На основу члана 45. став 2. и 3. и члана 53. став 4. Закона о водама (''Службени гласник РС'', бр.
30/10), члана 84. став 3. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/09),
члана 20. тачка 19. Закона о локалној самоуправи, (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007),
Општег плана за одбрану од поплава за период од 2008. до 2013. године (''Службени гласник РС''
број 60/08) и на основу члана 15. став 1. тачка 19. и члана 41. став 1. тачка 7. Статута општине
Ада (''Службени лист општине Ада'', број 27/08 и 14/09),
Скупштина општине Ада је на седници одржаној 28.11.2011. године, донела
ОПШТИ ПЛАН
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОПШТИНЕ АДА ЗА ПЕРИОД ОД 2011-2013. ГОДИНЕ
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Одбрана од поплава изазваних појавом повишених спољних и унутрашњих вода (у даљем
тексту: одбрана од поплава) на територији општине Ада, организује се и спроводи у складу са
Законом о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10), Законом о ванредним ситуацијама
("Службени гласник РС", бр. 111/09) и Општим планом за одбрану од поплава Републике Србије
на период 2008 – 2013. године (''Службени гласник РС'', број 60 од 13.07.2008. године), у даљем
тексту:
Општи
план.
2. Одбрана од поплава на територији општине Ада организује се и спроводи према општем и
оперативном плану одбране од поплава на територији општине Ада (у даљем тексту: општи и
оперативни план општине).
Општи и оперативни план општине се израђује у сарадњи са водопривредним предузећем,
надлежним за подручје општине Ада.
3. Општи план општине, доноси Скупштина општине Ада за временски период, који је у складу
са Општим планом.
4. Оперативни план општине, а на основу Општег плана, доноси Општинско веће општине Ада
до 30. новембра текуће године, за наредну годину.
5. Одбрану од поплава на територији општине Ада организује и спроводи Општински штаб за
ванредне ситуације општине Ада (у даљем тексту: општински штаб), у сарадњи са предузећима
којима је поверено одржавање заштитних објеката од поплава и непосредно вршење послова и
задатака одбране од поплава, уз ангажовање јавног комуналног предузећа, општинских виталних
служби и привредних предузећа и других правних лица и организација, која учествују у одбрани
од поплава.
6. Одбрана од поплава организује се и врши у зависности од степена опасности, а према
следећим фазама: припрема за одбрану, редовна одбрана, ванредна одбрана и ванредно стање.
Одговарајућа фаза одбране од поплава спроводи се у складу са републичким општим планом
одбране од поплава и републичким оперативним планом одбране од поплава за текућу годину.
II – ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ
Превентивне мере и припреме за одбрану од поплава дужни су да спроводе органи локалне
самоуправе, привредна друштва, правна и физичка лица која своју делатност и активност
обављају на територији општине Ада и то кроз следеће:

- стриктно придржавање административних и техничких прописа за безбедност лица,
материјалних добара и животне средине у областима од интереса за смањење ризика од поплава
(водопривреда, урбанизам, пољопривреда, комуналне и др. Делатности);
- редовно одржавање и чишћење постојећих канала, уже околине истих и других објеката од
интереса за несметано отицање вода;
- предузећа и друга правна лица чија је имовина односно подручје угрожено од поплава имају
обавезу доношење свог Плана одбране од поплава и достављање надлежном органу;
- уградња и реализација елемената заштите од поплава у планове одрживог развоја, у циљу
заштите од штетног дејства вода;
- образовање радних јединица и организовање и обука за заштиту од поплава;
- осигурање имовине од поплава;
- праћење и благовремено обавештавање о опасностима у области заштите од поплава;
- координација утврђених активности свих субјеката који учествују у одбрани од поплава, са
акцентом на успостављање сарадње са предузећима којима је поверено одржавање заштитних
објеката за одбрану од поплава;
- праћење и контрола стања и предузетих мера.
III - СТЕПЕНИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
У односу на опасности од поплава утврђена су три степена и то:
- Редовна одбрана од поплава, настаје када сувишне воде почињу интензивно да теку каналском
мрежом и траје све док се редовним коришћењем канала за одводњавање, испусних устава и
црпних станица сувишне воде могу да одводе без посебних ванредних радова а вода се не излива
из каналске мреже.
- Ванредна одбрана од поплава, настаје кад изграђеним системима за одводњавање и сеоском
канализацијом није могуће у задовољавајућем (одређеном) року одвести поплавне воде са
пољопривредног земљишта или из насеља и због тога долази до изливања вода из канала са
претњом настајања штета на усевима и објектима.
- Ванредно стање, настаје
када није могуће са људством, средствима и предвиђеним плановима за одбрану од поплава
отклонити опасност од настајања поплава ширих размера и већих материјалних штета.
Неопходно је ангажовање већег броја радне снаге и механизације (мобилизација) ради
предузимања већих радова (просецање, ископ нових канала, покретних црпних агрегата и сл.),
односно укључивање у активности снага и средстава Округа, АП Војводине и Републике
Србије.
IV - ПРОГЛАШЕЊЕ И УКИДАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
1. Одбрану од поплава од спољних и унитрашњих вода у појединим фазама проглашава својом
наредбом руководилац одбране од поплава на водном подручју, а у складу са условима и
критеријумима утврђеним оперативним планом одбране од поплава Републике Србије.
2. Одбрану од поплава од унутрашњих вода, у складу са условима и критеријумима утврђеним
оперативним планом општине, може да прогласи Председник општине Ада, по предлогу
Општинског штаба за ванредне ситуације, на одређеном локалитету и пре достигнутих
утврђених критеријумима за њено проглашење, ако стање на појединим локалитетима или
хидрометеоролошке прилике захтевају примену мера за одбрану од поплава.
3. Наредба о проглашењу и престанку одбране од поплава на територији општине Ада, донета у
складу са оперативним планом одбране од поплава Републике Србије, доставља се
Министарству надлежном за послове водопривреде, угроженим месним заједницама и Одељењу
за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова у Кикинди.

