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У гла ви 2. ОПЕ РА ТИВ НИ ПЛАН ЗА ОД БРА НУ ОД ПО ПЛА ВА ОД СПОЉ НИХ ВО ДА И ЗА ГУ ШЕ ЊА ЛЕ ДОМ, одељaк 1. Прав но 
ли це над ле жно за ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње од бра не од по пла ва, ру ко во ди лац од бра не од по пла ва на вод ном под руч ју, ње гов за ме ник 
и по моћ ник, сек тор ски ру ко во ди лац од бра не од по пла ва и ње гов за ме ник, та бе лар ни пре глед ме ња се и гла си:

Под о де љак а) ВОД НО ПОД РУЧ ЈЕ „БАЧ КА И БА НАТ”, у та бе лар ном пре гле ду, СЕК ТОР Д.8. КО ВИН, у ко ло ни два, у тре ћем ре ду 
ре чи: „Са во Го ли ја нин, моб. 065/858-46-26” за ме њу ју се ре чи ма: „Алек са Уско ко вић, 069/880-85-50”.

СЕК ТОР Д.9. ПАН ЧЕ ВО, у ко ло ни два, у тре ћем ре ду ре чи: „Са во Го ли ја нин, моб. 065/858-46-26” за ме њу ју се ре чи ма: „Алек са 
Уско ко вић, 069/880-85-50”.

СЕК ТОР Д.17. ЗРЕ ЊА НИН I, у ко ло ни два, у че тр на е стом ре ду ре чи: „Са во Го ли ја нин, моб. 065/858-46-26” за ме њу ју се ре чи ма: 
„Алек са Уско ко вић, 069/880-85-50”. 

СЕК ТОР Д.20. ЗРЕ ЊА НИН II, у ко ло ни два, у де ве том ре ду ре чи: „Ста ни слав Ми тро вић, моб. 069/403-00-46” за ме њу ју се ре чи ма: 
„Ве ро љуб Лу кић, моб. 069/550-33-60”, а у че тр на е стом ре ду ре чи: „Са во Го ли ја нин, моб. 065/858-46-26” за ме њу ју се ре чи ма: „Алек са 
Уско ко вић, 069/880-85-50”. 

СЕК ТОР Д.21. ВР ШАЦ, у ко ло ни два, у тре ћем ре ду ре чи: „Ста ни слав Ми тро вић, моб. 069/403-00-46” за ме њу ју се ре чи ма: „Ве ро-
љуб Лу кић, моб. 069/550-33-60”.

Под о де љак б) ВОД НО ПОД РУЧ ЈЕ „СРЕМ”, у та бе лар ном пре гле ду, СЕК ТОР С.2. СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА, у ко ло ни два, у пе том 
ре ду ре чи: „Жељ ко Ле шић, моб. 064/822-43-51” за ме њу ју се ре чи ма: „Алек сан дар На ран џић, моб. 064/822-43-72”.
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Под о де љак в) ВОД НО ПОД РУЧ ЈЕ „БЕ О ГРАД”, та бе лар ни пре глед ме ња се и гла си:
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Под о де љак г) ВОД НО ПОД РУЧ ЈЕ „ДО ЊИ ДУ НАВ”, та бе лар ни пре глед ме ња се и гла си:
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Под о де љак д) ВОД НО ПОД РУЧ ЈЕ „СА ВА”, та бе лар ни пре глед ме ња се и гла си:
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Под о де љак ђ) ВОД НО ПОД РУЧ ЈЕ „МО РА ВА”, та бе лар ни пре глед, у увод ном тек сту за СЕК ТОР М.1. СМЕ ДЕ РЕ ВО, M.2. 
POЖАРЕВАЦ, М.3. ВЕ ЛИ КА ПЛА НА – РА ЧА – ЛА ПО ВО – БА ТО ЧИ НА – КРА ГУ ЈЕ ВАЦ, М.4. СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА, М.5. 
БРА НЕ „КУ ДРЕЧ I” и „КУ ДРЕЧ II”, М.6. СВИ ЛАЈ НАЦ – ДЕ СПО ТО ВАЦ – ЈА ГО ДИ НА и М.7. ЋУ ПРИ ЈА – ПА РА ЋИН – ЋИ ЋЕ ВАЦ, у 
тре ћем ре ду ре чи: „и М.4.” за ме њу ју се ре чи ма: „М.4.1. и М.4.2.:”.

