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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
24.04.2015. године 

ГОДИНА 2015. 
БРОЈ 5 

 

На основу члана 48. и 56. 

Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 

9. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

7/12), и Извештаја Верификационог 

одбора, Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

24.04.2015. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

I    ПОТВРЂУЈE СЕ мандат 

одборнику Бранку Бањанцу,  

предузетнику из Баточине, са Изборне 

листе Заједно – Верољуб Верко 

Стевановић – Заједно за Шумадију, 

СПО, ЛДП. 

 

II   Мандат одборника Бранка 

Бањанца из Баточне почиње да тече 

даном потврђивања мандата и траје до 

истека мандата одборника коме је 

престао мандат. 

 

III  Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и има се објавити у ''Сл. 

гласнику општине Баточина''. 

 

IV    Против ове Одлуке може се 

изјавити жалба Управном суду у року 

од 48 часова од дана доношења 

Одлуке. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење 

Одлуке о потврђивању мандата 

одборника Скупштине општине 

Баточина садржан је у одредбама 

члана 56. Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

34/2010-одлука УС и 54/2011) којима 

је утврђено да мандат одборника 

почиње да тече даном потврђивања 

мандата, да скупштина одлучује о 

потврђивању мандата одборника, као 

и да у гласању поред одборника, могу 

учествовати и кандидати којима су 

мандати додељени у складу са чланом 

48. Закона и који имају уверење 

изборне комисије јединице локалне 

самоуправе да су изабрани. 

Такође, одредбама члана 48. 

став 2. Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

34/2010-одлука УС и 54/2011)  

утврђено је да када одборнику који је 

изабран са коалиционе изборне листе 

престане мандат пре истека времена 

на које је изабран, мандат се додељује 

првом следећем кандидату са Изборне 

листе коме није био додељен мандат - 

припаднику исте политичке странке. 

Кандидату са изборне листе 

Заједно – Верољуб Верко Стевановић 
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– Заједно за Шумадију, СПО, ЛДП, 

Срђану Биорцу престао је мандат 

одборника дана 04.03.2015. године, 

због избора на функцију заменика 

председника општине Баточина, па је 

Општинска изборна комисија на 

седници одржаној дана 15.04.2015. 

године доделила мандат првом 

следећем кандидату са исте изборне 

листе коме није био додељен мандат 

одборника, Бранку Бањанцу из 

Баточине. 

Општинска изборна комисија 

доделила је мандат одборника Бранку 

Бањанцу  и издала уверење о избору 

за одборника број 013-2/15-01 од 

15.04.2015. године.  

Кандидат за одборникa Бранко 

Бањанац дао je писану сагласност да 

прихвата мандат одборника 

Скупштине општине Баточина. 

На основу члана 56. став 7. 

Закона о локалним изборима утврђено 

је да се против Одлуке  о 

потврђивању мандата одборника 

може изјавити жалба Управном суду у 

року од 48 часова од дана доношења 

Одлуке Скупштине јединице локалне 

самоуправе. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-420/15-01 од 24.04.2015. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

________________________________

___________________________ 
На основу члана 46. став 1. 

тачка 1. Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 

9. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

7/12), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 24.04.2015. 

године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 

 

I  Утврђује се да је Браниславу 

Павловићу из Баточине, одборнику 

Скупштине општине Баточина са 

изборне листе Социјалистичка 

партија Србије-Ивица Дачић, престао 

мандат одборника, због поднете 

оставке. 

 

II Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

''Сл. гласнику општине Баточина''. 

 

III Против ове Одлуке може се 

изјавити жалба Управном суду у року 

од 48 часова од дана доношења 

Одлуке. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење 

Одлуке о престанку мандата 

одборника Скупштине општине 

Баточина садржан је у одредбама 

члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 

локалним изборима (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 34/2010-

одлука УС и 54/2011) којим је 

утврђено да одборнику престаје 
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мандат пре истека времена на које је 

изабран подношењем оставке. 

Одборник СО Баточина 

Бранислав Павловић изабран са 

изборне листе Социјалистичка 

партија Србије-Ивица Дачић, дана 

18.03.2015. године, поднео је писану 

оставку на одборнички мандат, 

оверену код Општинске управе 

општине Баточина Ов. бр. 828, 

заведену под бројем 020-317/15-01 

У складу са чланом 46. став 4. 

Закона о локалним изборима 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 

34/2010-одлука УС и 54/2011) 

Скупштина општине Баточина је 

утврдила престанак мандата 

одборника Бранислава Павловића, 

због поднете оставке. 

На основу члана 49. став 1. 

Закона о локалним изборима утврђено 

је да се против Одлуке  о престанку 

мандата одборника може изјавити 

жалба Управном суду. 

На основу наведеног, донета је 

Одлука као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-421/15-01 од 24.04.2015. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

На основу члана 47. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 

и 142/2014), члана 32. став 1. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 

83/14- др. закон) и члана 36. став 1. тачка 

2. Статута општине Баточина („Службени 

гласник општине Баточина“, бр. 10/08), 

на предлог Општинског већа општине 

Баточина, Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана  24.04.2015. 

године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о првој измени и допуни Одлуке о 

буџету општине Баточина за 2015. 

годину 

 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о Буџету општине 

Баточина за 2015. годину број 400-

252/14-01 од 12.12.2014. године 

(„Службени гласник општине Баточина“, 

број 17/14), у даљем тексту: Одлука, члан 

1. мења се и гласи: 

 

Приходи и примања, расходи и 

издаци буџета општине Баточина за 2015. 

годину по свим изворима средстава 

финансирања буџета (у даљем тексту: 

буџет), састоје се од: 

 

 

Редни 

број 
Опис 

Износ у 

динарима 

А 
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 
  

1 

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине 412.185.596,00 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  394.685.596,00 
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- Буџетска средства 362.650.000,00 

- Остали извори 32.035.596,00 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 17.500.000,00 

2 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 449.845.396,00 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 327.292.096,00 

- Буџетска средства 311.558.800,00 

- Остали извори 15.733.296,00 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 122.553.300,00 

- Буџетска средства 53.291.200,00 

- Остали извори 69.262.100,00 

      

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -37.659.800,00 

  

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 

јавних политика)   

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -37.659.800,00 

      

Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

  Примања од продаје финансијске имовине   

  Примања од задуживања 52.859.800,00 

  Неутрошена средства из претходних година 3.100.000,00 

  Издаци за отплату главнице дуга 18.300.000,00 

      

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 37.659.800,00 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета по свим изворима средстава 

финансирања буџета, утврђени су у следећим износима: 

Редни 

број 
ОПИС 

Економска 

класификација 

Износ у 

динарима 

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 412.185.596,00 

1 Порески приходи 71 199.800.000,00 

1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 

самодоприноса) 711 131.070.000,00 

1.2 Самодопринос 711180 2.000.000,00 

1.3 Порез на имовину 713 38.300.000,00 

1.4 Остали порески приходи 714+716 28.430.000,00 

2 Непорески приходи, у чему: 74 42.476.528,00 

2.1 Поједине врсте накнада са одређеном наменом   7.000.000,00 

2.2 Приходи од продаје добара и услуга   35.476.528,00 

3 Донације 731+732   
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4 Трансфери 733 150.509.068,00 

