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Лист излази према потреби 
Годишња претплата 300 дин. 
Цена овог броја 30 дин. 
Рок за рекламацију 10 дана 

 
 17. 
 

На основу члана 27, 35 и  члана 46. Закона о планиранју и изграднји („Сл.гласник 
РС“, бр.72/09, 81/09, 64/2010 и 24/2011), и члана 37. Статута општине Варварин 
(''Службени лист Општине Варварин'', бр. 9/08 и 3/09 ) уз прибављено Мишљење 
Комисије за планове од 17.04.2014.године,  

Скупштина општине Варварин на  15-ој седници  одржаној дана 16.05.2014.године, 
донела је  

 
 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКО -  

РЕКРЕАТИВНОГ  ЦЕНТРА У ВАРВАРИНУ 
 
 

Члан  1. 
Приступа се изради Измене Плана детаљне регулације спортско-рекреативног 

центра у Варварину (у даљем тексту: план). 
 

Члан 2.                                                            
Подручје комплетног истраживања –израде измене плана обухвата простор од око 

6 ха које се граничи:  са северне стране: левом обалом регулације корита Калинићке реке; 
са источне стране: граница катастарске парцеле 10741 КО Ћићевац (река Велика 
Морава); са јужне стране: граница катастарске парцеле 1210, 1211 и 1204/1, све у КО 
Варош Варварин; 197/4, 197/5, 229/1,226, 227/1, 227/2, 231, 232, 235/1, 235/2, 235/3, 243 и 
244 све КО Село Варварин; са западне стране: границе катастарских парцела 225, 1186, 
1187, 1188, 1189, 1191, 1197, 1199, 1228, 1200, 1203 и део парцеле 1229, све у КО 
Варварин Варош.   

У оквиру плана налазе се целе катастарске парцеле 1192, 1193, 1194, 1196, 1201, 
1202, 1204/2, 1212, 214, 212/2 и 212/4, а све у КО Варварин Варош; 209/3, 208, 209/1, 225/2 
и 229/2  све  у  КО  Село Варварин .  

Део катастарских парцела 1229, 213/1, 217, 208, 207 и 206/1 све у КО Варварин 
Варош и делова катастарских парцела 213/2, 212/3, 212/1, 220, 219, 209/2 и 205/1 све у  КО 
Село Варварин.   
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                                                                          Члан 3. 

Циљеви израде измене Плана детаљне регулације су : 
- Сагледавање карактеристика простра и усклађивање намене простора, садржаја и 

организације подручја плана са Генералним урбанистичким планом Варварин („Сл. лист 
општине Варварин“, број 2/87 ), уз постизање већег укупног квалитета простора. ГУП 
(Генерални  урбанистички план) Варварина  је преиспитан од стране Комисије за планове 
општине Варварин и Одлуком  о одређивању делова генералног урбанистичког плана који 
се могу примењивати до доношења нових урбанистичких планова („Сл. лист општине 
Варварин“, бр. 5/03) 

- Усклађивање даљег урбаног развоја и уређења подручја плана са одредбама и 
елементима Закона о планираљу и изградњи ( Сл.гласник РС бр.72/09, 81/09, 64/2010-
одлука УС, 24/2011 и 121/12 ), као и стварање услова за уређење и изградњу  површина 
јавне намене, слободних и зелених површина и одређивања услова за спортске терене , 
услова за изградњу саобраћајне и комуналне инфраструктуре .  
 

                                                             Члан 4. 
Саставни део Одлуке о изради измене Плана је Записник комисије за планове 

Општине Варварин од 17.04.2014.год.  
 

Члан 5. 
Саставни делови Плана су правила грађења и графички део којим се дефинише  

нарочито : 
1. граница плана и обухват грађевинског простора ;                                                                               
2. подела простора на посебне целине и зоне ;                                                                              
3. намена земљишта ;                                                                                                                   
4. регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са 

елементима за  обележавање на геодетској подлози ;                                                                                       
5. нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план) ; 
6. трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу             

инфраструктуру ; 
7. правила уређења и правила грађења по целинама и зонама ; 
8. економску анализу и процену улагања из јавног сектора ; 
9. локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта ; 
10. графички део ; 

 
Члан 6. 

Рок за израду измене Плана је 90 дана  од дана потписивања уговора са носиоцем 
израде плана.  

Време потребно за излагање плана и спровођење стручне расправе није обухваћено 
роком предвиђеним у предходном ставу.  

 
Члан 7. 

Послови израде измене Плана поверавају се најповољнијем понуђачу, а у складу са 
Законом о јавним набавкама. 

 
Члан 8. 

Избор оптималног урбанистичког решања изршиће се у сарадњи са надлежним 
одељељем Општинске управе и надлежним органима и организацијама Општине 
Варварин. 
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Члан 9. 
Нацрт  плана биће изложен на јавни увид у сали Скупштине општине Варварин и 

просторији МЗ Варварин  после извршене контрле нацрта Плана од стране Комисије за 
планове. 

Јавни увид ће се обављати у трајању од 30 дана од дана оглашавања у дневном 
листу и локалним електронским медијима.  

По објављеном јавном увиду и прибављеном извештају Комисије за планове, 
извештај о јавном увиду и План  у форми и са садржајем који је био изложен на јавни увид  
доставља се скупштини на усвајање.   

 
Члан10. 

Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Варварин „ 
 
 Број: 353-1/2014-I 

У Варварину дана, 16.05.2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО 

 
 18. 
 
 На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист оштине 
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12)  
 Скупштина општине Варварин, на 15. седници одржаној дана 16.05.2014. године, 
донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О давању сагласности на Анекс уговора о  годишњој чланарини 

 
 

Члан 1. 
 Даје се сагласност на Анекс Уговора о годишњој чланарини на основу Уговора о 
оснивању  ''Агенције за регионални развој Расинског округа'' д.о.о. Крушевац од 
18.12.2013. године и Уговора о годишњој чланарини број 012-3/2013 од 05.03.2014. 
године. 
 

Члан 2. 
 Овлашћује се Председник општине Варварин да потпише Анекс уговора о 
годишњој чланарини на износ од 92.101,70 динара. 
 

Члан 3. 
 Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 
 
 Број: 012-4/2014 
 У Варварину дана, 16.05.2014. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО 
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19. 
 

На основу члана 19. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 
119/12), члана 9. став 1. Уредбе о накнадама трошкова и отпремнине државних 
службеника и намештеника (''Службени гласник РС'', број 98/07 – пречишћен текст) и 
члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број: 9/08, 
12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),  
 Скупштина општине Варварин на 15.  седници одржаној дана 16.05.2014. године, 
донела је  
 

 
О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА 
НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

 
 

Члан 1. 
 Одређује се висина накнаде председнику и члановима надзорних одбора јавних 
предузећа по седници, у износу: 

- председнику 5% од просечне месечне зараде по запосленом у привреди 
Републике Србије, 

- члановима 80% од надокнаде која припада председнику надзорног одбора. 
 

Члан 2. 
 Средства  из члана 1. ове Одлуке обезбедиће се из буџета општине Варварин за ЈП 
Дирекцију за урбанизам и изградњу Варварин и ЈП ''Морава'' Варварин – Ћићевац, а за 
ЈКП ''Варварин'' Варварин и ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин из сопствених прихода 
предузећа. 
 

Члан 3. 
 Висина накнаде утврђене чланом 1. ове Одлуке може се мењати периодично, у 
зависности од степена реализације програма пословања предузећа. 
 

Члан 4. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању висине 
накнаде за рад председнику и члановима надзорних одбора јавних предузећа број: 123-
68/13 од 20.12.2013. године. 
 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Варварин''. 
 
 Број: 123-13/2014 
 У Варварину дана, 16..05.2014. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО 
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 20. 
 
 На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист оштине 
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12) и тачке 7. Одлуке о Буџетском фонду за 
развој пољопривреде општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 12/13) 
 Скупштина општине Варварин, на 15. седници одржаној дана 16.05.2014. године, 
донела је  
 
 

О Д Л У К У 
о доношењу Финансијског плана Фонда за развој пољопривреде  

општине Варварин за 2014. годину 
 
 

Члан 1. 
 Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Варварин за 2014. годину, на 
позицији Фонд за развој пољопривреде општине Варварин  расподељују се на следећи 
начин: 
 
 

 ОПИС ИЗНОС  (РСД) 

514 
1. Унапређење и развој сточарске производње 
2. Унапређење биљне производње (саднице) 

6.000.000.00 
2.000.000,00 

  8.000.000.00 

424 
3. Управљање ризицима у пољопривреди – осигурање производње 
4. Специјализоване услуге (вештачко осемењавање крава) 
5. Донација рада противградне заштите 

2.900.000,00 
1.000.000,00 
1.100.000,00 

  5.000.000.00 

423 
6. Надокнаде за рад стручне комисије 
7. Набавка стручне литературе и остале стручне услуге по уговору 
8. Посете сајмовима и стручне екскурзије 

100.000,00 
600.000,00 
300.000,00 

  1.000.000,00 
 УКУПНО: 14.000.000,00 
 

Члан 2. 
 Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 
 
 

Број: 402-11/2014 
У Варварину дана, 16.05.2014. године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО 

 
 
 21. 
 
 На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 
Варварин'', број: 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),  
 



страна 45  број  3.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        16.05.2014.године 
 
 Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној дана 16.05.2014. године, 
донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О покретању иницијативе за обележавање 100 година од почетка  

Првог светског рата 
 
 

Тачка 1. 
 Покреће се иницијатива за одржавање свечане манифестације обележавања 100 
година од почетка Првог светског рата чији ће датум одржавања бити  усаглашен са 
датумом одржавања Централне манифестације у Републици Србији. 
 

Тачка 2. 
 У циљу одржавања ове свечане манифестације неопходно је извршити све потребне 
припреме и радове на адаптацији и рестаурацији споменика палим борцима у Првом 
светском рату на територији општине Варварин као  културним добрима од великог 
значаја, а на  основу сагласности и услова добијених од Завода за заштиту споменика 
културе и других државних институција. 
 

Тачка 3. 
 Средства за обележавање ове манифестације обезбедиће се у буџету општине 
Варварин а затражиће се и додатна средства из буџета Републике Србије. 
 

Тачка 4. 
 Овлашћује се Општинско веће општине Варварин да образује Комисију за израду 
плана и програма припреме и одржавања свечане манифестације 100 година од почетка 
Првог светског рата са одређивањем конкретних извршиоца и рокова. 
 

Тачка 5. 
 Обавезују се све месне заједнице на територији општине Варварин, школе, јавна 
предузећа, Општинска библиотека и друге јавне установе да дају пун допринос у 
припреми и обележавању ове манифестације, у радовима, средствима, културно 
уметничким и спортским програмима, те да у том смислу усагласе своје финансијске 
планове и програме за 2014. годину како би се приступило измени Одлуке о буџету 
општине Варварин за 2014. годину.  
 

Тачка 6. 
 Ову Одлуку доставити свим месним заједницама, основним и Средњој школи, 
јавним предузећима, јавним установама, начелнику одељења за привреду, финансије, 
утврђивање и наплату јавних прихода. 
  

Тачка 7. 
 Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 
 
 Број: 63-2/2014 
 У Варварину дана, 16.05.2014. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО 
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 22. 
 
 На основу члана 55. став 5. Закона о водама (''Службени гласник РС'', број 30/2010), 
уз прибављено мишљење Јавног водопривредног предузећа ''Србијаводе'' Београд, 
Водопривредни центар ''Морава'' Ниш број 07 – 1865/2 од 15.04.2013. године, и члана 37 
Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 
3/09 и 7/2012), 
 Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној дана 16.05.2014. године, 
донела је  
 
  

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ  ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА  

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ ДРУГОГ РЕДА НА  
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 
 

1. Доноси се Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда на 
територији општине Варварин за 2014. годину. 
 