СЕК ТОР М.12. Кру ше вац – Тр сте ник – Кра ље во – НО ВИ ПА ЗАР, у ко ло ни два, у два де сет тре ћем ре ду ре чи: „тел. на бра ни 034/515-
119” за ме њу је се ре чи ма: „тел. на бра ни 034/651-51-19, 651-51-18”.

СЕК ТОР М.13. ЧА ЧАК – ПО ЖЕ ГА – УЖИ ЦЕ, у ко ло ни два, ре чи:
„ЈП „ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ”, Ужи це
тел. 031/519-141, 518-723, E-mail: o ffi ce@dire kc ijaue. rs 
Директор :  Ни кола Мак си мовић, моб. 064/858-07-32” зам ењ ују се речима :
„ЈП „ВЕЛИКИ ПАРК”, Ужице
тел. 031/351-81-52, 352-17-37, E-mail: j p@v elikipark .rs
Директор: Бранко Б огићевић , м об. 065/ 521 -73-71”. 

У  одељку  2.  Систе м и  за заш титу  од по плава -  сектори ,  деони це,  заштит ни  водни об је кт и,  штићена  поп ла вна п одр учја и к рит ерију-
ми  за прогл аше ње редовне  и ван редне о дб ра не од  поплава   од  спољних в ода и  заг ушења  л едом, пододељ ак в) В одно п одручје  „Б еогра д ”,  
у уводном тексту речи: „Сектори/деонице: Д.4 . -  Д.6., С .1.1., С. 1.2., С.3. (без заштитног во дн ог  објекта  2 . на С.3 .8 .), М . 4. 3.” замењују се 
речима: „Сектори/деонице: Д.4. - Д. 6. , С .1.1.,  С.1.2.,  С.3., М.4.3 . ” 

Табелар ни  преглед ,  СЕ КТОР С.3.  Београ д – О БРЕНОВАЦ – ЛАЗАРЕВАЦ , у трећем реду р еч и:  „281.07  k m (укупно 286.95 km) ” 
 зам ењује  се речима:  „286 . 95  km”.

Табел арни прегле д, Ознака деонице  С .3 .8. м ења се  и гласи:

П ододељак д)  Водно  подруч је „Сава ”,  у ув о дн ом тексту речи : „С ектори /деониц е: С.3.8. (заштитни водни објекат 2), С.4. 1.,  С.4.2. , 
С.4.3. , С.4.4. (заштитни водни објекти 1, 2, 3, 7, 8. и 9.), С.5 .,  С .6., С.7 .,  С.8. и  С. 9.” з а ме њују се речима: „Сектори/деонице: С.4. 1.,  С.4.2. , 
С.4.3. , С.4.4. (заштитни водни објекти 1, 2, 3, 7, 8. и 9.), С.5. ,  С.6 ., С.7 ., С.8. и  С.9. ”

Таб е ларни прегл ед , СЕКТОР  С .3 . Беогр ад – ОБРЕНОВАЦ –   ЛА ЗАРЕВАЦ бр ише се .
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П од одељак  ђ)  Во дно по дручје „М орава”, табеларни  прег лед , СЕКТО Р М.9. Н ИШ  – Б ЕЛА ПАЛ АНКА – ПИРО Т – ДИМИТРОВГРАД 

мења  се и  гл аси:
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СЕКТОР М.13. ЧАЧАК – ПОЖЕГА – УЖИЦЕ, Ознака деонице М.13.10. мења се и гласи:
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У гла ви 3. ОПЕ РА ТИВ НИ ПЛАН ЗА ОД БРА НУ ОД ПО ПЛА ВА ОД УНУ ТРА ШЊИХ ВО ДА, оде љак 1. Прав но ли це над ле жно за 
ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње од бра не од по пла ва, ру ко во ди лац од бра не од по пла ва на ме ли о ра ци о ном под руч ју, ње гов за ме ник и по моћ-
ник, ру ко во ди лац хи дро ме ли о ра ци о ног си сте ма и ње гов за ме ник, у та бе лар ном пре гле ду, ВОД НО ПОД РУЧ ЈЕ „БЕ О ГРАД” ме ња се и 
гла си:

Под о де љак а) МЕ ЛИ О РА ЦИ О НО ПОД РУЧ ЈЕ „ГОР ЊИ ДУ НАВ”, у та бе лар ном пре гле ду, ОЗНА КА ХИ ДРО МЕ ЛИ О РА ЦИ О НОГ 
СИ СТЕ МА (ХМС) ГД К 72. - ГД К 79., у ко ло ни два, ре чи:

„ЈВП „ВО ДЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ”, Но ви Сад
тел. 021/488-14-39, факс 021/557-763, E-mail: mel ioraci je@vodevojvodine.com
В.Д. Директора: С ла вко Вр нџић, моб. 066/555-22-22
Снежана  Бје кић, м об: 066/33 0- 70 3” замењују се речима:
„ДТД „Северна Бачка” ДОО Суботица
тел 024/551-844, факс 024/525-053, E-mail:  dtdsevernabacka@mts.rs
В.Д. Д ире ктора: Александар Киш, моб. 063/ 442-2 28
 Ал ек с ан да р  Киш,  моб . 063/442-228”.
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИО НО Г СИСТЕМА (ХМ С) ГД  СБС 8 0. – ГД СБС 84., у колони два, у  др уг ом реду  ре чи: „E-mail: 

dtdsu @yu no rd. net” замењују се  речи ма:  „ E- m ai l:   dtdsev ern abacka@mts.rs”.
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИО НО Г СИСТЕМА (ХМ С) ГД  ЈБ 23 3. – ГД  ЈБ  262.,  у к олони два, у трећем реду ре чи :  „Станисл ав  

Митров ић , моб.  069/403-00-46” замењују се ре чима:  „В ер ољ у б  Лу к ић, мо б.  069/550-33-60”.
ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИО НО Г СИСТЕМА (ХМ С) ГД  ТД 26 3. – ГД  ТД 2 85 .,  у колони два, у трећем реду  ре чи : „Саво 

 Го лијанин,  , моб.  06 5/858-46-26” замењују се речи м а:  „Алекса  Ус к ок ов и ћ, моб . 0 69/880 - 85-50”. 
Пододељак  в ) М ЕЛИОРА ЦИОНО П ОДРУЧЈЕ „БЕ ОГРАД ДУ НАВ  1”, т аб ел ар н и пре гле д мења с е и  гласи:
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Под о де љак г) ме ли о ра ци о но под руч је „БЕ О ГРАД ДУ НАВ 2”, та бе лар ни пре глед ме ња се и гла си:

Пододеља к  д)  мелиор ационо  подручје „Б ЕОГРАД С АВА  1”, т аб ел ар н и пре гле д мења с е и  гласи:

 
Под о де љак ђ) ме ли о ра ци о но под руч је „БЕ О ГРАД СА ВА 2”, та бе лар ни пре глед ме ња се и гла си:

Пододељак е) мелиорационо подручје „БЕОГРАД МОРАВА”, та бе лар ни пре глед ме ња се и гла си:

Оде љак 2. Си сте ми за за шти ту од по пла ва – хи дро ме ли о ра ци о ни си сте ми, те ри то ри јал на при пад ност си сте ма, ду жи на ка нал ске мре-
же, ре ци пи јент, ева ку а ци о ни обје кат и кри те ри ју ми и усло ви за про гла ше ње ре дов не и ван ред не од бра не од по пла ва од уну тра шњих во да, 
под о де љак и) Ме ли о ра ци о но под руч је „Ве ли ка мо ра ва” ХМС: ВМ1.-ВМ6., у та бе лар ном пре гле ду, Озна ка ХМС ВМ 3. ме ња се и гла си:
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