5 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771 1.900.000,00 

6 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 17.500.000,00 

II 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 4+5 449.845.396,00 

1 Текући расходи 4 275.698.082,00 

1.1 Расходи за запослене 41 67.996.593,00 

1.2 Коришћење роба и услуга 42 144.399.489,00 

1.3 Отплата камате 44 5.035.000,00 

1.4 Субвенције 45 18.100.000,00 

1.5 Социјална заштита из буџета 47 6.499.340,00 

1.6 Остали расходи, у чему: 48+49 33.667.660,00 

  - Средства резерви 499 9.220.660,00 

2 Трансфери 463 51.594.014,00 

3 Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 122.553.300,00 

4 Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62   

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊЕ 9 52.859.800,00 

1 

Примања по основу отплата кредита и продаје 

финансијске имовине 92   

2 Задуживање 91 52.859.800,00 

2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911 52.859.800,00 

2.2 Задуживање код страних кредитора 912   

IV ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 6 18.300.000,00 

3 Отплата дуга 61 18.300.000,00 

3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 18.300.000,00 

3.2 Отплата дуга страним кредиторима 612   

3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613   

4 Набавка финансијске имовине 6211   

  

  

  

V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 3 3.100.000,00 

 

Члан 2. 

 

Члану 2. Одлуке - План прихода и примања буџета за 2015. годину, мења се и гласи: 

 

Укупна примања и приходи из члана 1. ове Одлуке по свим изворима средстава 

финансирања буџета планирају се у следећим износима: 
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Ред. 

Број 

Екон. 

Клас. 
ПРИМАЊА И ПРИХОДИ 

Средства из 

буџета 2015 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна 

средства 2015 
% 

1 711 

Порез на доходак, добит и капиталне 

добитке 133.070.000,00 0,00 133.070.000,00 34,73 

1.1 711110 - порез на зараде 109.000.000,00   109.000.000,00   

1.2 711120 

- порез на приходе од самосталне 

делатности 8.100.000,00   8.100.000,00   

1.3 711143 - порез на приходе од непокретности 4.000.000,00   4.000.000,00   

1.4 711145 - порез од давања у закуп покретних ствари 200.000,00   200.000,00   

1.5 711146 

- порез на приходе од пољопривреде и 

шумарства 10.000,00   10.000,00   

1.6 711147 - порез на земљиште 3.200.000,00   3.200.000,00   

1.7 711148 - порез од непокретности по решењу ПУ 10.000,00   10.000,00   

1.8 711161 - порез на приходе од осигурања лица 50.000,00   50.000,00   

1.9 711180 - самодопринос 2.000.000,00   2.000.000,00   

1.10 711190 - порез на друге приходе 6.500.000,00   6.500.000,00   

2 713 Порез на имовину 38.300.000,00 0,00 38.300.000,00 10,00 

2.1 713120 - порез на имовину 29.000.000,00   29.000.000,00   

2.2 713310 - порез на наслеђе и поклоне 2.000.000,00   2.000.000,00   

2.3 713420 - порез на капиталне трансакције 7.300.000,00   7.300.000,00   

3 714 Порез на добра и услуге 16.430.000,00 0,00 16.430.000,00 4,29 

3.1 714440 - средства за противпожарну заштиту 30.000,00   30.000,00   

3.2 714513 

- комунална такса за држање моторних 

возила 6.500.000,00   6.500.000,00   

3.3 714543 - накнада за промену намене земљишта 2.000.000,00   2.000.000,00   

3.4 714548 

- накнада за супстанце које оштећују 

озонски омотач 1.000.000,00   1.000.000,00   

3.5 714552 - боравишна такса 100.000,00   100.000,00   

3.6 714562 

- посебна накнада за заштиту и унапређење 

животне средине 6.800.000,00   6.800.000,00   

4 716 Други порези 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3,13 

4.1 716111 

- комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору 12.000.000,00   12.000.000,00   

5 733 

Текући трансфери од других нивоа 

власти 127.219.068,00 23.290.000,00 150.509.068,00 33,20 

5.1 733151 - текући трансфери од других нивоа власти 112.099.068,00   112.099.068,00   

5.2 733152 - остали трансфери у корист нивоа општина 10.000.000,00 80.000,00 10.080.000,00   

5.3 733154 

- текући наменски трансфери од Републике 

у корист општина 5.120.000,00 23.210.000,00 28.330.000,00   

6 741 Приходи од имовине 12.510.932,00 0,00 12.510.932,00 3,27 

6.1 741150 

- камате на средства консолидованог рачуна 

трезора 460.932,00   460.932,00   

6.2 741510 - накнада за коришћење природних добара 6.500.000,00   6.500.000,00   

6.3 741522 

- накнада за коришћење пољопривредног 

земљишта 850.000,00   850.000,00   
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6.4 741526 

- накнада за коришћење шума и шумског 

земљишта 50.000,00   50.000,00   

6.5 741531 

- комунална такса на кор. простора на јав. 

површинама 2.000.000,00   2.000.000,00   

6.6 741532 

- комунална такса за кор. простора за 

паркирање 1.000.000,00   1.000.000,00   

6.7 741534 

- Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 1.000.000,00   1.000.000,00   

6.8 741535 

- комунална такса за заузеће грађевинског 

материјала 650.000,00   650.000,00   

7 742 Приходи од продаје добара и услуга 14.650.000,00 1.707.000,00 16.357.000,00 3,82 

7.1 742150 

- приходи од продаје добара и услуга или 

закупа од стране тржишних организација у 

корист нивоа општина  650.000,00   650.000,00   

7.2 742251 - општинске административне таксе 9.000.000,00   9.000.000,00   

7.3 742253 - накнада за уређивање земљишта 5.000.000,00   5.000.000,00   

7.4 742378 

- Родитељски динар за ваннаставне 

активности 0,00 1.707.000,00 1.707.000,00   

8 743 

Новчане казне и одузета имовинска 

корист 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 1,91 

8.1 743324 

- приходи од новчаних казни за саобраћајне 

прекршаје 7.000.000,00   7.000.000,00   

8.2 743351 

- приходи од новчаних казни за у корист 

нивоа општина 300.000,00   300.000,00   

9 745 Мешовити и неодређени приходи 1.170.000,00 5.138.596,00 6.308.596,00 0,31 

9.1 745151 - oстали приходи у корист нивоа општина 1.000.000,00 5.138.596,00 6.138.596,00   

9.2 745153 

- део добити ЈП по одлуци УО ЈП у корист 

нивоа општина 50.000,00   50.000,00   

9.3 745154 - закупнина за стан у општинској својини 120.000,00   120.000,00   

10 771 Мешовити и неодређени приходи 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 

10.1 771111 

- меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00   

11 811 Примања од продаје непокретности 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 1,83 

11.1 811141 

- примања од продаје непокретности у 

корист нивоа општина 7.000.000,00   7.000.000,00   

12 841 Примања од продаје земљишта 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 2,74 

12.1 841151 

- примања од продаје земљишта у корист 

нивоа општина 10.500.000,00   10.500.000,00   

13 911 Примања од домаћих задуживања 0,00 52.859.800,00 52.859.800,00 0,00 

13.1 911451 

- примања од задуживања од пословних 

банака у земљи   52.859.800,00 52.859.800,00   

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 380.150.000,00 84.895.396,00 465.045.396,00 99,22 

       НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 

ГОДИНА 3.000.000,00 100.000,00 3.100.000,00 0,78 

       УКУПНО  383.150.000,00 84.995.396,00 468.145.396,00 100,00 
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Члан 3. 