2. Ову Одлуку и Оперативни план  за одбрану од поплава за воде другог реда на 
територији општине Варварин за 2014. годину објавити у ''Службеном листу општине 
Варварин''. 
 
 Број: 87-13/2014 
 У Варварину дана, 16.05.2014. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО 

 
 
 1. 
 

На основу члана 55. став 5. и 7. Закона о водама (''Сл. гласник РС'' број 30/2010), и 
члана  37. Статута Општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 
12/08, 2/09, 3/09 и 7/12),  

Скупштина општине Варварин, на 15. седници одржаној дана 16.05.2014. године, 
донела је  
 

 
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ ДРУГОГ РЕДА  НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН  
ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 
 1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА 
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА     
 Правни основ за доношење овог Плана садржан је у одредби члана 55. став 5. и 7. 
Закона о водама (''Сл. гласник РС'' број 30/2010), и исти усклађује са оперативним планом 
одбране од поплава који припрема водопривредно предузеће, у складу са општим планом, 
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а доноси Министарство надлежно за послове водопривреде за територију Републике 
Србије (наредба о утврђивању оперативног плана за одбрану од поплава за 2014.годину 
„Сл.гласник РС“, бр.4/2014) 
 Оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда на територији општине 
доноси се у складу са општим планом и оперативним планом за воде I реда, за период од 
једне године, најкасније 30 дана од дана доношења оперативног плана за воде I реда  
 Општи план за одбрану од поплава доноси се за воде I и II реда и за унутрашње 
воде. Општи план припрема Министарство а доноси Влада, за период од шест година. 
 Општи план нарочито садржи: мере које се морају предузети превентивно и у 
периоду наиласка великих вода (спољних и унутрашњих); начин институционалног 
организовања одбране од поплава; дужности, одговорности и овлашћењан руководилаца 
одбране, институција и других лица надлежних за одбрану од поплава, леда и поплавних 
унутрашњих вода; начин осматрања и евидентирања хидролошких и других података; 
прогнозу појава и обавештавање. 
 Оперативни план за воде I реда нарочито садржи: податке потребне за ефикасно 
спровођење одбране од поплава, укључујући и назив сектора и деоница, заштитне објекте, 
поплавна подручја, меродавне водомере, критеријуме за проглашавање редовне и 
ванредне одбране од поплава, имена руководилца одбране од поплава, штабове за одбрану 
од поплава, назив правних лица која спроводе одбрану од поплава и друге податке од 
значаја за оперативно спровођење одбране, као и мере одбране од леда. 
  За подручја која нису обухваћена горе наведеним републичким плановима а која 
могу бити угрожена од поплава и бујица, оперативни план за воде II реда доноси 
надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног 
водопривредног предузећа. 
 Оперативни план за одбрану од поплава који доноси скупштина локалне 
самоуправе нарочито садржи: податке потребне за ефикасно спровођење одбране од 
поплава, критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе 
субјеката одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања. 
 Оперативни план доносе и правна лица чија је имовина угрожена поплавама 
(одредба члана 55. став 7. Закона о водама). 
 
 2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН  
 2.1. Географски положај 

 

  Општина Варварин се налази у Централној 
Србији, и припада Расинском округу. Налази се 
између 210 07'30'' и 210 26'35'' источне географске 
дужине, и 430 37'30'' и 43052'30'' северне географске 
ширине. Територија општине Варварин захвата 
површину од 249 км2, што чини 4,7% површине 
Расинског округа. По величини територије, и по броју 
становника, општина Варварин спада у мање општине 
Србије. Граничи се са општинама Ћићевац, Параћин, 
Јагодина, Рековац, Трстеник и Крушевац.  

  
 
 

 
 2.2. Географске крактеристике 
  Релативно изражен рељеф и две веће реке (Велика и Западна Морава) са више 
притока, од којих су највеће Каленићка,Јовановачка,Залоговачка и Вратарска река, 
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условили су образовање више типова, подтипова и нижих таксономских јединице 
земљишта (гајњаче, сироземи, смонице и алувијална и делувијална земљишта). 
 Равничарски део општине Варварин припада познатој ћупријској котлини моравске 
долине. Котлину чине јасно изражене три језерске терасе, од којих је најнижа 150-200 м. 
надморске висине, средња 200-250 м. и највиша 300-350 м.  
 Дуж Мораве и њених притока (са десне и леве стране) углавном је алувијум. Све 
три терасе су покривене језерским седиментима, на којима су се формирала земљишта у 
типу смоница и гајњача. На нешто стрмијим нагибима, подно планине Јухор, значајне 
површине покривају смеђа шумска скелетоидна земљишта (сироземи) различите дубине и 
моћности.  
 Производна вредност земљишта у општини Варварин је доста хетерогена, што је у 
зависности од физичких и хемијских особина земљишта, типа земљишта, конфигурације 
терена, могућности снабдевања са водом у случају појаве њеног дефицита и др. У 
поређењу са другим подручјима Републике и на основу бројних испитивања која су на 
овом подручју вршена више пута, може се закључити да је релативно висока производна 
вредност пољопривредног земљишта у општини Варварин један од најзначајнијих 
привредних ресурса ове општине.  
 
 2.2.1. Конфигурација терена 
 
 У погледу конфигурације, подручје општине Варварин има два јасно изразита дела: 
доњи равничарски и горњи брежуљкасто брдовити и делом планински терен ( у пределу 
комплекса Јухор). Највиша кота је 773 м (Велики Ветрен на Јухору) а најнижа 128 м ( на 
десној обали Велике Мораве у обрешком пољу). Висинска разлика између највише и 
најниже коте износи 645 метара. 
 Равничарско земљиште налази се дуж водотока Западне и Велике Мораве, 
Каленићке и Избеничке реке. Највећу површину равничарског дела општине Варварин 
заузима поље на обема обалама Каленићке реке и њене притоке Избеничке реке и то у 
пределу села Бачине, Варварина, Цернице, Орашја и Избенице. Поље у долини Мораве 
заузима ненасељене површине у атарима села: Бошњане, Маскаре, Село Варварин, Горњи 
и Доњи Катун и Обреж. 
 Брежуљкасто брдовити терен налази се на југозападном, западном и 
северозападном крају општине а чине га углавном некада шумовити а сада већим делом  
обрађени огранци Јухора. Овакво земљиште је углавном у атарима села: Суваја, Церница, 
Избеница, Пајковац, Доњи и Горњи Крчин. 
 Побрђе које се налази на простору између корита Залоговачке реке и Церничке 
реке. 
   
 2.3. Климатске карактеристике 
 
 На подручју општине Варварин ( што је карактеристика и поморавља у целини) 
преовлађује умерено континентална клима, са нешто израженијим променама панонске 
климе у равничарском делу општине. 
 Основне карактеристике ове климе су хладне зиме и доста топла лета, што је 
донекле ублажено (због утицаја рељефа) на брежуљкасто-брдским деловима општине.  
 Утицај панонске климе долази јаче до изражаја зими, када хладне масе ваздуха 
продиру долином Мораве дубоко на југ. 
 У пролеће се, с друге стране, осећа утицај топлијих јужних ветрова, због чега се 
доста рано отапа снег и креће вегетација. Јесени су благе и већином умерено влажне и 
топлије су од пролећа. У просеку сваке пете године зиме су оштре, а сваке треће без јачих 
мразева. 
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 Највише водених талога пада у пролеће (када је влага иначе најпотребнија), док су 
лета најчешће сува и дефицитарна са влагом.  
 
 2.4. Хидрографске карактеристике општине Варварин  
 
 У хидрографској мрежи општине Варварин главни водени токови су Велика 
Морава и Западна Морава. Западна Морава тече јужном границом општине Варварин у 
правцу запад-исток. Велика Морава тече источном границом у правцу југ-север с тим што 
низводно од Варварина тече делом територије општине између Доњег и Горњег Катуна. 
Део територије катастарске општине Обреж налази се на десној обали реке Велике 
Мораве. Од река које кроз територију општине Варварин протичу, највећа је Каленићка 
река која извире у Левчу, више манастира Каленића. Дужина њеног тока кроз општину 
Варварин износи скоро 30 км. С десне стране прима Крушевичку и Церничку реку а с леве 
Избеничку реку у коју се улива Сувајачка река. Ту су још водотоци Вратарске реке која је 
састављена из два крака: Падешке и Залоговачке реке, које пошто се саставе ниже 
Вратара, чине Вратарску реку која се улива у Западну Мораву испод села Бошњана. 
Дужина тока ове реке износи око 15 км. Десна притока Велике Мореве која делом протиче 
кроз територију општине Варварин атаром села Доњи Катун јесте  Јовановачка река. 
 Западна Морава на свом граничном делу од десетак километара до састава са 
Јужном Моравом, има одлике равничарске реке ниских обала. Велика Морава на свом 
току преко територије општине Варварин има утврђене обале - изграђене насипе за 
заштиту од поплава. Јовановачка река је такође обезбеђена насипима за одбрану од 
поплава. 
 

Средњи месечни протицаји Западне  и Велике Мораве (m3/s) 

Станица Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август 
Септем-

бар 
Октобар 

Новем-
бар 

Децембар 

Варвар
ин 

234 356 403 440 360 228 129 86 72 111 134 213 

Јасика 113 177 193 193 186 105 77 44 38 54 81 103 

 

  3. ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА БУЈИЧНИМ ВОДОТОЦИМА 
3.1. Приказ проблематике 
 
 Бујични токови су водотоци брдско-планинског региона. Одликују се великим 
уздужним падом речног корита, реда величине 10-2 - 10-1. Величине водотока и 
коресподентних сливова могу варирати у ширем дијапазону, обухватајући категорије 
бујичних јаруга , потока и бујичних река. Код нас је уобичајено да се под бујичним 
токовима обухватају водотоци са површином слива А<50 км2. 
 Специфичне хидрауличне карактеристике бујичних водотока условљене су 
великим уздужним падом корита и карактеристичном динамиком бујичних феномена. Са 
аспекта речне хидраулике бујични токови представљају парадигму нестационарности, 
силовитости и турбулентности. Од посебног је значаја карактер бујичних токова, са 
великом концентрацијом чврсте фазе. 
 Хидролошки режим бујичних водотока је такође специфичан. Бујични карактер 
хидролошког режима манифестује се великим распоном протицаја и карактеристичном 
формом хидрограма великих вода.  Однос протицаја великих вода и малих вода је реда 
величине 103, за разлику од великих алувијалних водотока где је Qмах/ Qmin ~ 10. С друге 
стране, трајање великих вода је врло кратко, реда величине неколико часова. Хидрограми 
бујичних таласа имају кратку временску базу, при чему је посебно кратко време пораста 
(улазна грана), због брзог формирања и наглог надоласка великих вода. 
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 Псамолошки режим бујичних водотока је у потпуном складу са хидролошким 
режимом. Највећи део годишњег транспорта наноса (преко 70%) одвија се у бујичним 
таласима. 
 Због велике концентрације наноса, таласи великих вода имају највише изражен 
двофазни карактер хидродинамичких феномена. Однос проноса суспендованог и вученог 
наноса зависи од геолошких услова у речном сливу. За бујичне водотоке на подручју 
Србије, учешће вученог наноса у укупном годишњем транспорту наноса варира од 10-
30%. 
 Када се говори о бујичним поплавама, треба имати у виду да је овај појам знатно 
шири него у случају поплава на великим рекама, јер се заиста ради о једном скупу 
феномена који се одиграва у бујичном водотоку и приобаљу, при наиласку таласа великих 
вода. Поред класичне манифестације поплава, (услед изливања великих вода из корита), 
упоредо се јављају и феномени бујичне лаве, одрона и клизишта. Бујични таласи су 
повезани са још једним феноменом који може имати велики утицај на размере поплава, а 
то је што бујични таласи имају врло изражено стрмо чело (''бујична песница''), које има 
велику деструктивну моћ. Чело таласа руши дрвеће и дрвене објекте у кориту и приобаљу 
и захвата сав отпад из овог појаса. Услед тога бујични таласи проносе велике масе 
''површинског наноса''. У случају наилска на уско грло у речном кориту (природно 
сужење, мостови са стубовима у кориту и др.) долази до заустављања и гомилања 
поменутог површинског наноса. То проузрокује велики допунски успор водотока, при 
чему долази до његове суперпозиције са основним таласом великих вода. На тај начин се 
узводно од локације загушења још више подиже ниво водотока и повећавају размере 
плављења. 
 Уобичајене бујичне поплаве су знатно мањих размера јер се дешавају на бујичним 
токовима релативно мале сливне површине (1-100 км2 ). Разорни ефекти бујичних поплава 
на таквим бујичним токовима су такође значајни, јер су такве бујичне поплаве бројне. 
 Предмет интересовања су посебно они бујични токови на чијем се удару налазе 
саобраћајнице, насеља и други важни објекти. 
 Поплаве су гледано уопштено, последица одређених природних појава, а могу бити 
последица људског фактора. Главне природне појаве које изазивају поплаве су падавине у 
облику кише, снега или у комбинацији ове две метеоролошке појаве. За генезу јаких 
бујичних поплава потребна је коинциденција више фактора. Овакве поплаве настају 
концентрацијом густих водоносних облака уз њихово максимално пражњење за релативно 
кратко време или наглим топљењем снега.  
 За заштиту од бујичних поплава примењује се изградња заштитних објеката, 
слично као и у случају заштите од поплава на великим рекама. Ови системи се састоје од 
објеката (бујичне преграде, регулације, кишне канализације) који су тако димензионисани 
да пропусте велику воду дефинисаног повратног периода. Повратни период који се 
најчешће користи при пројектовању бујичних регулација је 1% (једном у 100 година), док 
је за димензионисање кишних канализација знатно мањи 10 - 20% (једном у десет односно 
пет година).  
 
