
 

             На основу члана 55. став 5. Закона о водама, („Службени гласник РС“ бр. 

 30/2010, 93/2012, 101/2016 , 95/2018  и 95/2018 ), члана 40. став 1.тачка 6 Статута 

општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 21/18), а уз 

претходно прибављено Мишљење Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ - 

ВПЦ "Сава-Дунав" на Оперативни план за одбрану од поплава за подручје општине 

Мали Зворник за воде II реда за 2020.годину број: ______ од __.__.2020. године, 

Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној дана __.__.2020. године, 

донела је  

 

 

О Д Л У К У 

  О усвајању Локалног Оперативног плана  

(Оперативни план одбране од поплава за воде II реда за подручје општине Мали 

Зворник за 2020. годину) 

 

 

I 

 

           Усваја се Оперативни план одбране од поплава за воде II реда за  подручје 

општине Мали Зворник за 2020. годину. 

 

II 

 

           Оперативни план одбране од поплава за вода II реда за  подручје општине Мали 

Зворник за 2020. годину саставни је део ове Одлуке. 

 

III 

 

           Ову Одлуку  објавити у „Службеном листу општине Мали Зворник“. 

 

                                         

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

 

Број: 06-___/2020-2                                                               ПРЕДСЕДНИК 

Дана, __.__.2020.године                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Мали Зворник                                                            Радован Тадић, дипл.правник 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

         Правни основ за доношење Одлуке о усвајању Оперативног плана одбране од 

поплава за воде II реда за подручје општине Мали Зворник за 2020. годину садржан 

је у  члану 55. став 5. Закона о водама, („Службени гласник РС“ бр. („Службени 

гласник РС“ бр.  30/2010, 93/2012, 101/2016 , 95/2018  и 95/2018), члану 40. став 

1.тачка 6. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали 

Зворник“ број 21/18).  

        Чланом 55. став 5. Закона о водама регулисано је, да оперативни план за воде II 

реда доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење 

јавног водопривредног предузећа. 

         Чланом 40. став 1.тачка 6. Статута општине Мали Заворник регулисана је 

надлежност Скупштине општине Мали Зворник за доношење прописа и других 

општих аката. 

         Надлежне службе Општинске управе општине Мали Зворник сачиниле су текст 

Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда за подручје општине Мали 

Зворник за 2020. годину, који је разматран на седници Општинског већа општине 

Мали Зворник одржаној дана 27.02.2020.године. На наведеној седници Општинског 

већа усвојен је предлог Оперативног плана и предлаже се Скупштини општине Мали 

Зворник да исти усвоји у датом тексту.  

                                                                                

 

                                                                                          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

                                                                                    ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 
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