 

Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 
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Назив програма/програмске 

активности 

Средства из 

буџета 2015 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна 

средства 2015 
% 

01 1101   

Локални развој и просторно 

планирање 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 1,15 

    0001 

Стратешко, просторно и 

урбанистичко планирање 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00   

02 0601   Комунална делатност 86.340.633,00 31.990.000,00 118.330.633,00 25,28 

    0001 Водоснабдевање 17.290.000,00 21.400.000,00 38.690.000,00   

    0002 Управљање отпадним водама 2.395.000,00 10.000.000,00 12.395.000,00   

    0003 Одржавање депонија 8.160.000,00 0,00 8.160.000,00   

    0004 Даљинско грејање 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00   

    0006 Паркинг сервис 500.000,00 0,00 500.000,00   

    0007 

Уређивање, одржавање и коришћење 

пијаца 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00   

    0008 Јавна хигијена 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00   

    0009 Уређење и одржавање зеленила 3.535.000,00 0,00 3.535.000,00   

    0010 Јавна расвета 25.405.000,00 0,00 25.405.000,00   

    0011 

Одржавање гробаља и погребне 

услуге 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00   

    0014 Остале комуналне услуге 12.705.633,00 590.000,00 13.295.633,00   

03 1501   Локални економски развој 270.000,00 0,00 270.000,00 0,06 

    0001 Подршка постојећој привреди 270.000,00 0,00 270.000,00   

04 1502   Развој туризма 700.000,00 210.000,00 910.000,00 0,19 

    0002 Туристичка промоција 700.000,00 210.000,00 910.000,00   

05 0101   Развој пољопривреде 5.235.000,00 0,00 5.235.000,00 1,12 

    0001 

Унапређење услова за 

пољопривредну делатност 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00   

    0002 

Подстицаји пољопривредној 

производњи 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00   

    0003 Рурални развој 1.585.000,00 0,00 1.585.000,00   

06 0401   Заштита животне средине 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,28 

    0001 

Управљање заштитом животне 

средине и природних вредности 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00   

07 0701   Путна инфраструктура 34.152.000,00 40.169.800,00 74.321.800,00 15,88 

    0001 

Управљање саобраћајном 

инфраструктуром 10.873.500,00 5.310.000,00 16.183.500,00   
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    0002 Одржавање путева 23.278.500,00 34.859.800,00 58.138.300,00   

08 2001   Предшколско васпитање 33.242.326,00 11.827.000,00 45.069.326,00 9,63 

    0001 

Функционисање предшколских 

установа 33.242.326,00 11.827.000,00 45.069.326,00   

09 2002   Основно образовање 24.384.665,00 0,00 24.384.665,00 5,21 

    0001 Функционисање основних школа 24.384.665,00 0,00 24.384.665,00   

10 2003   Средње образовање 13.990.000,00 0,00 13.990.000,00 2,99 

    0001 Функционисање средњих школа 13.990.000,00 0,00 13.990.000,00   

11 0901   Социјална и дечија заштита 11.473.000,00 0,00 11.473.000,00 2,45 

    0001 Социјалне помоћи 7.495.000,00 0,00 7.495.000,00   

    0003 

Подршка социо-хуманитарним 

организацијама 300.000,00 0,00 300.000,00   

    0005 Активности Црвеног крста 1.030.000,00 0,00 1.030.000,00   

    0006 Дечја заштита 2.648.000,00 0,00 2.648.000,00   

12 1801   Примарна здравствена заштита 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,98 

    0001 

Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00   

13 1201   Развој културе 19.296.192,00 798.596,00 20.094.788,00 4,29 

    0001 

Функционисање локалних установа 

културе 16.776.192,00 718.596,00 17.494.788,00   

    0002 

Подстицаји културном и уметничком 

стваралаштву 2.520.000,00 80.000,00 2.600.000,00   

14 1301   Развој спорта и омладине 13.630.000,00 0,00 13.630.000,00 2,91 

    0001 

Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и 

савезима 13.630.000,00 0,00 13.630.000,00   

15 0602   Локална самоуправа 129.136.184,00 0,00 129.136.184,00 27,58 

    0001 

Функционисање локалне самоуправе 

и градских општина 92.273.524,00 0,00 92.273.524,00   

    0002 Месне заједнице 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00   

    0003 Управљање јавним дугом 23.242.000,00 0,00 23.242.000,00   

    0004 Општинско јавно правобранилаштво 700.000,00 0,00 700.000,00   

    0007 Канцеларија за младе 300.000,00 0,00 300.000,00   

    0010 Резерве 9.220.660,00 0,00 9.220.660,00   

У К У П Н О : 383.150.000,00 84.995.396,00 468.145.396,00 100,00 

 

Члан 4. 

 

У члану 4.- Посебан део врше се следеће измене и допуне расхода буџета и то: 

 

На функцији 130- Опште услуге, раздео 3, глава 3.1 – Општинска управа, врше се 

следеће измене: 
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 У апропријацији 029, економске класификације 425 – Расходи за текуће 

одржавање, износ „3.500.000,00“ у колони 10 замењује се износом „6.000.000,00“;  

 У апропријацији 042, економске класификације 511 – Пројектно 

планирање, износ „3.400.000,00“ у колони 10 замењује се износом „5.400.000,00“; 

 У апропријацији 045, економске класификације 511 – Инвестиционо 

одржавање, износ „6.000.000,00“ у колони 10 замењује се износом „9.200.000,00“; 

 

На функцији 170 – Трансакције јавног дуга, раздео 3, глава 3.1.2 – Трансакције 

јавног дуга, врше се следеће измене и допуне: 

 У апропријацији 049, економске класификације 441 – Отплата камате 

домаћим кредиторима, износ „3.600.000,00“ у колони 10 замењује се износом 

„4.002.000,00“; 

 У оквиру функције 170 – Трансакције јавног дуга, раздео 3, глава 3.1.2 

– Трансакције јавног дуга, додаје се нова  апропријација, са редним бројем 197, 

економске класификације 444 –  са називом „Пратећи трошкови задуживања“, са 

опредељеним износом средстава од 120.000,00 динара у колони 10; 

 

На функцији 700  – Примарна здравствена заштита, раздео 4, глава 4.4 - Здравство, 

врше се следеће измене и допуне:  