 3.2. Особине пљусковите кише 
 
 Облаци који дају јаке пљусковите кише су кумулонибуси. Већ та чињеница 
одређује карактеристике кише. Практично то значи да површина захваћена јаким пљуском 
не може бити већа од површине кумулонибусног облака. 
 Кумулонибусни облаци обично имају пречник од највише 15 км што значи 
кишомерне станице морају бити на мањем растојању од 15 км, да би се регистровала 
појава локалних пљускова. Пљусак нема исти интензитет по целој површини облака, већ је 
највећи у језгру које има пречник 4-5 км. Очигледна је чињеница да је растојање између 
кишомерних станица у највећем броју пљусковитих киша превелико за њихово коректно 
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регистровање. Како је ово растојање кишомерних станица уобичајено за редовна 
метеоролошка осматрања, произилази да постојећи подаци о регистрованим падавинама 
нису у потпуности поуздани за употребу при анализи бујичних поплава.  
 
 3.3. Процена могуће угрожености од поплава и бујица и предлог превентивних 
мера  
 
 Осим река Велике и Запдне Мораве које теку рубним подручјем општине Варварин 
и Јовановачке реке, на којима одбрану од поплава у складу са Оперативним планом 
одбране од поплава за територију Републике Србије  планира  и руководи Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде а спроводи ЈВП 
''Србија воде'', одбрану од поплава на унутрашњим водама на територији општине 
Варварин планира и спроводи Скупштина општине Варварин а одбраном од поплава 
руководи Општински штаб за ванредне ситуације а спроводи Оперативни штаб одбране од 
поплава општине Варварин.  
 Подручје општине Варварин налази се на сливном подручју Каленићке реке која 
својим највећим делом тече преко територије општине Варварин и улива се у Велику 
Мораву у самом Варварину, затим на сливном подручју Залоговачке и Вратарске реке која 
се улива у Западну мораву ниже села Бошњане. 
 Процењује се да је угроженост од поплава територије и насеља у општини 
Варварин селедећа: 
 
 3.3.1. Каленићка река  
 
 Већ од самог улаза на територију општине Варварин, бујичне притоке које утичу у 
Каленићку реку с леве и десне стране као и кршевите падине на левој обали на потезу од 
границе па до сеоске утрине зване ''Планина'', дају бујично обележје Каленићкој реци. 
Лева падина у пределу села Доњег Крчина је јако кршевита јер је површинско распадање 
стена  врло интензивно. Без обзира на пошумљеност ове падине, распаднути материјал се 
спира низ падину и проширује корито реке због чега се оно издиже, а то изазива изливање 
воде са наносом по околним ораницама.  
 Корито Каленићке реке од Горњег Крчина до Орашја је плитко и сужено. Плитко је 
у првом реду због тога што се у њега таложе огромне количине бујичног наноса који 
долази из притока а по свој прилици и зато што продубљивање корита у горњем току није 
мгло да уследи услед стабилности њеног дна које чине стене гнајса и других кристалних 
шкриљаца које се у дебелим подземним наслагама пружају од Јухора према Великом и 
Малом Благотину. Иако је средњи ток ове реке (за нашу територију то је уствари горњи 
ток) зона проношења он је још више зона таложења овог наноса.  
Међутим низводно од орашја а нарочито низводно од села Бачине, корито Каленићке реке 
усечено је у дебеле наслаге песковите глине. Од Бачине па до утока у Велику Мораву код 
Варварина ова река има дубоко корито, довољне ширине са скоро вертикалним рушевним 
обалама. Ово је такође зона проношења бујичног наноса - углавном шљунка песка и 
земље. Таложење овог материјала у дебелим наслагама почиње углавном од границе атара 
између села Бачине и Села Варварина које је на десној обали Каленићке реке. Наслаге 
песка и ситнијег шљунка су нарочито изразите на проширеним деловима корита и леже у 
њему као потпуно стерилна спрудишта. 
 Надморска висина дна корита Каленићке реке од њеног улаза на територији 
општине Варварин је 276 м., а кота ушћа у Велику Мораву код Варварина 144м. Према 
томе висинска разлика највише и најниже тачке корита износи 132 м. Приближна дужина 
водотока на потесу од уласка реке на територију општине Варварин до њеног утока 
износи око 32 км.   Према томе просечан пад корита реке на целој овој дужини износи 
2,4%. Међутим, пад је на потесу од границе атара Бачине и варварина знатно мањи и не 
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прелази 1% а на дужини од око 2 км. узводно од ушћа он се креће од 0,2 до 0,3%. Због 
тако малог пада  врло се често дешава да при порасту водостаја Велике Мораве њена вода 
улази кроз уток у корито Каленићке реке, потискује малу воду ове реке узводно и таложи 
у њено корито моравски песак. 
 Каленићка река на свом току кроз општину Варварин у периоду великих бијичних 
вода може да угрози површине пољопривредног земљишта делом у КО Доњи 
Крчин,Тољевац Пајковац, Орашје и Село Варварин. Мањи број стамбених објеката који 
може да угрози су у Доњем Крчину, Пајковцу и Орашју. 
 Оно што представља најкритичнију тачку у режиму Каленићке реке у односу на 
Варварин то је сам уток реке у Мораву. Велика Морава на левој обали испод хотела Плажа 
уређена је и обезбеђена каменим обложним зидом. Каленићка река у свом утоку има облик 
проширеног левка и улива се у Мораву покрај самог хотела Плажа. Корито реке од утока 
па до моста на Каленићкој реци у Варварину било је обезбеђено каменим обложним зидом 
који је доста оштећен у бујичним водама у јуну месецу 2010. године а био је оштећен и 
мост преко реке којим се пролази ка Шареној пијаци и Село Варварину. У току 2010. 
године извршена је санација моста а потребно би било да се санира камени обложни зид 
од утока у Мораву до моста у Варварину изнад основне и средње школе.  
 Да је уток Каленићке реке у Велику Мораву и даље доста критичан и несигуран 
показало се и 1999 године када је Каленићка река била толико нарасла да је претила 
опасност и самом хотелу Плажа, када је заштитни зид био у потпуности однет и вода 
ударила у саме темеље хотела.  
 У горњем току Каленићке реке потребно је извршити радове на проширењу 
протицајног профила реке на потезу од Средњег Крчина до Орашја а нарочито 
низводно од моста у Доњем Крчину па до доњег дела села Орашја. 
 Треба израчунати протицајни профил за средње велику воду па тај профил 
усвојити приликом израде пројекта за каналисање корита Каленићке реке од Доњег 
или Средњег Крчина до Орашја. Ширина дна корита на поменутом потезу креће се 
од 5-8 м. Међутим, ова ширина не би требала да буде мања од 10-12 м. Једна од мера 
која би се спровела истовремено са израдом каналисаног корита састојала би се у 
томе, да се из корита уклони набацани отпад разне врсте, и разне друге препреке 
(врбова и тополова стабла у самом кориту и др.) јер све ове препреке сужавају и 
погоршавају режим корита реке и чине га на појединим местима критичним.  
  
 3.3.2. Притоке Каленићке реке  
 
 Као што је већ у почетку истакнуто бујично обележје Каленићкој реци дају 
углавном њене бујичне притоке које утичиу с леве и с десне стране. Умирењем тих бујица 
дошло би до санирања стања у кориту Каленићке реке, односно до побољшања режима 
целог њеног тока кроз територију општине Варварин. Детаљније о мерама које треба 
предузети у целом сливу ове реке биће говора касније. 
 Од значајнијих десних притока наводимо: Ђерђелин, Церничка река, Крушевички 
поток, Коњак (Карановачки поток), Лазин, Павлов поток, ''Код гата'', Бучина, Ранђелов 
поток. Од левих пак притока најважније су Избеничка река у коју се улива Сувајачка река, 
Пругојевац, Јаруга, Водички поток, Бучански поток, Вучак, Анбариште, Бубан, Велика 
валога (Лештак), Врлетница, Магарећи поток, Спасићки поток, Давидовидски поток, 
Бељајковачки поток, Црквен поток и ранђелов поток. 
 Карактеристично је и вреди поменути да су десне притоке Каленићке реке мање 
бијичног карактера од њених левих притока. Ово долази углавном због тога што је терен 
много мање исперсецан на десној него на левој обали реке. Међутим, геолошка подлога 
падина готово свих десних притока је истоветна са оном у левим, али услед тога што овде 
доминирају хладне експозиције, процеси распадања површинских стена су знатно спорији 
него што је то случај на топлијим јужним и југозападним  експозицијама огранака Јухора. 



страна 53  број  3.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        16.05.2014.године 
 
 3.3.3. Церничка река      

  
 Једна је од најдужих десних притока Каленићке реке. Настаје у пределу места 

званог 
''Парлог''  у атару села Карановца на надморској висини 320 м. Утиче у атару села Цернице 
у Каленићку реку. Кота утока је 178 м. Према томе висинска разлика највише и најниже 
тачке у сливу износи 142 м. Дужина водотока је око 7 км. Просечан пад корита креће се 
око 6%. 
 Геолошку подлогу чине кристални шкриљци који су мање подложни распадању, па 
се зато одваљују од матичне стене у већим блоковима, те се од велике воде покрећу и 
транспортују све до села цернице а мањи комади доспевају и до корита Каленићке реке. 
Изнад села Цернице у дужини од 1 км. јављају се високи одрони обала којих има на обема 
обалама. Доњи и средњи ток обилују краћим јаругама и потоцима који се уливају са леве и 
десне стране. 
 У случају већих бујица угрожено је неколико домаћинстава у самом центру 
села. 
 За уређење ове реке потребно је уредити део корита на 1 км. узводно од села 
Цернице. У клисурастом делу доњег тока потребно је подићи до 5 преграда од камена 
у цементном малтеру од по 40 м3 зида. Пошумљавање чистина и одрона багремом. 
Мелиорација приватних шума. 
 
