЕЋИМА) И ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА НАДЛЕЖНИМ
ИЛИ УКЉУЧЕНИМ У ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА
СПИСАК ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА СА ПОДАЦИМА
И ИМЕНИМА ОДГОВОРНИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
I ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ МУП-а
Ред.
бр.
1
1.

Назив субјекта

2.

МУП-Ватрогасно
спасилачка једница

2
МУП-ПС-ТИТЕЛ

Име и презиме
вуководиоца
3
Драган Ђорђић
Мирослав Петров

Телефон
Мобилни
4
5
021/2960-143
063/693-507
064/8924-130
021/2960-241
064/8920-880
Посао

II ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ
Ред.
бр.
1
1

Назив субјекта
2
Судија за прекршаје

Име и презиме
руководиоца
3
Стевам Лочки

Телефон
Посао
Мобилни тел.
4
5
021/2960-092
063/598-014
063/1137-769

III ОРГАНИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.

Назив субјекта

Име и презиме
руководиоца
2
3
Преседник општине
Драган Божић
Заменик
преседника Богољуб Марковић
општине
Преседник скупштине Драгиша
општине
Тривуновић
Начелник
општинске Соња Пејакић
управе

Телефон
Посао
Момбилни тел.
4
5
021/2960-165
064/822-42-37
021/2960-165
064/822-42-34
021/2960-165

064/822-42-80

021/2960-186

064/822-42-48
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СПИСАК МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА СА ПОДАТЦИМА И ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА
Ред. Месна
бр. заједница

Име
и Запослен у
презиме
преседника
савета МЗ

1
1.

2
ТИТЕЛ

3
Александар
Прокин

4
службеник

2.

ЛОК

Горана
Грујин

службеник

3.

ВИЛОВО

4.

Панић Ненад Општина
Тител
ГАРДИНОВИ Стојшић
пензионер
Димитрије

Бројеви телефона
МЗ

Посао Кућни Моб.
5

6

021/
2960-058

-

021/
2967-011

-

7

8
065/8619111

064/
7096580

021/2966- 021
021/
2968-175

065/4614754
063/8316555

5.

ШАЈКАШ

Зорко Гелић

НИС
- 021/2964- НАФТАГАС 075

063/548-932

6.

МОШОРИН

Верка Багић

Дом здравља 021/2969015

063/1652282

IV ЕКОНОМСКИ ДЕО
IV-1. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДАМА II РЕДА
Одбрана од поплава на водама I реда на територији општине, рекама Дунаву и Тиси и
хидромелиоризационом систему (каналској мрежи и црпним станицама за одводњавање),
финансира, организује и спроводи ЈВП „Воде Војводине“ и ВДП „Шајкашка“.
Одбрану од бујичних поплава односно поплава на водама II реда, (атмосверске
канализације по насељеним местима општине), финансира општина, преко ЈП „Простор“ тј.
одржавање конплетне атмосверске канализације (одводних и упијајућих канала, пропуста и др.)
и извођење радова и објеката за одвод воде са критичних места, као и пројектовање и извођење
техничких решења за отклањање последица на угроженим местима.
Одбрану од поплава на водама II реда у Општини Тител организује и проводи Општински
штаб за ванредне ситуације општине Тител и за ту намену планира посебна срества у буџету
општине, као срества за рад штаба за ванредне ситуације.
Комадант општинског штаба за ванредне ситуације општине Тител благовремено ће
организовати припрему за израду Оперативног плана за наредну годину. Избор података за
Оперативни план заштите од поплава на водама II реда за наредну годину су нове информације
Главног руководиоца одбране од поплава, као и повереника цивилне заштите тј. руководиоца
сектора за одбрану од поплава.
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ПРЕГЛЕД ХИТНИХ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА

Собзиром на лоше укупно стање атмосверске канализације по свим насељеним местима
које је узроковано затрпавањем канала, преграђивањем канала колским улазима безцевних
пропуста као и проблемом измене нагиба улица код израде асвалтних саобраћајница неопходно
је урадити пројекте атмосверске канализације за сва насељена места.
Као неопходне хитне мере потребно је решити одвођење воде из улице СП Штете у
Тителу (ово решење захтева израду шахта и пумпе) и улици Омладинска у Шајкашу за коју је
потребно извршити прокопавање канала до реципијента-канала Л-413-1.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

6. јун 2022. год.

Службени лист општине Тител

број: 4

страна 110.
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ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ
У ОДЛУЦИ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ УЛИЦА И ЗАСЕОКА
Утврђено је да се у тексту Одлуке о измени и допуни одлуке о одређивању назива улица
и засеока објављене у „Службеном листу“ општине Тител број 2/22 поткрала техничка грешка.
Исправља се „Члан 8.“, тако да гласи „Члан 3.“, и исправља се „Члан 9.“, тако да гласи
„Члан 4.“.
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