 У апропријацији 117, економске класификације 463 – Трансфери 

осталим нивоима власти, износ „4.100.000,00“  у колони 10 замењује се износом 

„4.600.000,00“, а по подекономским класификацијама, износи се мењају како 

следи: 

                                                           Одлука         Ребаланс 

423000 - Услуге по уговору 800.000,00 1.300.000,00 

 

На функцији 610 - Стамбени развој, раздео 6, глава 6.1 – Фонд за путеве, врше се 

следеће измене и допуне: 

 У оквиру функције 610 - Стамбени развој, раздео 6, глава 6.1 – Фонд за 

путеве, додаје се нова  апропријација, са редним бројем 196, економске 

класификације 511 –  са називом „Инвестиционо одржавање“, са опредељеним 

износом средстава од 5.310.000,00 динара у колони 11; 

 У апропријацији 144, економске класификације 424 – Специјализоване 

услуге, износ „0,00“ у колони 11 замењује се износом „3.379.800,00“; 

 У апропријацији 147, економске класификације 511 – Инвестиционо 

одржавање, износ „28.676.000,00“ у колони 10 замењује се износом 

„8.666.000,00“, а износ „0,00“ у колони 11 замењује се износом од „31.480.000,00“; 

Извори финансирања за функцију 610: 

01- Приходи из буџета    23.452.000,00 

07- Трансфери од других нивоа власти    5.310.000,00 

10- Примања од домаћих задуживања  34.859.800,00 

Укупно за функцију 610:                           63.621.800,00 

 

На функцији 620 - Развој заједнице, раздео 6, глава 6.2 – Фонд комуналне 

делатности, врше се следеће измене и допуне: 

 У апропријацији 149, економске класификације 511 – Инвестиционо 

одржавање, износ „15.200.000,00“ у колони 10 замењује се износом 

„16.950.000,00“, а износ „1.340.000,00“ у колони 11 замењује се износом 

„21.400.000,00“; 
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 У апропријацији 151, економске класификације 511 – Инвестиционо 

одржавање, износ „2.150.000,00“ у колони 10 замењује се износом „2.350.000,00“, 

а износ „0,00“ у колони 11 замењује се износом „10.000.000,00“; 

 У апропријацији 156, економске класификације 421 – Стални 

трошкови, износ „15.555.000,00“ у колони 10 замењује се износом 

„24.555.000,00“; 

 У апропријацији 168, економске класификације 441 – Отплата домаћих 

камата, износ „65.000,00“ у колони 10 замењује се износом „13.000,00“; 

 У апропријацији 172, економске класификације 511 – Инвестиционо 

одржавање, износ „750.000,00“ у колони 10 замењује се износом „1.140.000,00“; 

Извори финансирања за функцију 620: 

01- Приходи из буџета      73.840.633,00 

04- Сопствени приходи                                   590.000,00 

07- Трансфери од других нивоа власти    13.400.000,00 

10- Примања од домаћих задуживања   18.000.000,00 

Укупно за функцију 620:                           105.830.633,00 

Члан 4. 

 

Предвиђеним изменама и допунама утврђеним у члану 3. ове Одлуке, извршиће се 

одговарајуће измене збирова у расходима буџета по функцијама, главама и разделима 

буџета. 

 

Члан 5. 

             

  Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Баточина“.  

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“, а примењиваће се од наредног дана од дана доношења. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број 400-75/15-01 од 24.04.2015. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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На основу члана 191. Устава 

Републике Србије (''Службени 

гласник РС'', бр.98/06), члана 11. и 32. 

став 1. тачка 1. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'', 

бр.129/07), а на предлог Општинског 

већа општине Баточина, Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној 24.04.2015.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

 

Члан 1. 

 

У Статуту општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 10/08) члан 21. мења 

се и гласи: 

 

„Општина је носилац права 

јавне својине на стварима и другим 

имовинским правима у складу са 

законом. 

У јавној својини општине 

Баточина сагласно закону  су: добра у 

општој употреби на територији 

општине Баточина (општински 

путеви, некатегорисани путеви, улице 

које нису део аутопута или државног 

пута  I и II реда, тргови и јавни 

паркови и др.); комунална мрежа на 

територији општине; непокретне и 

покретне ствари и друга имовинска 

права које користе органи и 

организације општине Баточина; 

ствари у јавној својини  на којима  

право  коришћења имају месне 

заједнице  на територији општине, 

јавне  установе и агенције и друге 

организације  чији је оснивач 

општина; друге непокретне и 

покретне ствари и имовинска права, 

која су у складу са законом у јавној 

својини. 

Јавном својином општине 

располажу и управљају органи 

општине у складу са законом. 

Надзор о прибављању, 

коришћењу, управљању  и 

располагању стварима у јавној 

својини општине  врши  Општинска 

управа – Одељење за имовинско-

правне послове, урбанизам, 

грађевинарство, стамбено-комуналне 

и инспекцијске послове. 

 

Члан 2. 

 

У члану 36. став 1. после тачке 

19. додају се нове тачке 20. до 32. које 

гласе: 

 

         ''20. одлучује о  прибављању 

непокретности у јавну својину 

општине; 

21. одлучује о прибављању, 

коришћењу, управљању  и 

располагању непокретним стварима у 

јавној својини, које користе органи и 

организације општине; 

22. одлучује о отуђењу 

непокретности у јавној својини 

општине, укључујући и размену; 

23.одлучује о преносу права 

јавне својине на непокретности, на 

другог носиоца права јавне својине 

укључујући и размену; 

24. одлучује о заснивању 

хипотеке на непокретностима у јавној 

својини; 

25. одлучује о улагању у 

капитал  јавног предузећа  и друштва 

капитала, чији је оснивач општина; 

26. одлучује о давању на 

коришћење комуналне мреже, 

27. одлучује о преносу права 

коришћења на стварима у јавној 

својини месним заједницама, 
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установама, агенцијама и другим 

организацијама чији је оснивач 

општина; 

28. даје претходну сагласност 

месним заједницама, установама, 

јавним агенцијама и другим 

организацијама, који су носиоци 

права коришћења  на стварима у 

јавној својина општине, за давање у 

закуп истих;  

29. одлучује о отуђењу 

непокретности из јавне својине на 

којима месне заједнице, установе, 

јавне агенције и друге организације 

имају право коришћења, независно од 

воље носиоца права коришћења на тој 

непокретности; 

30. одлучује о одузимању 

непокретности у јавној својини 

општине, на којима право коришћења 

имају месне заједнице, установе и 

јавне агенције,  а које нису у функцији 

остваривања делатности носиоца 

права коришћења на тој ствари, као  и 

ако се ствари користе супротно 

закону, другом пропису или природи 

и намени непокретности,  а  у другим 

случајевима под условом да се 

носиоцу права коришћења обезбеди 

коришћење друге одговарајуће 

непокретности; 

31.одлучује о давању на 

коришћење непокретности које 

општина стекне наслеђем, поклоном 

или једностраном изјавом воље, или 

на други законом одређен начин; 

32. одлучује о давању 

сагласности јавним предузећима и 

друштвима капитала чији је оснивач 

општина а који су носиоци права 

коришћења на непокретностима, за 

упис права својине на тим 

непокретностима; 

 

Досадашња тачка 20. постаје 

тачка 33.  