 3.3.4. Крушевички поток 
 
 Извире у атару села Крушевица на надморској висини 440 м. а утиче у Каленићку 
реку на горњем крају села Доњи Крчин преко пута од утока Казанског потока. У доњем 
току прима два већа огранка с леве стране који постају у пределу Горичке Косе. Утичу у 
Крушевички поток испод самог села.  
 У самом кориту овог потока не предвиђају се никакви бујичарски-технички 
објекти, али зато у горњем делу слива била би обавезна примена тераса на 
пољопривредним површинама које се обрађују. 
 
 3.3.5. Поток ђерђелин 
 
 Извире у пределу Сувог Дола изнад места званог Зеленик на надморској висини од 
260 м. а утиче у Каленићку реку испод села Бачине. Кота ушћа му је 157 м. Висинска 
разлика највише и најниже коте износи 103. м. Дужина тока је око 6,5 км. Просечан пад 
корита креће се од 5-6%. Пошто му је десна падина од извора па скоро до ушћа под добро 
очуваном изданачком шумом храста и цера - на њој нема трагова ерозије. Међутим у 
средњем току Ђерђелина тј. на његовој левој обали постоји једна јаруга дужине око 1 км. 
која је, иако је нагиб падине благ, дубоко урезала корито у неотпорне слојеве песковите 
глине. То је једина од притока овог потока која има бујично обележје. У њој је потребно 
подићи три преграде од камена у суво до по 20 м3 зида.  
 Све остале десне притоке имају релативно кратке водотоке 500-1000 м. дужине и 
засада немају изразито бујичне особине сем притоке Ранђелов поток у којем је такође 
потребно подићи 3-4 преграда од камена у суво од по 20 м3. 
 
 3.3.6. Бучански поток 
 Извире у пределу места званог Бели песак на надморској висини од 390 м. а утиче у 
Каленићку реку код гробља  села Горњи Крчин на надморској висини од 300 м. Према 
томе висинска разлика највише и најниже коте износи 90 м. Укупна дужина тока је 3. 
км. Просечан пад корита креће се око 3%. 
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 Бујични нанос који доноси Бучански поток у корито Каленићке реке потиче 
углавном из јаруга и јаружица из потеса ''Планина'', те ће умирењем ових доћи до наглог 
смањеања наноса. У кориту Бучанског потока требало би подићи 2 преграде од камена 
којима би задатак био заустављање наноса. 
 
 3.3.7. Избеничка река 
 
 Чине је поток Смрдан и Буковички поток. Смрдан извире на огранцима Јухора и 
тече правцем север-југ а изнад села Избенице састаје се са Буковачким потоком. Овај 
поток пак настаје  између висова Градиште и Буковица (кота 614). Правац тока му је 
северо-запад - југо-исток. Од излаза из клисурастог дела узводно, односно узводно од 
састава Смрданског и Буковичког потока у кориту Буковачког потока је чврста стена. 
Бујични материјал долази са леве и десне обале из доњег и средњег тока, као и из одрона 
који имају висину 3-4 м. Материјал је прилично наталожен у кориту а изразито крупан 
материјал лежи у кориту низводно од великих саставака. 
 Ширина корита овог потока у доњем току креће се од 3-4 м. док се узводно ширина 
смањује. Просечан пад дна корита износи 5-10%. Избеничка река излива се у пределу 
саставака са сувајачком реком. Ту је од воде и наноса угрожено 10-15 ха. У случају 
великих бујичних вода као што су биле 20 јуна 2010 године, река се излива и у делу 
низводно од моста према орашју и плави оранице и баште у површини и до 30 ха. Од 
саставака са Сувајачком реком па до самог утока у Каленићку реку причињава штету 
околним ораницама јер јој је корито кроз поље врло уско (1,5-2 м.). Да не би и даље 
чинила штету било би неопходно да се њено корито каналише од Избенице па до 
утока у каленићку реку и прошири на ширину од 4 м. 
 Избеничка река, узводно од моста према орашју, који је био срушен у бујичним 
поплавама јуна 2010. године, у случају великих бујичних поплава угрожава и око 15 
домаћинстава који имају куће и друге објекте у том делу. Да би се спречиле велике 
штете од бујица у наредном периоду, потребно је да се у кориту Буковичког потока 
узводно од састава са потоком смрдан подигне 3 преграда од камена у цементном 
малтеру од по 40 м3, а толико исто и у кориту потока Смрдан. 
 
 3.3.8. Сувајачка река  
 
 И ова река има свој постанак на огранцима Јухора. У горњем делу свога тока 
падине су под шумом која је у власништву државе а део користи Земљорадничка задруга 
''Обрежанка'' из Обрежа. Бесправном сечом шума је доста оштећена и разређена, тако да 
ова река која некада није имала бујични карактер, последњих година је попримила те 
одлике. У сливу ове реке делује углавном површинска ерозија док се браздаста ерозија 
запажа на мањој површини од око 12 ха. Село Суваја лежи на обема обалама Сувајачке 
реке и настањено је искључиво ромима. Седамдесетих и осамдесетих година велики број 
становника овог села отишао је на превремени рад у Западну европу а највише их има и 
Немачкој.  Од тада почиње интензивна изградња стамбених објеката у овом селу. Објекти 
су грађени стихијски без икаквих урбанистичко-техничких услова. Куће су грађене на 
самој обали реке а у много случајева на самој реци, остављајући тако само уске пропусте 
за воду који су прекривени армираним бетоном и река је таквим начином у потпуности 
угушена. Велике грешке такве стихијске градње где се није водило рачуна о кориту реке 
могле су се видети после бујичних поплава од 20. јуна 2010. године. Водени талас је 
направио велике штете, поплавивши многе стамбене објекте где је у неким случајевима 
бијица текла буквално кроз куће. У овом тренутку не видимо начин решавања овог 
проблема који су сами становници и инвеститори објеката створили. Пројекат за 
санацију корита ове реке кроз село Сувају захтевао би велика средства и свесност 



страна 55  број  3.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        16.05.2014.године 
 
власника објеката, јер би се неки објекти или делови објеката (избетонирана 
дворишта над коритом реке, ограде идр.) морали порушити.  
  
 3.3.9. Пругојевац 
 
 Настаје у пределу Белушићке косе на надморској висини од око 350 м. а утиче у 
Каленићку реку на доњем крају села Тољевца. Транспортује веће количине бујичног 
материјала. Једна је од врло активних бујица, нарочито због тога што му се пад корита 
креће и до 20%, што су обални одрони јако изражени. Овај поток заплављује у пределу 
ушћа односно засипа наносом најплодније земљиште у површини од око 5 ха. Нанос који 
долази из овог потока величине је од 20-50 цм. Потребно је узводно од излаза из 
клисурастог дела у доњем току изградити 3 преграда од камена у суво у циљу 
задржавања наноса. Кубатуре ових преграда биле би од по 30 м3. 
 
 3.3.10. Водички поток 
 
 Настаје испод Секуричке косе на надморској висини од 380 м. Правац тока му је 
североисток-југозапад. Дужина тока износи око 4 км. Просечан пад корита је од 5-8%. 
Утиче у Каленићку реку усред села Пајковца. И ово је једна од активних бујичних притока 
Каленићке реке, јер изливањем и наносом причињава штету домовима села Пајковца и 
зиратним површинама у пределу ушћа. Угрожено је од ове бујице приближно око 5 ха 
врло плодне земље у долини Каленићке реке. Нагиби падина су врло стрми и крећу се од 
40-60% па је земљиште подложно јаком спирању. 
 У кориту доњег тока имало би се подићи 4 преграда од камена у суво од по 30 
м3. 
 
 3.3.11.  Вучјачки поток 
 
 Једна од веома активних бујичних притока Каленићке реке. Водом и бујичним 
наносом угрожава око 3 ха земље као и неколико домова у непосредној близини ушћа. 
Коритом овог потока транспортује се врло крупан бујични нанос који доприноси да се 
корито Каленићке реке код утока овога потока загаћује, издиже се његово дно и вода са 
наносом причињава штету околним имањима. 
 У кориту доњег тока и овде треба подићи 3 преграда у суво од по 30 м3. 
 
 3.3.12. Амбаришки поток 
 
 Пошто је и овај поток по својим бујичним особинама скоро истоветан са 
претходним то се и у њему прдвиђају бујичарско-технички радови који су предвиђени за 
умирење потока званог Вучак: Изградња 3 преграда у суво од по 30м3. 
 3.3.13. Бубан 
 
 Извориште му је у пределу места званог Пајковачко лојзе на надморској висини од 
око 290 м. Дужина тока износи 1,5 км. просечан пад корита је 5% а нагиб падина креће се 
од 30-50%. 
 Потребно је у кориту овога потока подићи 2 преграда од камена у суво од по 20 
м3. 
 
 3.3.14.  Велика валога - Лештак 
 По свом карактеру ова бујица је врло слична потоку Бубан само је дужина њеног 
тока краћа и износи око 1 км. 
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 У кориту овог потока потребно је изградити 2 преграде од камена у суво од по 
20 м3.  
 Остале притоке: Врлетница, Спасићки поток, Давидовићски поток, Црквени поток 
и Ранђелов поток по својим бујичним одликама су врло слични потоку Лештак те се стога 
за све ове бујице предвиђају истоветни регулациони радови као и код потока Лештак. 
Потребно је укупно урадити 10 преграда, по две на сваком од набројаних потока. 
 
 3.3.15. Бељајковачки поток 
 
 По количини наноса који доноси у корито Каленићке реке једна је од најактивнијих 
бујичних  притока ове реке. Настаје на надморској висини од око 400 м. Ова бујица има 
претежно карактрер бујице подриваче. Скоро две трећине слива је под изданачком шумом  
храста, цера и граба. Дужина водотока износи око 3 км. Просечан пад корита око 5%. 
Крупноћа бујичног материјала креће се од 5-20 цм. Плавина јој је веома моћна због чега је 
у пределу ушћа дошло до издизања дна корита Каленићке реке. Због тога је и изливање 
воде са наносом узводно од утока ове бујице врло често, те се плодне оранице на обема 
обалама реке при већим поводњима засипају шљунком и камењем. 
 у сврху регулације и заустављања наноса у кориту бујице, у њеном доњем току 
треба изградити 5 преграда  од камена у суво и то 3 од по 40м3 а 2 преграда од по 30м3 
зида. 
 
 3.3.16. Залоговачка река 
 
 Залоговачка река настаје у Залоговцу од Парцанског потока и Мареновачког 
потока. Парцански поток  настаје од извора Горња вода на надморској висини 340 м. 
Мареновачки поток настаје у потесу Збеговиште на надморској висини од 360 м. Оба ова 
потока имају бујични карактер па је потребно у њиховом кориту изградити по 2 
преграде од по 20 м3  камена у суво. 
 Леве притоке Мареновачког потока су Ракин поток и Дубоки поток, бујице кратког 
тока али великог пада па је и њих потребно обезбедити са по две преграде од по 20 м3  
каменог зида. 
 Залоговачка река тече од Залоговца до испод Вратара где се састаје са Падешком 
реком и одатле тече под називом Вратарска река. Њена дужина износи око 9 км и нема 
велики пад јер се њен пад креће од 2-4%.  
 Залоговачка река у свом току кроз насељено место Залоговац има доста уско корито 
које је зарасло врбама и другим растињем а у свом кориту има доста отпада разних врста 
па се приликом великих вода стварају чепови и доводе у опасност више од двадесет 
домаћинствава који поред реке имају своје куће и друге објекте.  
 Потребно је у дужини од 2 км кроз Залоговац посећи дрвеће у самом кориту 
реке и прочистити и продубити корито.  На делу тока испред моста на регионалном 
путу Крушевац- Крагујевац потребно је урадити и обалоутврду од камена или 
армираног бетона у дужини од 100 м. 
 У делу тока од поменутог моста до раскрснице пута за Вратаре потребно је 
такође прочистити корито и посећи дрвеће које је израсло у самом кориту. 
 