V - ЗАДАЦИ УЧЕСНИКА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА
1. Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" Нови Сад у сарадњи са ДТД
Водопривредним ДОО "Сента" из Сенте (у односу на подручје општине Ада): израђује
дугорочне и средњорочне планове и годишње програме за доградњу и реконструкцију система за
одводњавање; врши истраживања у циљу повећања степена сигурности од поплава и
прихватања сувишних вода из насељених места; обезбеђује финансијска средства (накнада за
одводњавање) за извршавање превентивних радова и др. активности, у складу са програмом
радова и могућности корисника; врши одржавање и обезбеди погонску спремност система за
одводњавање, у складу са расположивим финансијским средствима; израђује оперативни план за
одбрану од унутрашњих вода (организација одбране, списак особља, механизације, алата,
материјала и др.); обезбеђује и држи у ажурном стању техничку документацију за одвођење
сувишних вода (ситуације, угрожене зоне, уздужни и карактеристични попречни профили, места
прихвата сувишних вода из сеоских канала); врши одвођење сувишних вода са пољопривредног,
шумског и др. земљишта и пријем и одвођење сувишних вода из сеоске канализације у складу са
прописима и плановима.
2. Скупштина општине Ада: доноси план и програм за уређење кишне канализације, у
сарадњи са Саветима месних заједница; обезбеђује учешће општине Ада у потребним
истраживањима, студијима и пројектима ради реализације мера и радова за неопходно повећање
степена сигурности одбране од поплава; доноси општи и оперативни план за одбрану од поплава
општине Ада; обезбеђује финансијска средства за остваривање планова и програма за одбрану
од поплава.
3. Савети месних заједница: учествују у изради планова и програма за уређење кишне
канализације; планирају и обезбеђују финансијска средства за остваривање планова и програма
за своју територију; учествују у одржавању кишних канала на својој територији.
4. Општински штаб за ванредне ситуације: организује и спроводи припреме за одбрану од
поплава на територији општине, у сарадњи са предузећима којима је поверено одржавање
заштитних објеката од поплава, као и јавним комуналним предузећем, општинским виталним
службама и оспособљеним правним лицима која учествују у одбрани од поплава; предлаже
нацрт општег и оперативног плана одбране од поплава општине, као и њихово ажурирање,
допуну и надградњу; утврђује расположиве ресурсе на територији општине, и то: техничке,
административне, материјалне, финансијске, кадровске и институционалне, за спровођење
одбране од поплава; израђује све неопходне правне инструменте за спровођење одбране од
поплава (о преузимању и ангажовању радне снаге, материјала и механизације, о коришћењу
јавних и приватних простора и институција за прихват угрожених од поплава, о коришћењу
превозних средстава, о надокнади трошкова и др.); сарађује са руководиоцем одбране од поплава
по републичком оперативном плану за одбрану од поплава; обезбеђује услове за реализацију
програма мера и активности за информисање јавности; издаје наредбу о предузимању мера у
одбрани од поплава, које се односе на ангажовање радне снаге, механизације и других средстава;
даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у ванредним
околностима; анализира информације са угрожених подручја и обавештава друге надлежне
органе о предузетим мерама и радњама у одбрани од поплава, као и размерама насталих штета
од поплава; обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на
отклањању последица поплава по престанку опасности; организује процену насталих штета од
поплава.

5. Пољопривредна предузећа и пољопривредници: обезбеђују извођење повремених бразда на
својим њивама за ефикасан одвод сувишних вода из депресија до најближих канала за
одводњавање.
6. Грађани и власници објеката и земљишта у насељеним местима: редовно одржавају
(чисте) канале и пропусте испред својих стамбених и пословних зграда, јавних и службених
просторија и дворишта.
VI - РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА
Одбраном од поплава руководи се на основу одредаба Општег и Оперативног плана, којим се
уређује организација и субординација учесника, дефиншу системи за одводњавање, објекти за
одбрану, одговорна лица, материјално-техничка средства, хидрометеоролошка осматрања,
систем веза за одбрану од поплава.
Начин руковођење одбраном од поплава у општини се утврђује оперативним планом одбране од
поплава општине.
VII - АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА
Ангажовање радне снаге, механизације, опреме и материјала за потребе одбране од поплава на
територији општине врши се на основу конкретних решења и прилога из оперативног плана
општине, сходно извршеним припремама, путем наредби, донетих на основу тих решења.
VIII – ФИНАНСИРАЊЕ
Финансијска средства за све фазе одбране од поплава на територији општине обезбеђују се у
буџету општине.
Финансијска средства се могу обезбедити и из других извора.
IX – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Општи план за одбрану од поплава општине Ада, ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Слубеном листу општине Ада''.
Овај Општи план се објављује у ''Службеном листу општине Ада''
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА
Број: 87-15/2011-01
Ада, 28.11.2011.
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