 

Члан 3. 

 

У члану 75. став 5. после тачке 

6. додају се нове тачке 7. и 8. које 

гласе: 

 

''7. води евиденцију о стварима у 

јавној својини, у складу са законом; 

8. подноси надлежном органу за упис 

права на непокретностима захтев за 

упис права јавне својине јединице 

локалне самоуправе у складу са 

Законом;'' 

 

Члан 4. 

 

У члану 63. став 1. после тачке 

14. додају се нове тачке 15. и 16. које 

гласе: 

 

''15. закључује уговоре о преносу 

права коришћења на стварима у јавној 

својини. 

 16. закључује уговоре о прибављању 

непокретности у јавну својину 

општине и уговоре о отуђењу 

непокретности из јавне својине 

општине.'' 

Досадашња тачка 15. постаје 

тачка 17. 

 

Члан 5. 

 

После члана 112. додаје се 

нови члан 112а који гласи: 

 

''Члан 112а 

 

У општини се посебном 

одлуком у складу са законом образује 

Општинско правобранилаштво 

општине Баточина. 

Општинско правобранилаштво 

врши послове правне заштите 

имовинских права и интереса 
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општине Баточина, њених органа и 

других правних лица чије се 

финансирање обезбеђује из буџета 

пштине Баточина, ради заштите 

имовинских права и интереса 

општине и обавља друге послове у 

складу са законом и одлуком о 

организацији и раду општинског 

правобранилаштва. 

 Средства за рад Општинског 

правобранилаштва обезбеђују се у 

буџету општине Баточина. 

 

Члан 6. 
 

 У осталом делу Статут остаје 

непромењен. 

 

Члан 7. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-423/15-01 од  

24.04.2015.године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 27. и 46. 

Закона о планирању и изградњи 

(Сл.гл.РС бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-

одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13 

одлука УС, 132/14 и 145/14), и члана 

36. став 1. тачка 5 Статута општине 

Баточина ("Службени гласник 

општине Баточина" бр.10/08), 

Мишљења Комисије за планове 

општине Баточина бр.020-384/15-01 

од 17.04.2015.године, Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној 24.04.2015.године, донела 

је: 

О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ДРЖАВНОГ ПУТА Ι РЕДА М1-11, 

КРАГУЈЕВАЦ - КОРИДОР Х 

( ДЕОНИЦА БАТОЧИНА 

стац.+5.000 до +14.773 ) 

 

Члан 1. 
Доношењем ове одлуке 

приступа се изради измена и допуна 

Плана детаљне регулације државног 

пута Ι реда М 1-11, Крагујевац - 

Коридор Х ( деоница Баточина 

стац.+5.000 до +14.773 ) ("Службени 

гласник општине Баточина бр.11/10) –

(у даљем тексту План детаљне 

регулације) 

 

Члан 2. 

Оквирна граница измена и 

допуна Плана детаљне регулације 

државног пута Ι реда М 1-11, 

Крагујевац - Коридор Х, деоница 

Баточина од стационаже +5.000 до 

стационаже + 14.773, трасу петље као 

и локалне путеве,а све уобухвату 

катастарских општина Баточина Село, 

Градац, Жировница, Никшић, 

Милатовац, Бадњевац  општине 

Баточина. 
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Коначна граница обухвата 

измена и допуна Плана детаљне 

регулације биће дефинисана 

Нацртом измена и допуна Плана 

детаљне регулације. 

 

Оквирна граница обухвата 

измена и допуна Плана детаљне 

регулације дата је у Прилогу 1- 

Графички приказ оквирнe границе 

обухвата измена и допуна Плана 

детаљне регулације, који је 

одштампан уз ову одлуку и чини њен 

саставни део. 

 

Члан 3. 

Услови и смернице планских 

докумената вишег реда и развојних 

стратегија за израду измена и допуна 

Плана детаљне регулације су: 

1. Закон о планирању и 

изградњиизградњи (Сл.гл.РС 

бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-

одлука УС, 24/11, 121/12, 

42/13-одлука УС и 50/13-

одлука УС, 98/13 одлука УС, 

132/14 и 145/14) 

2. Уредба о категоризацији 

државних путева ("Сл.гласник 

РС", бр. 105/2013 i 119/2013) 

3. Правилник о садржини, начину 

и поступку израде планских 

докумената (Службени гласник 

РС" бр.31/10 ) 

4. Просторни план општине 

Баточина ( "Службени гласник 

општине Баточина бр.05/10) 

5. ГУП Баточина( "Службени 

гласник општине Баточина 

бр.01/05) 

6. Стратегија одрживог развоја 

општине Баточина 2010-2015 

 

  Категорија и назив  државног 

пута Ι реда М 1-11 у Плану детаљне 

регулације државног пута Ι реда М 1-

11, усклађује се са Уредбом о 

категоризацији државних путева 

("Сл.гласник РС", бр. 105/2013 и 

119/2013) тако да ће у целокупном 

тексту измена и допуна Плана 

детаљне регулације гласити „државни 

пут Iб реда број 24“. 

   Према Просторном плану 

општине Баточина предметна 

локација налази се у саставу 

грађевинског подручја, а правила 

уређења и правила грађења су 

дефинисана Просторним планом 

општине Баточина. 

    Израда измена и допуна Плана 

детаљне регулације се заснива на 

планској, студијској, техничкој и 

другој документацији, резултатима 

досадашњих истраживања и важећим 

документима у Републици Србији. 

    Списак подлога за подручје 

измена и допуна Плана детаљне 

регулације : Оверен катастарско-

топографски план. 

Члан 4. 

Планирање, коришћење, 

уређење и заштита простора заснива 

се на принципима: 

1. заштите и одрживог 

коришћења подручја државног 

пута Ι реда М 1-11, Крагујевац 

- Коридор Х (деоница 

Баточина стац.+5.000 до 

+14.773 ) 

2. одрживог просторног развоја 

саобраћајне инфраструктуре, 

уз постизањеекономске 

оправданости, социјалне 

прихватљивости и еколошке 

одрживости; 
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3. рационалног коришћења 

постојећих ресурса и 

инфраструктуре; 

4. хоризонталне и вертикалне 

сарадње свих актера; 

5. економско-тржишне 

оправданости и рентабилности; 

6. корпоративне, социјалне и 

еколошке одговорности; 

 

На основу специфичности 

предметне локације и циља 

израдеизмена и допуна Плана 

детаљне регулације, принципи 

просторног развоја се заснивају на 

дефинисању коначног циља који се 

представља кроз: 

-организацију, уређење и заштиту 

простора на темељима обезбеђења 

приступачности, 

-подизање опште развијености 

територије и повећање стандарда 

становништва и квалитета живота. 

 

Члан 5. 