  3.3.17. Вратарска река 
 
 Вратарска река настаје северно од села Варатаре спајањем Залоговачке и Падешке 
реке. Улива се у Западну Мораву испод села Бошњане. Пад јој се креће од 2-4%. Десне 
притоке су јој Буковички поток, поток Бунарац и Дубоки поток, иако су кратки по 
свом току они имају бујични карактер. 
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 Вратарску реку треба уредити у њеном току кроз насеље Бошњане. Потребно 
је очистити корито реке од разног отпада, посећи растиње и дрвеће укориту 
реке,почистити и продубити корито реке. 
 
 НАПОМЕНА: 
 На бујичним водотоцима постоје преграде које су рађене раније али су многе 
оштећене а овим планом су предвиђене нове преграде које треба урадити. Основ за ово 
су бујичне поплаве које су захватиле део општине Варварин у јуну 2010. године и које 
су нанеле велике штете у селима: Избеница, Суваја, Орашје, Церница, Пајковац и 
другим. 
   

4. ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА  
 

Шема  организације и спровођења  одбране од поплава (од спољних и унутрашњих  
вода)  и леда, на Западној Морави, Великој Морави и Јовановачкој реци утврђена је 
Оперативним планом  одбране од поплава које доноси Минситарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде.  Одбрану спроводе: Јавно водопривредно предузеће 
''Србијаводе'' ВП Ћуприја и ВП Ниш. 

Приправност за одбрану  од поплава која прети од унутрашњих вода, односно 
атмосферских падавина, проглашава се када атмосферске  падавине у кратком  
временском периоду буду толике да количину воде  не могу  да преузму постојећи 
водотоци и атмосферска и фекална канализација, а прети опасност по материјална  добра 
и становништво.  

Приправност одбране од поплава, на предлог одговорних радника у водопривредним 
предузећима задуженим  за спровођење Плана, проглашава Председник Општине као 
командант Штаба за ванредне ситуације.   

Одлуком о проглашавању приправности активира се Штаб за ванредне ситуације 
који предузима све послове око организације, спровођења и наређивања мера   
одбране. 

 
У циљу спровођења одбране од поплава Штаб за ванредне ситуације доноси одлуке 

којима: 
 

- преузима руковођење одбране од поплава од надлежних јавних  предузећа и 
руковођења над употребом људства и механизације којом они располажу, као и 
механизацијом и људством приватних лица (списак тих лица је саставни део овог 
плана) која поседују механизацију а која се може ангажовати у случају поплава у 
општини Варварин. 

 

- ангажује  савете МЗ у угроженим  подручјима  и издаје им наређења о мерама за 
заштиту од поплава, 

 

- организује  непрекидно дежурство у Штабу, 
 

- путем Центра за обавештавање и дежурног у Штабу, прима информације од 
овлашћених осматрача на водомерној станици о стању вода, 

 

- на предлог одговорних лица у водопривредним предузећима издаје одговарајућа 
упозорења правним лицима и грађанима о потенцијалној опасности и  потреби 
предузимања конкретних мера за спречавање поплава односно ублажавање 
последица, 

 

- путем свих расположивих средстава информисања непрекидно даје информације о 
стању и мерама које треба предузети за заштиту од поплава, 
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- по потреби подноси захтев Министарству одбране за ангажовање расположиве 
исправне механизације од свих власника и грађана по основу радне обавезе, 
односно ангажовање  специјалних јединица цивилне заштите ради организације 
одбране од поплава, 

 

- по потреби се обраћа са захтевом за помоћ   ОУП  Варварин, 
 

- издаје налоге за ангажовање комуналних, здравствених и других стручних служби 
ради предузимања мера у зависности од дате ситуације, 

 

- у случају потребе организује евакуацију грађана, смештање материјалних 
средстава и организује њихово збрињавање, 

 

- предузима  мере за ублажавање последица од поплава и смањења штета, 
 

- организује пружање материјалне и сваке друге помоћи правним лицима и 
грађанима за  ублажавање и отклањање последица поплава. 

 
 Укупну организацију и руковођење  одбране од поплава и леда на територији 
Општине спроводи Штаб за ванредне ситуације.  Основни задатак Штаба се састоји 
у координацији  свих субјеката одбране од поплава и синхронизованом спровођењу 
свих планираних мера заштите од вода.  
 Оперативне послове на отклањању последица поплава спроводи Стручно 
оперативни тим штаба за одбрану од поплава. 

У организационој структури Штаба  посебну улогу имају командант штаба и 
начелник штаба, који усклађују активности свих  учесника у одбрани од поплава, затим 
представници  водопривредних организација, као стручна лица која најбоље могу оценити 
размере  поплаве, хидролошке услове водотока и тенденцију промена, као и техничке 
могућности  одбране од великих вода. 

При разматрању улоге Штаба мора се имати у виду још једна практична околност - 
локација Штаба у насељу.  Штаб мора бити изван непосредно угрожене зоне приобаља, 
због опасности од могуће изолације или могућности евентуалне евакуације. С друге 
стране, Штаб мора имати оптималне услове комуникације, у оквиру  расположивих 
локалних могућности. То значи да зграда у којој је  смештен Штаб мора  имати телефон, 
телекс и радио везе, као и остале техничке капацитете.  

Штаб руководи  свим активностима, почевши од првог  упозорења и најаве 
поплаве, до проглашења престанка опасности.  У току трајања  одбране Штаб мора бити 
стално у мобилном стању, са максималним степеном  приправности за преузимање свх 
потребних  мера заштите од вода.  

 
 4.1.ИЗВОД ИЗ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА 
РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ   

 
1.НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И 

СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 
ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦАОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ 
ЛИЦА 

 
1.Кординатори одбране од поплава и помоћници 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд 
тел. 011/311-53-70, 201-33-60, 201-33-47, факс 011/311-53-70, 011/311-64-94 



страна 59  број  3.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        16.05.2014.године 
 

E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs,  WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs 

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 
Миодраг Пјешчић, моб.064/834-10-02, E-mail: miodrag.pjescic@minpolj.gov.rs 

Помоћници: 
Горан Камчев, тел. 011/201-33-69, E-mail: goran.kamcev@minpolj.gov.rs 
Оливера Јанковић, тел.011/ 201-33-38, E-mail: olivera.jankovic@minpolj.gov.rs 

 

 
2. Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови заменици 
  

 
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ 
 

 
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
ЗАМЕНИК 
 

 

„МОРАВА''  
  

 
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности 2а, Нови Београд 
тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 
E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com 
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 
Горан Пузовић, моб. 064/840-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs  
ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: 
Звонимир Коцић, моб.064/840-40-03, E-mail: 
zvonimir.kocic@srbijavode.rs 
ЗАМЕНИК за унутрашње воде: 
Бранко Спасић, моб.064/840-40-14, E-mail: branko.spasic@srbijavode.rs 

 
           3. Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове 
 
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд 
Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, WЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs 
тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-50-50 
РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: 
Дејан Владиковић, 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, моб. 064/838-51-65   
dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs  
ЗАМЕНИК: 
Јелена Јеринић, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46, моб. 064/838-52-77 
: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs 
ЗАМЕНИК ЗА ОДБРАНУ ОД ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ: 
Зорица Барбароша, тел. 011/305-09-36, 305-09-04, моб. 064/838-50-50 
Е-mail: zorica.barbarosa@hidmet.gov.rs 

ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА 
МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ: 
ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68 
ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84 
 РАДАРСКИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ: тел. 478-400, Шеф Михаило Васић 064-83-85 080  
 
               4. Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 
 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Ђорђе Бабић, моб. 064/892-00-83, E-mail: djordje.babic@mup.gov.rs 

Управа за ватрогасне и спасилачке јединице 
Горан Николић, моб. 064/892-12-56, E-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs 
Драган Дончевски, моб. 064/892-03-71, E-mail: dragan.doncevski@mup.gov.rs 
Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, E-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs 

Управа за управљање ризиком 
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Сања вуксановић Жугић, моб. 064/892-83-32, E-mail: sanjavuksanoviczugic@mup.gov.rs 
Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, E-mail:goran.stojanovic@mup.gov.rs 
Радиша Даничић, моб. 064/892-95-07, E-mail: radisa.danicic@mup.gov.rs ; rco.svs@mup.gov.rs 

Управа за цивилну заштиту 
Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, E-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs 
Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, E-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs 
Соња Радојковић, моб. 064/892-94-59, E-mail: sonja.radojkovic@mup.gov.rs 

Републички центар за обавештавање 
тел. 011/361-76-96, 361-74-93, факс 011/361-74-92, моб. 064/892-96-68, E-mail: rco.svs@mup.gov.rs 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
Дежурни центар: тел. 011/311-88-90 
Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/754-818 
Руководилац: Миле Јандрић, тел. 021/754-818, моб. 064/892-09-02 
Заменик: Драгош Алексић, тел. 021/754-818, моб. 064/892-09-01 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ 
Миленко Арсенијевић, тел. 313-93-30,  моб. 064/892-17-00 

ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА 

ПД „ХЕ ЂЕРДАП” д.о.о., Трг краља Петра бр. 1, Кладово – на Дунаву у зони акумулација у складу са конвенцијом Југославије и 
Румуније о експлоатацији и одржавању ХЕ „Ђердап I” и „Ђердап II”. 
На сектору Дунава од км 1333 до км 1433 – ледоломци из Републике Мађарске у складу са закључцима трилатералног састанка 
централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и Хрватске из децембра 2012. године. За обезбеђење техничког особља за 
ледоломце задужено је ДВП ”ДУНАВ И ТИСА“, XII војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор, Директор: Адам Форгић, тел. 
025/436-499, факс 025/22-384, 
E-mail: dutis@sbb.rs, dutis@open.telekom.rs 

ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ: 
Руководилац: Зоран Папић, тел. 011/206-39-26, моб. 064/277-74-67; E-mail: zoran.papic@vs.rs 
Заменик: Милан Богдановић, тел. 021/426-880, моб. 064/832-93-40 

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, 
тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55: 
Слободан Петковић, моб. 064/301-80-45 
Марина Бабић – Младеновић, моб. 063/385-545, E-mail: Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs 

ЗА ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ И ФИЛТРАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ  
Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-

55 

ЗА АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА И РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА НА ОТКЛАЊАЊУ ШТЕТНИХ 
ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА И АНАЛИЗУ ТРОШКОВА ОДБРАНЕ И ШТЕТА ОД ПОПЛАВА 
ХК „Енергопројект Хидроинжењеринг” а.д., Булевар Михајла Пупина 12, Београд, тел. 011/131-516, 310-11-39, факс 011/311-19-79 

 

 
2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА 
И ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ 

 
Оперативни план за одбрану од поплава од спољних вода и загушења ледом 

садржи по водним подручјима, за секторе и деонице водотока (воде I реда), правна лица 
надлежна за организовање и спровођење одбране од поплава, имена руководилаца 
одбране од поплава, њихових заменика и помоћника, заштитне водне објекте на којима се 
спроводи одбрана од поплава, штићена поплавна подручја и критеријуме за проглашење 
редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом. 

 
 1. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, 
руководилац одбране од поплава на водном подручју, његов заменик и помоћник, 
секторски руководилац одбране од поплава и његов заменик. 
 

ВОДНО 
ПОДРУЧЈЕ        
 

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

     
СЕКТОР 
Деоница, објекат                                        

 

„МОРАВА” 
 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг Краља 
Александра 2, Ниш 
тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20 

М.1, М.2, М.3. 
М.4. – деонице 
М.4.1, М.4.2. 
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E-mail: vpc.morava@srbijavode.rs 
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 
ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 
мр Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98 
Е-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs  

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ 
ПОДРУЧЈУ: 
Ненад Игњатовић, моб. 064/840-40-95 
Е-mail: nenad.ignjatovic@srbijavode.rs 

М.5, М.6, М.7, М.8. 
М.9, М.10, М.11. 
М.12, М.13. 
 