    Визија израдеизмена и допуна 

Плана детаљне регулације представља 

стварање планског основа за 

прибављање грађевинске дозволе и 

изградњу државног пута Ι реда М 1-

11, Крагујевац - Коридор Х ( деоница 

Баточина стац.+5.000 до +14.773 ) као 

и основ за експропријацију. 

 

    Визија уређења простора и 

основни циљ јесте обезбеђење бољих 

услова коришћења простора, односно 

уређење простора у складу са 

фактичким режимом коришћења и 

потребама становништва. 

 

    Конкретан циљ израде измена 

и допуна Плана детаљне регулације је 

утврђивање услова за уређење 

простора у овом делу општине, а у 

циљу завршетка изградње државног 

пута у целости на предметној 

деоници. 

 

Члан 6. 

Концептуални оквир 

планирања, коришћења уређења и 

заштите планског подручја заснива се 

на предмету измена и допуна Плана 

детаљне регулације, односно на 

усклађивању планских решења Плана 

детаљне регулације и условима и 

фактичким стањем терена 

 

    Концептуални оквир ових 

измена и допуна базиран је на 

обезбеђењу планског основа за 

директно спровођење Плана детаљне 

регулације, као и обезбеђење 

планског основа за проширење 

првобитних коридора и изградња 

петље у Жировници, потпорног зида у 

Никшићу и локалних путева дуж 

деонице предметног државног пута, 

којим би се стекли услови за 

завршетак изградње деонице 

државногΙ реда М 1-11, Крагујевац - 

Коридор Х ( деоница Баточина 

стац.+5.000 до +14.773 ). 

   Концепт уређења измена и 

допуна Плана детаљне регулације се 

заснива на препознавању конкретних 

проблема на локацији. Након  

извршене детаљне анализе и 

валоризације постојећег стања, а у 

складу са конкретним потребама, 

дефинисан је неопходан обухват 

планског документа који Нацртом 

плана може бити коригован. Планом 

ће се јасно дефинисати површине 

јавне намене, а остало земљиште ће се 

користити у складу са одредбама 

Просторног плана општине. 
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Члан 7. 

    Рок за израду Нацрта измена и 

допуна Плана детаљне регулације је 

три месеца од дана ступања на снагу 

ове одлуке. 

Члан 8. 

Уступање израде измена и 

допуна Плана детаљне регулације 

врши се у складу са Законом о јавним 

набавкама("Сл.гласник РС", бр. 

124/2012 i 14/2015) као и на основу 

члана 36. Закона о планирању и 

изградњи изградњи (Сл.гл.РС 

бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 

50/13-одлука УС, 98/13 одлука УС, 

132/14 и 145/14). 

 

Носилац израде измена и 

допуна Плана детаљне регулације је 

дужан да обезбеди прибављање 

мишљења, услова и сагласности 

надлежних органа и организација 

прописаних законом, као и да 

обезбеди сарадњу и усаглашавање 

ставова са свим релевантним 

субјектима планирања. 

 

Члан 9. 

    Органи, организације и јавна 

предузећа, који су овлашћени да 

утврђују услове за заштиту и уређење 

простора и изградњу  објеката у фази 

израде  или измене планских 

докумената, дужни су да по захтеву 

надлежног органау року од 30 дана , 

доставе све тражене податке, без 

накнаде. 

 

    Овлашћени органи из става1. 

Овог члана уступиће, на захтев 

надлежног органа, постојеће копије 

топографског и катастарског плана, 

односно дигиталне записе,односно 

катастар подземних инсталација, 

односно ортофото снимке, носиоцу 

израде измена и допуна Плана 

детаљне регулације, у року од 30 

дана, без накнаде. 

 

Члан 10. 

    Средства за израду измена и 

допуна Плана детаљне регулације 

обезбеђује инвеститор: општина 

Баточина. Оквирна средства за израду 

измена и допуна Плана детаљне 

регулације износе 473.000 динара. 

 

Члан 11. 

    Нацрт измена и допуна Плана 

детаљне регулације биће изложен  на 

јавни увид у трајању од 30 дана у 

просторијама општине Баточина, у 

Баточини у складу са чланом 50. 

Закона о планирању и изградњи 

(Сл.гл.РС бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-

одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13 

одлука УС, 132/14 и 145/14). 

 

Члан 12. 

    Одлука о неприступању израде 

Стратешке процене утицаја измена и 

допуна Плана детаљне регулације 

државног пута Ι реда М 1-11, 

Крагујевац - Коридор Х ( деоница 

Баточина стац.+5.000 до +14.773 ) на 

животну средину, је саставни део ове 

одлуке. 

 

Члан 13. 

  Ова одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-424/15-01 од 

24.04.2015.године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко Ђокић 
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 На основу члана 27. и 46. 

Закона о планирању и изградњи 

(Сл.гл.РС бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-

одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13 

одлука УС, 132/14 и 145/14), и члана 

36. став 1. тачка 5 Статута општине 

Баточина ("Службени гласник 

општине Баточина" бр.10/08), 

Мишљења Одељења за имовинско-

правне послове, урбанизам, 

грађевинарство, стамбено-комуналне  

и инспекцијске послове надлежно за 

послове заштите животне средине 

бр.501-6/15-01 од 17.04.2015.године, 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној 24.04.2015.године, 

донела је: 

 

 

О Д Л У К У 

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДЕ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНА 

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ДРЖАВНОГ ПУТА Ι РЕДА М1-11, 

КРАГУЈЕВАЦ - КОРИДОР Х 

( ДЕОНИЦА БАТОЧИНА 

стац.+5.000 до +14.773 ) 

 

 

Члан 1. 

Доношењем ове одлуке не 

приступа се изради стратешке 

процене утицаја на животну средину 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ДРЖАВНОГ ПУТА Ι РЕДА М1-11, 

КРАГУЈЕВАЦ - КОРИДОР Х ( 

ДЕОНИЦА БАТОЧИНА стац.+5.000 

до +14.773 ) 

 

Члан 2. 

Измена и допуна Плана 

детаљне регулације државног пута Ι 

реда М 1-11, Крагујевац - Коридор Х ( 

деоница Баточина стац.+5.000 до 

+14.773 ) обухвата К.О.Градац, 

К.О.Баточина Село, К.О.Жировница, 

К.О.Бадњевац, К.О.Милатовац и 

К.О.Никшић. Укупна површина у 

обухвату Плана детаљне регулације 

износи, орјентационо око 210 ха. 

 

Члан 3. 

Концепт уређења ПДР се 

заснива на препознавању конкретних 

проблема на локацији. Након 

извршене детаљне анализе и 

валоризације постојећег стања, а у 

складу са конкретним потребама на 

локацији, дефинисан је неопходан 

обухват планског документа који 

Нацртом плана може бити коригован. 

Планом ће се јасно дефинисати 

површине јавне намене, а остало 

земљиште ће се користити у складу са 

одредбама просторног плана 

општине. 

 

Члан 4. 

Уступање израде измена и 

допуна Плана детаљне регулације 

врши се у складу са Законом о јавним 

набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 

124/2012 i 14/2015) као и на основу 

члана 36. Закона о планирању и 

изградњи изградњи (Сл.гл.РС 

бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС и 

50/13-одлука УС, 98/13 одлука УС, 

132/14 и 145/14). 

 

Члан 5. 

Ова Одлука је саставни део 

измена и допуна Плана детаљне 

регулације државног пута Ι реда М 1-

11, Крагујевац - Коридор Х ( деоница 

Баточина стац.+5.000 до +14.773 ). 
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Члан 6.  

   Ова одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-425/15-01 од 24.04.2015. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

На основу члана 55. став 5. 

Закона о водама (''Службени гласник 

РС'', бр. 30/10, 93/12),  члана 20. 

тачка 19. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', 

број 129/07, 83/2014 - др. закон), 

члана 23. тачка 19. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 10/08), 

члана 110. став 2. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', 7/12), Скупштина општине 

Баточина на седници одржаној дана 

24.04.2015. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ  

ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

 

Члан 1. 

 

Усваја се Оперативни план 

заштите од поплава на територији 

општине Баточина за 2015. годину, 

који је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број : 020-426/15-01 од  24.04.2015. 

године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић
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ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

 

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Баточина, Фебруар 2015. године 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

 I ) O П Ш Т И    Д Е О: 

 
1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА 

ИЗРАДУ 

ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА 

ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА 

2. ГЕОГРАФСКИ 

ПОЛОЖАЈ, ПРИРОДНЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ И 

СТАНОВНИШТВО     

3. ИЗВОД ИЗ 

РЕПУБЛИЧКОГ 

ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА 

ЗА ВОДЕ I РЕДА 

 

 II ) T E Х Н И Ч К И    Д Е 

О: 

 

1. ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД 

ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ 

ОД ПОПЛАВА     

2. ПРОЦЕНА 

УГРОЖЕНОСТИ ОД 

ПОПЛАВА 

3. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

ЗАШТИТЕ ОД 

ПОПЛАВА 

4. ЗАКЉУЧЦИ О 

УГРОЖЕНОСТИ ОД 

ПОПЛАВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА    

 

 III ) О П Е Р А Т И В Н И    

Д Е О 

 

1. ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ 

ЗАШТИТЕ ОД 

ПОПЛАВА 

2. РУКОВОЂЕЊЕ 

ОДБРАНОМ ОД 

ПОПЛАВA 

3. ЗАДАЦИ, 

ОДГОВОРНОСТ И 

КООРДИНАЦИЈА 

СУБЈЕКАТА 

РУКОВОЂЕЊА У 

ОДБРАНИ ОД 

ПОПЛАВА 

4. ЕВАКУАЦИЈА 

СТАНОВНИШТВА 

УГРОЖЕНОГ ОД 

ПОПЛАВА 

5. ЗБРИЊАВАЊЕ 

УГРОЖЕНОГ И 

НАСТРАДАЛОГ 

СТАНОВНИШТВА 

6. ПРЕГЛЕД 

МЕХАНИЗАЦИЈЕ И 

ОПРЕМЕ КОЈА СЕ 

АНГАЖУЈЕ У ОДБРАНИ 

ОД ПОПЛАВА 

7.   РАДОВИ И МЕРЕ 

ИЗВАН ПЕРИОДА 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И   

       БУЈИЦА – 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН  

ЗА OДБРАНУ ОД 

ПОПЛАВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

I )   ОПШТИ ДЕО 

 
 I-1.   ПРАВНИ  ОСНОВ ЗА 

ИЗРАДУ ОПЕРАТИВНОГ 

ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ II 

РЕДА 

 

 Чланом 55. став 5. Закона о 

водама (Сл. гласник РС“ бр 30/10) 

прописано је да Оперативни план за 

воде II реда доноси надлежни орган 

јединице локалне самоуправе, уз 

прибављено мишљење јавног 

водопривредног предузећа. 

 Чланом 55. став 6. Закона о 

водама прописано је да Оперативни 

план за воде II реда 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. 

 Такође истим чланом ЗОВ-а 

прописано је да се  Оперативни план 

за воде II реда  доноси 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. 

 Уредбом Владе РС ( 

„Сл.гласник РС“ број 23/2012 ) 

утврђен је Општи план за одбрану од 

поплава за период од 2012. до 2018. 

године. Овим планом дефинисано је: 

- институционално 

организовање одбране од 

поплава  

- одбрана од поплава и 

руковођење одбраном од 

поплава 

- фазе одбране од поплава 

- превентивни радови и мере 

у циљу припреме за 

одбрану од полава, ван     

периода у којем се 

спроводи одбрана од 

поплава 

- проглашење и укидање 

одбране од полава 

- овлашћења и дужности 

лица која координирају 

одбрану од поплава 

- дужности, одговорности и 

овлашћења лица која 

руководе одбраном од 

поплава на водама I реда 

- дужности и одговорности 

предузећа и других 

субјеката који учествују у 

спровођењу одбране од 

поплава 

             

 

I-2. ГЕОГРАФСКИ  

ПОЛОЖАЈ, ПРИРОДНЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ И 

СТАНОВНИШТВО      

  

 
Територија општине Баточина 

смештена је у средишњем делу  

Србије и захвата источне делове 

Шумадије. Налази се у Централној 

Србији, у региону Шумадијског и 

Поморавског округа, односно 

субрегиону (округу) Шумадије.  

Општина Баточина је једна од 

седам општина Шумадијског округа 

којој припада доњи део сливног 
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подручја Лепенице и западни део 

великоморавске долине. 

Укупна површина општине је 

136 км2, што чини 5,69% укупне 

површине Шумадијског округа, 2.71% 

региона Шумадије и Поморавља, 

односно 0,24% укупне површине 

Централне Србије и 0,15% површине 

Републике. На северу и североистоку 

граничи се са лаповском, на истоку са 

свилајначком,  југоистоку са 

јагодинском, југозападу и западу са 

крагујевачком и на западу и 

северозападу са рачанском општином. 

Укупна дужина граница износи 59 км. 

Најкраћа је према општини 

Свилајнац, дуга око 5 км, а најдужа 

према крагујевачкој општини – 

приближно 20 км. Овако ограничена 

баточинска општина има неправилан 

облик. Правцем исток-запад пружа се 

ваздушним путем у дужини од око 20 

км, а правцем север-југ у дужини око 

14,5 км. 