 
                       Ђ)ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 
 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ: 

СЕКТОР 

ПРЕДУЗЕЋЕ 
Директор 
Секторски руководилац 
Заменик секторског руководиоца 

Деоница 

 

ПОМОЋНИК за М.1, М.2, М.3. и М.4.: Зоран Танасковић, моб. 064/840-41-13, Е-mail: 
zoran.tanaskovic@srbijavode.rs  
ПОМОЋНИК за бране М.5.: Валентина Томић, моб. 064/840-41-14, Е-mail: 
valentina.tomic@srbijavode.rs 
ПОМОЋНИК за М.6. и М.7: Јанош Немет, моб. 064/840-41-12, Е-mail: 
janos.nemet@srbijavode.rs  
ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Велика Морава”, Ђуприја, тел. 035/8471-354, факс 035/8471-354 
ПОМОЋНИК за бране М.3.4. и М.3.5.: Светлана Живковић, моб.064/840-40-82, Е-mail: 
svetlana.zivkovic@srbijavode.rs 
ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: 

vpc.morava@srbijavode.rs 

М.1. СМЕДЕРЕВО 

ДВП „СМЕДЕРЕВО”, Смедерево 
тел. 026/647-490, 026/225-533, факс 026/647-491 
E-mail: dvp.smederevo@open.telekom.rs, 
dvp.smederevo@mail.ru 
Директор: Звонко Милојевић, моб. 065/233-58-99 
Звонко Милојевић, моб. 065/233-58-99 
Оливер Богдановић, моб. 064/827-51-13 

М.1.1, М.1.2. 
М.1.3, М.1.4. 

М.2. ПОЖАРЕВАЦ 

А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА”, 
Пожаревац 
тел. 012/523-022, факс 012/522-923 
E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs  
Директор: Славиша Ранђеловић, моб. 063/221-176 
Никола Јотић, моб. 064/893-81-06 
Небојша Цвејић, моб. 064/893-81-37 

М.2.1, М.2.2, 
М.2.3. 
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М.3. ВЕЛИКА 
ПЛАНА – РАЧА – 
ЛАПОВО – 
БАТОЧИНА – 
КРАГУЈЕВАЦ 

А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА”, Смедеревска Паланка 
тел. 026/321-782, факс 026/317-816 
E-mail: office@vodoprivreda.rs 
Директор: Игор Вујовић, моб. 065/444-11-15 
Петар Живојиновић, моб. 069/829-44-65 
Душан Милићевић, моб. 064/830-40-17 ВД 

„ЕРОЗИЈА” Д.О.О.,, Крагујевац 
тел. 034/315-968, факс 034/315-968, E-mail: 

erozija@sbb.rs 
Директор: Милан Тодоровић,  060/648-68-00 
Милан Тодоровић,  060/648-68-00 
Драган Анђелковић, моб. 060/650-46-60 

М.3.1, М.3.2, 
М.3.3. 

Брана „СПОМЕН ПАРК” 
ВПЦ „МОРАВА”, Трг Краља Александра 2а, Ниш 
тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20 
E-mail: odbrana@srbijavode.rs 
Директор: мр Драгољуб Миљојковић, моб. 

064/840-40-98 
dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, 
Крагујевац 

тел. 034/332-240, тел./факс 034/331-395 
E-mail: jkpv@eunet.rs 
Директор: Обрен Ћетковић, моб. 064/854-00-00 

М.3.4. 

Брана „НОВА ГРОШНИЦА” 
ВПЦ „МОРАВА”, Трг Краља Александра 2а, Ниш 
тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20 
E-mail: odbrana@srbijavode.rs 
Директор: мр Драгољуб Миљојковић, моб. 

064/840-40-98 
dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, 
Крагујевац 
тел. 034/332-240, факс: 034/335-746, на брани: 

034/515-119 
E-mail: jkpv@eunet.rs 
Директор: Обрен Ћетковић, моб. 064/854-00-00 

М.3.5. 

М.4. 
СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА 

А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА”, Смедеревска Паланка 
тел. 026/321-782, факс 026/317-816 
E-mail: office@vodoprivreda.rs 
Директор: Игор Вујовић, моб. 065/444-11-15 
Зоран Станковић, моб. 064/829-44-01 
Александар Петровић, моб. 064/829-44-49 

М.4.1, М.4.2. 

М.5. БРАНЕ 
„КУДРЕЧ I” и 
„КУДРЕЧ II” 

Бране „КУДРЕЧ I” и „КУДРЕЧ II” 
ВПЦ „МОРАВА”, Трг Краља Александра 2а, Ниш 
тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20 
E-mail: odbrana@srbijavode.rs, 
svetlana.zivkovic@srbijavode.rs 
Директор: мр Драгољуб Миљојковић, моб. 

М.5.1. 
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064/840-40-98 
dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА”, Смедеревска Паланка 
тел. 026/321-782, факс 026/317-816 
E-mail: office@vodoprivreda.rs  
Директор: Игор Вујовић, моб. 065/444-11-15 

М.6. СВИЛАЈНАЦ–  
ДЕСПОТОВАЦ–
ЈАГОДИНА 

ВП „ЋУПРИЈА” A.Д., Ћуприја 
тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44 
E-mail: vpcuprija@ptt.rs 
Директор: Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80 
Љубиша Радојловић, моб. 065/602-86-50 
Владан Јарaмаз, моб. 065/872-40-05 

М.6.1, М.6.2. 

М.7. ЋУПРИЈА – 
ПАРАЋИН – 
ЋИЋЕВАЦ  

ВП „ЋУПРИЈА” А.Д., Ћуприја 
тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44 
E-mail: vpcuprija@ptt.rs  
Директор: Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80 
Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80 
Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 

М.7.1, М.7.2. 

 

 
                 3.ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ 
ВОДА 
 
                   Оперативни план за одбрану од поплава од унутрашљих вода садржи по 
водним подручјима,име руководиоца одбране од поплава на водном подручју и његовог 
заменика, назив мелиорационог подручја, назив правног лица које спроводи одбрану од 
поплава од унутрашњих вода на мелиорационом подручју,ближи опис припадајућег дела 
територије мелиорационог подручја, критеријуме и услове за проглашење редовне 
иванредне одбране од поплава од унутрашњих вода и обезбеђење особља за редовну 
одбрану од поплава од унутрашњих вода. 
 
 6.Водно подручје „Морава“ 
            Руководилац одбране од поплаве од унутрашњих вода на водном подручју: 
            Зоран Танасковић, моб.  064/840-41-13,   Е-mail: zoran.tanaskovic@ srbijavode.rs 
            ЈВП „Србијаводе“ Водопривредни центар“ Морава“, Радна јединица „Велика 
Морава“, Цара Лазара 109, Ћуприја. 
 
                                  2) ВП „Ћуприја“ АД. „Ћуприја: 
 

- на целој територији општине Ћићевац; 
- на делу општине Варварин и то на следећим катастарским општинама: 

Бачина, Бошњане, Варварин варош, Варварин село,Горњи Катун, Горњи Крчин, 
Доњи Катун, Доњи Крчин, Залоговац, Карановац, Мала Крушевица, Мареново, 
Маскаре, Обреж, Орашје, Пајковац, Суваја, Тољевац и Церница. 
 

4.2. ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

 

  
Функција  
 

Име и презиме Адреса Телефон 
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 Командант штаба  
  

Зоран  
Миленковић, председник 
општине 

 
Доњи Катун 

 
064 616 8632 

 
Заменик команданта   
штаба  

 
Горан Малезић, заменик 
председника општине 

Бошњне 
 

065 870 00 78 

 Начелник   штаба   
Драган Чабрић, 
Инспектор за ванредне 
ситуације 

Варварин 063 638 308 

 Члан штаба  
 Зоран игњатовић, 
начелник ПС Варварин 

Варварин 062 889 0200 

 Члан штаба 
 Др Загорка Марковић, 
директор дома здравља 

Село Варварин 064 872 08 05 

 Члан штаба 
Ракић Дејан, в.д.директор 
ЈКП Варварин 

Варварин 064 814 30 29   

 Члан штаба 
Славољуб Савић, 
в.д.директор ЈП Дирекције 
за изградњу  

Варварин 064 872 33 55 

 Члан штаба 
Др Љубиша Обрадовић, 
председник ОО Црвеног 
крста   

Варварин 063 110 9446 

 Члан штаба 
Љубивоје Чапаковић, 
повереник за избегла и 
прогнана лица  

Доњи Катун 062 845 4955 

 Члан штаба 
Иван Јовановић, 
дитректор Ветеринарске 
станице  

Бачина 069 226 8658 

 Члан штаба 
Владан Весић, дипл.инг. 
грађевине  

Село Варварин 064 872 33 64 

 Члан штаба 
Зоран Бранковић, 
референт пољопривреде  

Варварин 063 614 929 

Члан штаба 
Дејан Бркић, самостални 
стручни сарадник 
Општинске управе   

Варварин 064 872 0941 

 Члан штаба 
Ана Јевдосић, директор  
ЈКП „Путеви Варварин“  

Варварин 063 1166 310 

 Члан штаба 
Владимир Вучковић 
професор хемије  

Варварин 063 572 355 

 Члан штаба  
Вукашин Церовина, шеф 
погона ЕПС-а Варварин  

Варварин 064 833 3659 

 
 

4.3. ОПЕРАТИВНИ ТИМ ОПШТИНСКОГ ШТАБА  ЗА  ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА  
 

 

 
 Функција  
 

Име и презиме Адреса Телефон 

Руководилац одбране 
од поплава  

Зоран  
Миленковић 

 
Доњи Катун 

 
064 616 8632 

Заменик руководиоца Драган   
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одбране од поплава Чабрић Варварин 063 638 308 
Помоћник за Варварин Живадиновић Саша Варварин 065 31 79 123  
Помоћник за 
С.Варварин 

Петровић Братислав Село Варвари 064 87 20 770 

Помоћник за Бошњане Милошевић Мирослав Бошњане   064 87 20 680 

Помоћник за Маскаре 
Милетић Игор Маскаре  

064 87 20 601 
Помоћник за Доњи 
Катун 

Миленковић Саша Доњи Катун 064 87 20 952 

Помоћник за Горњи 
Катун 

Максимовић Иван Горњи Катун 064 872 3367 

Помоћник за Обреж Милојковић Дејан Обреж 062 470 380 
Помоћник за Бачина Стојановић Момчило Бачина 069 625 899 
Помоћник за Орашје Давидовић Драгомир Орашје   063 89 18 901 
Помоћник за Церницу Милошевић Иван Церница 064 872 0630 
Помоћник за Карановац Пантић Небојша Избеница   064 872 0627 
Помоћник за Сувају Јовановић Србољуб Суваја 066 927 0415 
Помоћник за Тољевац Гајић Слободан Тољевац   062 81 38 070 
Помоћник за Пајковац Гавриловић Милан Пајковац 065 616 1625 
Помоћник за Доњи 
Крчин 

Љутић Горан Доњи Крчин 063 82 81 102 

Помоћник за Горњи 
Крчин 

Ђурковић Славомир Горњи Крчин 064 87 20 644 

Помоћник за Карановац Лукић Славица Карановац  064 4989255 1677 
Помоћник за Малу 
Крушевицу 

Божиновић Данијел Мала  Крушевица 060 71 71 877 

Помоћник за Залоговац Милановић Дејан Залоговац  064 34 51 928 
Помоћник за Мареново Јовановић Биљана Мареново 064 44  70 154 
Помоћник за Парцане Јовановић Љубиша Парцане 064 117 37 37 

 
 

4.4. СПИСАК 
ЛИЦА КОЈА ПОСЕДУЈУ ТЕШКУ МЕХАНИЗАЦИЈУ А КОЈА СЕ МОЖЕ 

АНГАЖОВАТИ У СЛУЧАЈУ ПОПЛАВА У ОПШТИНИ ВАРВАРИН 
 
 
Редни 
број 

Власник машине Место Врста машине Телефон 

 
1. 

 
Бојан Петровић 

 
Г. Катун 

багер, лопата, 
кипер 

063 1018075 

2. Матић Зоран Г. Катун кипер 062 9205111 
3. Неша Милојевић  скип 063 7728155 
4. ЈКП Шљункара Г. Катун багер, лопата 788 466 
 
5. 

 
Маринковић Предраг 

 
Орашје 

багер, булдожер, 
кипер 

063 152 1744 

 
6. 

 
Милан Коларевић 

 
избеница 

багер, булдожер, 
лопата, кипер 

063 8064319 

 
7. 

 
Милосав Димитријевић 

 
Маскаре 

багер, лопата, 
кипер 

063 8819776 

8. Слободан Ћирић Бачина  булдожер 063 8004807 
9. Драгиша Арсић Бачина булдожер 794 136 
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10.  

 
Дејан Милосављевић 

 
С. Варварин 

багер, булдожер, 
лопата, кипер 

063 442993 

11. Месна заједница Бошњане Бошњане булдожер 798 797 
 
12. 

 
Зоран Димитријевић 

 
Обреж 

багер, лопата, 
кипер 

791 391 

 
13.  

 
Дејан Дидић 

 
Обреж 

багер, лопата, 
кипер 

791 326 

14. Дејан Крстић  багер  
 
15. 

 
Зоран Милојевић 

 
Варварин 

багер, лопата, 
кипер 

063 600 633 

 
16. 

 
Мирослав Милојевић 

 
Варварин 

багер, лопата, 
кипер 

063 639 154 

17. Душан Милојевић Варварин кипер 063 7458240 
 
18. 

 
Хране Рајић 

 
Варварин 

багер, лопата, 
кипер 

063 7718143 

19. Драган Гајић Тољевац кипер 063 8843480 
 

5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
 
Критеријуми су успостављени за увођење : 
 - редовне одбране, 
 - ванредне одбране, 
            - стање приправности и 
 - ванредно стање. 
 

Критеријуми за проглашење су у надлежности  Општинског штаба за ванредне 
ситуације и засновани су на најави и појави поплавних киша на меродавном делу слива. 
 

КРИТЕРИЈУМИ 
за припрему, извршење радова, мера и активности у одбрани од поплава и проглашење 

фазе одбране од поплава у надлежности општине 
ФАЗЕ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА 

ПРОГЛАШЕЊЕ ФАЗЕ 
ОДБРААНЕ ОД ПОПЛАВА 

РАНГ И ВРСТА 
АКТИВНОСТИ, МЕРА И 
РАДОВА ПО ФАЗАМА 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
ФАЗА 1. 
Редовна одбрану од 
поплава 

Припрема одбране од 
поплаве, 
у току целе године. 

Превентивне активности, 
мере и радови у припремном 
периоду, за превентивно 
отклањање потенцијалних 
узрока плављења и за 
организовање одбране од 
поплава 

ФАЗА  2. 
Ванредна одбрана од 
поплава 

Најава и појава поплавне 
кише душег времена 
трајања,повећан водостај 

Ванредне активности, мере и 
радови  у спровођењу одбране 
од поплава  

ФАЗА 3. 
Стање приправности 

Корита река су напуњена са 
2/3 капацитета и у 
зависности од временске 
прогнозе може се 
размишљати о ванредном 
стању  

Повећана активност на 
критичним местима,праве се 
додатни бедеми и утврђују 
постојећи,аннгажује се 
механизација 

Ванредно стање  
отклањање последица 

Појава изливања поплавног 
таласа из основног тока у 

Ванредно стање, евакуација 
становништва и добара, 
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поплава условима непрекидних 

падавина у сливу и 
повремених јаких киша на 
меродавном делу слива 

отклањање последица 
плављења 

  

Водоток 

Угроженост 
насеља 

Угроженост 
становништва 

Угроженост 
саобраћајница 

Угроженост 
пољопривредног 
земљишта 

Б
ро

ј 
ст

ам
б

ен
и

х
 о

б
је

ка
та

 

Б
ро

ј 
п

ри
вр

ед
н

и
х

 о
б

је
ка

та
 

Б
ро

ј 
д

ом
аћ

и
н

ст
ав

а 

Б
ро

ј 
ст

ан
о

вн
и

ка
 

Л
ок

ал
н

и
 п

у
те

ви
 (

км
) 

Р
ег

и
он

ал
н

и
 п

у
те

ви
 (

км
) 

М
аг

и
ст

ра
лн

и
 п

у
те

ви
 (

км
) 

Ж
ел

ез
н

и
ч

ка
 п

р
у

га
 (

км
) 

У
 з

он
и

 н
ас

ељ
а 

(х
а)

 

И
зв

ан
 з

он
е 

н
ас

ељ
а 

(х
а)

 

У
ку

п
н

о 
(х

а)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 
Велика 
Морава     -   -     -       -     -  -     -  -       -       -  - 

Западна 
Морава   50 -     40    120 - - - -       20      80 100 

Каленићка 
Реака 100   5    120    350  20  -  -   -     100     200 300 

Јовановачка 
Река    -    -     -       -    -   -   - -      -        -   - 

 
Успешне најаве и успешне одбране од поплава, могу се остварити једино уз помоћ 

метеоролошко-радарске службе која прати кретање олујних облака и процењује време 
почетка, трајања и укупну количину падавина на посматраном подручју. Постављањем 
аутоматских метеоролошких станица и њиховим повезивањем са радарском осматрачком 
службом и то све у оквиру информацоног система и његовог центра за прикупљање 
информација, стварају се предуслови за прецизну најаву и прогнозу интензитета поплава и 
благовремену организацију за одбрану од поплава, како би штета била што мања. 
 
 6. УВОЂЕЊЕ ДЕЖУРСТВА У ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
  
 За време ванредних одбрана од поплава  
 Дежурство: од  06,00 часова до14,00 часова             I смена 

  од 14,00 часова до 21,00 часова              II смена 
 од 21,00 часова до 06,00 часова              III смена 
 
 Према списку  Општинског штаба за ванредне ситуације. 
 
 7. УКЉУЧИВАЊЕ ОУП-а ВАРВАРИН 
 
 - патроле , 
 - затварање путева и 
 - праћење транспорта. 
 
 8. УКЉУЧИВАЊЕ ВАТРОГАСАЦА 
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 - вађење воде из подрума 
 - разношење воде за пиће 
 
 9. ОДРЕЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ СА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДНОГ 
МАТЕРИЈАЛА  
 
 Локације за складиштење отпадног материјала у месним заједницама одређују 
помоћници руководиоца одбране од поплава. 
 У случају да насељено место нема локацију за депоновање грађевинског  отпада, 
шута, блата, грања и др. насталог у поплавама, исти ће се лагеровати на главну депонију 
општине Варварин.  
 
 10. МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ УГРОЖЕНИХ МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА ОД ПОПЛАВА 
 
 За потребе угрожених месних заједница, ангажоваће се аутобуси, камиони, 
трактори, багери и друго, као и потребна опрема, алати и материјал по налогу Општинског 
штаба за ванредне ситуације а у складу са закљученим уговорима које ће општина 
Варварин закључити са предузећима, установама и приватним предузетницима. 
 За обезбеђење песка одређује се ЈКП Варварин, РЈ Шљункара.  
 За пуњење џакова песком, људство обезбеђује месна заједница која је угрожена 
поплавама а за помоћ се обраћа месним заједницама које нису угрожене полавама.  
 
 11. ОСНОВНИ СУБЈЕКТИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
 
 Поред законских субјеката одбране од поплава, који су утврђени Републичким 
оперативним планом за одбрану од поплава, основни субјекти одбране од полава на 
територији општине Варварин су: 
 
 - Општински штаб за ванредне ситуације 
 - Оперативни штаб одбране од поплава општине Варварин 
 - Општински центар за обавештавање 
 - Општинско веће СО-е Варварин 
 - Одељење за привреду, финансије, урбанизам, стамбено-комуналне послове и 
инспекцијски надзор 
 - Месне заједнице на територији општине које су примарно угрожене од поплава 
 - РХМЗ - Радарски центар, Крушевац 
 - ЈКП ''Варварин'', Варварин 
 - ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу 
 - Дом здравља Др. Властимир Годић Варварин 
 - МУП Србије - ОУП Варварин 
 - Електродистрибуција Варварин 
 - Општинска организација црвеног крста Варварин 
 Од највећег значаја за благовремено активирање и ефикасно спровођење 
Оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда на територији општине 
Варварин је брза размена информација између свих субјеката одбране од поплава, а 
посебно на релацији: РХМЗ Београд - Републички центар за обавештавање - Општински 
центар за обавештавање - Општински штаб за ванредне ситуације - ЈВП ''Србија воде'' - 
Општински штаб цивилне заштите - Општински органи управе - Јавна комунална и друга 
јавна предузећа - МУП Србије - Дом здрвља - средства јавног информисања. 
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 12. МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 
 12.1. Опрема и материјал  
 
Р. БРОЈ ВРСТА МАТЕРИЈАЛА  ЈЕДИНИЦ МЕРЕ   

1.  Мегафон ручни  5 
2.  Ручни рефлектори  комад 10  
3.  Даске и талпе м3 5  
4.  Џакови за пуњење песком комад 1.000  
5.  Канап за вреће клубе 30 
6.  Ужад дужине 30 м комад 10 
7.  Ужад дужине 5 м комад 20 
8.  Чакља дужине 4 - 6 м комад 5 
9.  Рибарске чизме пар 10 
10.  Гумене чизме  пар 20 
11.  Заштитни шлемови комад 20 
12.  Заштитне рукавице пар 20 
13.  Приручна апотека прве помоћи комад 10 

  
13. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА    

 
 Финансирање одбране од поплава, у условима редовне одбране, обезбедјује од 

накнаде за одводњавање  ЈВП "Србијаводе" Београд.  
У условима ванредне одбране, средства такође обезбеђује ЈВП ''Србијаводе'' 

Београд, а преко овлашћених водопривредних предузећа, и буџет општине Варварин из 
средстава сталне буџетске резерве. 

Међутим, у условима стања приправности за заштиту од поплава за воде другог 
реда, руковођење одбраном на свом подручју преузима Општина преко Председника 
општине и Општинског штаба за ванредне ситуације и Оперативног штаба одбране од 
поплава општине Варварин, када се ангажују сва расположива материјална средства 
правних и физичких лица и радна снага (средства за сада нису обезбеђена). 

С обзиром да власници материјално-техничких средстава имају право на накнаду 
за њихово ангажовање, односно да се морају обезбедити средства за људство ангажовано 
на извршењу мера из овог Плана, Оперативни штаб за ванредне ситуације ће предузети 
потребне мере за обезбеђивање нужних средстава. У том смислу обратиће се захтевом за 
средства надлежним државним органима, односно ЈВП ''Србијаводе'' Београд. 

Уз сагласност Председника општине, из буџета општине обезбедиће се најнужнија 
средства за интервенције које се не могу одложити.  

 Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општине Варварин''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог Плана садржан је у одредби члана 55. став 5. и 7. 
Закона о водама (''Службени гласник РС'' број 30/2010), и исти усклађује са оперативним 
планом одбране од поплава који припрема водопривредно предузеће, у складу са 
оперативним планом за одбрану од поплава за 2014.годину, а доноси Министарство 
надлежно за послове водопривреде за територију Републике Србије,  а који је донет 17. 
јануара 2014.године, (''Сл. гласник РС'' број 4/2014).  
 Општи план за одбрану од поплава доноси Влада Републике Србије за период од 5 
година и обухвата период од 2012. до 2018. године (''Службени гласник РС'' бр. 23/2012). 
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 Оперативни план одбране од полава који доноси надлежно Министарство, садржи 
називе сектора и деоница, називе предузећа и организација која врше одбрану и имена 
одговорних лица, потребна средства, као и критеријуме за проглашење редовне и 
ванредне одбране од поплава. 
 Општи план за одбрану од поплава и Оперативни план одбране од поплава се 
доносе за водотокове на којима постоје објекти за заштиту од штетног дејства вода. 
 За подручја која нису обухваћена горе наведеним републичким плановима, а која 
могу бити угрожена од поплава, мере и радове на заштити од поплава, доноси Скупштина 
општине као надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење 
јавног водопривредног предузећа  ( одредбе члана 55. став 5. Закона о водама). 
 Оперативни план доносе и правна лица чија је имовина угрожена поплавама 
(одредба члана 55. став 7. Закона о водама). 
 На основу изнетог предлаже се Скупштини општине да усвоји Оперативни план за 
одбрану од поплава за воде другог реда на територији општине Варварин за 2013. годину 
у датом тексту. 
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страна 71  број  3.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        16.05.2014.године 
 
4.  ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ЛЕДА  
4.1.ИЗВОД ИЗ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА 

РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 
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ЗАЈЕДНИЦА ОД ПОПЛАВА 
11. ОСНОВНИ СУБЈЕКТИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
12. МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
12.1. Опрема и материјал 
13. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
 
 Број: 87-13/2014 
 У Варварину дана, 16.05.2014. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО 

 
 
 3.  
 

На основу члана 219. став 4 и 5 Закона о здравственој заштити (''Службени гласник 
РС'', број 107/05, 72/09, 88/2010 и 99/2010) и члана  37. Статута општине Варварин 
(''Службени лист општине Варварин'', број: 9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),  
 Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној дана 16.05.2014. године, 
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узорка смрти 

 
 
 I ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање времена и узрока 
смрти умрлих изван здравствене установе и издавања потврде о смрти и то:  
 1. Др Љубинка Стојановић (Обреж) 
 2. Др Ана Голубовић (Бошњане) 
 3. Др Мирјана Цветковић (Бачина, Орашје, Избеница, Суваја, Церница) 
 4. Др Марија Милошевић (Горњи Темнић) 
 5. Др Слађана Тодоровић (Залоговац, Мареново, Парцане) 
 6. Др Гордана Чабрић (Горњи и Доњи Катун, Село Варварин и Варварин) 
 7. Др Биљана Илић (Горњи и Доњи Катун, Село Варварин и Варварин) 
 8. Др Невенка Симоновић (Горњи и Доњи Катун, Село Варварин и Варварин) 
 9. Др Дане Ћук (Горњи и Доњи Катун, Село Варварин и Варварин) 
 10. Др Бисерка Гилић (Горњи и Доњи Катун, Село Варварин и Варварин) 



страна 72  број  3.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        16.05.2014.године 
 
 11. Др Данијела Минић (Горњи и Доњи Катун, Село Варварин и Варварин) 
 12. Др Јасмина Ракић (Горњи и Доњи Катун, Село Варварин и Варварин) 
 
 II Средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти 
за лица умрла ван здравствене установе обезбеђују се у буџету Општине Варварин. 
 
 III Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење број 510-7/06- I од 
29.12.2006. године. 
 
 IV Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 
 
 Број: 50-3/2014 
 У Варварину дана, 16.05.2014. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО 

  
 4. 
 

На основу члана 54 став 2. и 55 став 3 тачка 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09 и 52/11), члана 32. став 1 
тачка 9 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), и члана 37. 
Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 
3/09 и 7/12), 
 Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној дана 16.05.2014. године, 
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  

ОШ ''Јован Курсула'' Варварин 
 
 

I Разрешавају  се чланови Школског одбора ОШ ''Јован Курсула'' Варварин,  због 
истека мандата и то:  

1. Стојадиновић Љиљана, наставник разредне настае, из Г. Катуна, испред 
Наставничког већа. 

2. Јовановић Маја, професор енглеског језика, из Ћићевца, испред Наставничког 
већа, 

3. Илић Лидија, професор српског језика и књижевности, из Варварина, испред 
Наставничког већа, 

4. Васић Сања, дипл. фармацеут из Варварина, испред Савета родитеља, 
5. илић Биљана, лекар, из Варварина, испред Савета родитеља, 
6. Николић Катарина, ПТТ техничар, из Варварина, испред Савета родитеља, 
7. Глигоријевић Зоран из Бачине, испред локалне самоуправе, 
8. Благојевић Бора из Варварина, испред локалне самоуправе, 
9. Павић Драган из Села Варварина, испред локалне самоуправе. 
 
II  Именују  се чланови Школског одбора ОШ ''Јован Курсула'' Варварин и то: 
1. Јосић Снежана, провесор разредне наставе, испред Наставничког већа 
2. Јовановић Маја, професор енглеског језика, испред Наставничког већа, 
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3. Митровић Татјана, професор француског језика, испред Наставничког већа, 
4. Долић Бојана, физиотерапеутски техничар, из Варварина, испред Савета 

родитеља, 
5. Васић Сања, дипл. фармацеут из Варварина, испред Савета родитеља, 
6. Марковић Млађан, ветеринарски техничар из Варварина, испред Савета 

родитеља, 
7. Васић Ђорђе, дипл. економиста из Села Варварина, испред локалне самоуправе  
8. Благојевић Александра, студент из Варварина, испред локалне самоуправе, 
9. Лазовић Јелена, студент из Варварина, испред локалне самоуправе 
 
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин'' 
 
 

 Број: 022-14/2014 
 У Варварину дана, 16.05.2014. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО 

 
  
 5. 
 

На основу члана 54 став 2. и 55 став 3 тачка 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/09 и 52/11), члана 32. став 1 
тачка 9 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), и члана 37. 
Статута општине Варварин (''Службени лист општине Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 
3/09 и 7/12), 
 Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној дана 16.05.2014. године, 
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  

Средње школе Варварин 
 
 
 

I Разрешавају  се чланови Школског одбора Средње школе Варварин,  због истека 
мандата и то:  

1. Нешић Драган, професор професор економске групе предмета, испред 
Наставничког већа 

2. Живадиновић Саша, професор српског језика и књижевности, испред 
Наставничког већа, 

3. Ђинђић Миодраг, професор машинске групе предмета, испред Наставничког 
већа 

4. Тодоровић Раде, испред Савета родитеља 
5. Јанковић Звездана, испред Савета родитеља,  
6. Макић Слободан, испред Савета родитеља,  
7. Чабрић Драган, испред локалне самоуправе 
8. Митић Слободан, испред локалне самоуправе, 
9. Миљковић Марко, испред локалне самоуправе 



страна 74  број  3.     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН        16.05.2014.године 
 

II  Именују  се чланови Школског одбора Средње школе Варварин и то: 
1. Вељковић Катарина, испред Наставничког већа, 
2. Ђинђић Миодраг, испред Наставничког већа, 
3. Нешић Драган, испред Наставничког већа, 
4. Јанковић Звездана из Варварина, испред Савета родитеља,  
5. Крстић Ивана из Доњег Катуна, испред Савета родитеља, 
6. Митић Слободан из Бачине, испред Савета родитеља, 
7. Чабрић Драган из Варварина, испред локалне самоуправе, 
8. Макић Слободан из Бошњана, испред локалне самоуправе,  
9. Миљковић Марко из Горњег Катуна, испред локалне самоуправе 

 
III Решење објавити у ''Службеном листу општине Варварин'' 
 

 Број: 022-11/2014 
 У Варварину дана, 16.05.2014. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО 

 
 21. 
 

На основу члана  37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 
Варварин'', број 9/08, 12/08, 3/09  и 7/12 ), у складу са Закључком Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-1897/2014 од 28.02.2014.године, 

Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној дана  16.05.2014.године,  и 
Скупштина општине Ћићевац на седници одржаној дана  ________2014.године,  

донеле су 
  
  

З А К Љ У Ч А К 
 

 
I  Центру за социјални рад за општине Варварин и Ћићевац  даје се сагласност 

за пријем у радни однос на неодређено време 13 извршиоца, и то: 
- 11 извршиоца на пословима службе Дневног боравка за децу, младе и одрасле са 

сметњама у развоју у Варварину,  и 
- 2 извршиоца – стручни радници на пословима социјалног рада за потребе локалне 

заједнице у Одељењу Центра  у  Варварину. 
II За рад извршиоца на пословима службе Дневног боравка за децу, младе и 

одрасле са сметњама у развоју, утврђује се висина коефицијената за обрачун и исплату 
зарада,   и то: 
 

1.За руководиоца службе  Дневног боравка  
        ( 1 извршилац – VII степен) .................................15,00 
2.За лекара 
        ( 1 извршилац – VII степен) ................................. 15,00 
3.За дефектолога 
       ( 1 извршилац – VII степен) .................................. 15,00 
4.За радног терапеута 
      ( 1 извршилац – VI степен) .....................................12,00 
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5.За физиотерапеута  
     ( 1 извршилац – IV степен) ........................................9,00 
6.За медицинску сестру 
     ( 3 извршиоца  – IV степен) ..................................... .9,00 
7.За административног радника   
      ( 1извршилац – IV степен) ........................................9,00 
8.За хигијеничара  
    ( 1 извршилац – IV степен) .........................................9,00 
9.За возача – домара 
     ( 1 извршилац – III степен) ........................................8,00 
- Уз наведене коефинцијенте, основица за обрачун зарада износи 2.519,24 динара. 

 
II За рад извршиоца - стручног радника на пословима социјалног рада за потребе 

локалне заједнице у Одељењу Центра за социјални рад у Варварину, утврђује се висина 
коефицијената за обрачун и исплату зарада, и то: 

1. Послови социјалног рада за потребе локалне заједнице у Одељењу Центра у 
Варварину 
             ( 2 извршиоца -  VII степен) .................................. 15,00 

- Уз наведене коефинцијенте, основица за обрачун зарада износи 2.519,24 динара. 
 

III  Међусобна права и обавезе између општине Варварин и општине Ћићевац у 
погледу коришћења услуга  Дневног боравка за децу, младе и одрасле са сметњама у 
развоју за кориснике са територије општине Ћићевац, као и учешћа у финансирању ове 
установе од стране општине Варварин и општине Ћићевац, биће регулисана посебним 
уговором. 
 

IV Ступањем на снагу овог Закључка ставља се ван снаге Закључак Скупштине 
општине Варварин,  број 53-4/2014-I од 03.04.2014. године.  

 
V Закључак објавити у „Службеном листу општине Варварин“ и „Службеном 

листу општине Ћићевац“. 
 

Број: 53-4/2014 
У Варварину дана, 16.05.2014.год. 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО 

 
 

Број: ______/2014                                                  
У Ћићевцу дана, ____2014.год.  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Звездан Бабић, дипл. правник 
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22. 
 
На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 

Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), 
 Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној дана 16.05.2014. године, 
донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 I  Одлаже се разматрање  Извештаја о раду ЈКП ''Путеви Варварин'' Варварин за 
2013. годину, Извештаја о финансијском пословању за 2013. годину и за период 01.01. до 
31.03.2014. године са предлогом Одлуке о повећању капитала, за јунско заседање 
Скупштине уз обавезно присуство директора ЈКП ''Путеви Варварин'' Варврин. 
 
 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 
 
 Број: 023-19/2014 
 У Варварину дана, 16.05.2014. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО 

 
 23. 
 

На основу члана 37. Статута општине Варварин (''Службени лист општине 
Варварин'', број 9/08, 12/08, 2/09, 3/09 и 7/12), 
 Скупштина општине Варварин на 15. седници одржаној дана 16.05.2014. године, 
донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 I  Усваја се Извештај о раду Центра за социјални рад за општине Варварин и 
Ћићевац са седиштем у Ћићевцу, за 2013. годину. 
 
 II Закључак објавити у ''Службеном листу општине Варварин''. 
 
 
 Број: 022-8/2014 
 У Варварину дана, 16.05.2014. године 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
 

ПРЕДСЕДНИК 
/м.п./ Веселин Цветковић, проф. НО 
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