Административно-управно 

седиште општине је варошица 

Баточина, која се налази у северном 

делу општинске територије на 

44°08'15" северне географске ширине 

и 21°05'15" источне географске 

дужине. Лоцирана је у долини Велике 

Мораве, на месту где се долина 

Лепенице спаја са долином Велике 

Мораве. Већи део насеља је смештен 

у алувијалној равни на левој страни 

Лепенице. Средишњи део је у ужој 

алувијалној равни на надморској 

висини од око 111 м, док се ивични 

делови простиру на додиру равни и 

стране и достижу максималну 

надморску висину од око 160 м.  По 

попису из 2002. године варошица 

Баточина је бројала 5.918 становника, 

односно 1.678 домаћинстава. Поред 

варошице и села Баточине, на 

територији општине налази се и 10 

сеоских насеља: Прњавор, Кијево, 

Жировница, Доброводица, Брзан, 

Милатовац, Никшић, Бадњевац, 

Градац и Црни Као. У насељима 

општине је по попису из 2002. године 

живело 12.220 стално насељених 

становника у 3.777 домаћинстава, а по 

попису из 2011. године 12.696 стално 

насељених становника у 3.820 

домаћинстава. Просечна густина 

насељености је, у односу на попис из 

1991. године када је износила 100 

ст/км², пала на 97 ст/ км2.
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Рељеф 

 

Територија баточинске 

општине одликује се ниским побрђем 

у вишем, и алувијалним равнима у 

нижем делу. Најкарактеристичнији 

облик рељефа је део долине Велике 

Мораве и њене притоке Лепенице са 

својом асиметричном долином, (десна 

страна виша од леве) што је уочљиво 

све до њеног ушћа у Велику Мораву. 

Источни део општине чини лева 

долинска страна Велике Мораве, 

односно део багрданске клисуре коју 

карактерише широка алувијална 

раван, просечне висине од око 105 

метара. Деловањем човека и 

спољашњих сила, настали су и бројни 

рецентни облици рељефа: точила, 

сипари, вододерине, јаруге, плавине и 

урвине. 
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Планине 

 

Територију општине Баточина 

не карактерише планинско, већ само 

брдско подручје. Међу многобројним 

брежуљцима и мањим брдима издваја 

се брдо Стражевица чија је надморска 

висина 385м, уједно највиша тачка у 

општини Баточина. Поред њега, 

најзначајнија брда су Шупљаја и 

Рогац. 

 

Воде 

 

Хидролошке карактеристике 

општине  осликавају се кроз 

целокупан доњи и једним делом 

средњи ток реке Лепенице, и ток реке 

Велике Мораве која чини источну 

границу општине. Лепеница је лева 

притока Велике Мораве и поред 

Јасенице њена највећа притока у 

Шумадијском округу. Кроз 

територију општине Баточина, 

Лепеница протиче дужином од 14 км, 

уливајући се, код Лапова, у Велику 

Мораву која, дужином од 3,5 км, 

граничи насеље Брзан. Иако је једна 

од највећих река по дужини тока, 

површини слива и речном систему, 

спада у реке сиромашне водом. Тече 

средином територије општине 

Баточина и на левој страни прима 

важније потоке: Црнокалски, 

Синорски, Павлишки и Бачеварски. 

На десној страни у ову реку се 

уливају  Кијевски (са притоком 

Доброводички поток), Стражевички, 

Прњаворски под именом Раљевац и 

Рогачки поток. Мерна станица 

Лепеница налази се на 7,3 км од ушћа, 

а основана је 1973. године. Велика 

Морава је типична равничарска река 

која тече споро и кривудаво односно 

меандрира и рачва. Представља  

природну границу према општини 

Свилајнац, а баточинској општини 

припада 7,5 км старог моравског тока. 

Осим Лепенице, у Велику Мораву се 

уливају и два већа потока Грабовник 

и Вирови који се налазе у атару села 

Брзан. 

  

Клима 

 

Општина Баточина одликује се 

умереном континенталном климом са 

специфичностима које се манифестују 

као елементи хумидне и 

микротермалне климе. Низијски 

климат баточинског подручја има  

средње температуре годишњих доба: 

1,1° за зиму, 11,3° за пролеће, 21,2° за 

лето и 12°Ц за јесен. На основу ових 

података се може закључити да већи 

део баточинског климатског подручја 

одликују релативно хладне зиме, 

умерено топла лета и јесени топлије 

од пролећа. У зависности од 

подручног рељефа и расподеле 

ваздушног притиска, јављају се и 

различити ветрови. У северним и 

североисточним деловима општине 

присутни су источни и југоисточни 

ветрови кошавског карактера, док у 

осталим деловима преовлађују 

југозападни и северозападни ветрови. 

Олујни и јаки ветрови су реткост и 

јављају се једном у периоду од две до 

три године, углавном у зимским 

месецима. Обилнији кишни периоди 

су током јесени и пролећа - око 150 

кишних дана у години. 

Основни климатски подаци овог 

поднебља који су приказани дати су 

на основу мерења најближе 

метеоролошке станице у Крагујевцу. 

- Најхладнији месец (јануар ) - 

просечна температура - 0,4°Ц  

- Најтоплији месец  (јул) - 

просечна температура 22,1°Ц  
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- Просечна годишња 

температура 11,4°Ц  

- Највлажнији месец  (децембар) 

- просечна влажност 83%  

- Најсушнији месец (јун) - 

просечна влажност 68%  

- Просечне годишње падавине 

651 л/м2  

- Броја дана преко 25°Ц - 98   

- Број дана са јако ниском 

температуром (испод нуле) 80  

- Број дана под снегом 37  

- Просечна дебљина снежног 

покривача - 20цм 

- Највише падавина - месец (јун) 

- просек 85 л/м2  

- Најмање падавина - месец  

(фебруар) - просек 36 л/м2  

 

 

Земљиште  

 

Иако је територија општине 

релативно мала, састав земљишта 

варира у зависности од подручја 

општине, односно облика рељефа који 

је преовлађујући  у  том делу 

територије. Највећу површину захвата 

гајњача, посебан тип земљишта који 

је настао на оним местима где је 

дошло до већих сеча шума. Тада је, 

деловањем атмосферских падавина, 

долазило до деградације смонице, 

односно губљења њених физичко-

хемијских особина и стварања 

гајњача. Заступљена је на свим 

заравнима и вишим теренима 

(побрђима). Карактеристика овог типа 

земљишта је да је на површини доста 

растресито те је, као такво, погодно за 

развој виноградарства, воћарства и 

ратарску производњу. Из тих разлога, 

врло често  на  нижим  побрђима  

имамо  појасеве  виногорја и  

воћњака, док се у  вишим  побрђима, 

поред винограда и оранице срећу и 

појасеви прошарани мањим  

забранима и ливадама. Други тип 

земљишта који се јавља је смоница. 

Заступљена у нижим подручјима, 

непосредно изнад алувијалних 

земљишта, одликује се високим   

садржајем глине и колоида због чега 

има неповољна физичка својства. 

Најплоднији  тип земљишта-

алувијално, јавља се у долинама 

Велике Мораве, Лепенице и  њихових 

притока. Настало је таложењем 

речног муља и другог материјала  

приликом изливања ових река. У 

подручјима која су заштићена од 

поплава, ово  земљиште је изузетно 

погодно за разноврсну ратарску 

производњу, поврћа,  кукуруза и 

шећерне репе, док је у другим 

деловима углавном под ливадама.  

 

Шуме  

 

Шумски покривач је у 

прошлости био преовлађујући на 

територији општине Баточина. Многи 

путописци који су пролазили овим 

подручјем у својим списима  

говорили су о густим и непрегледним 

шумама. У долинама поред обала 

Велике Мораве и Лепенице, у шумама 

и луговима преовлађивале су оне 

врсте дрвећа које  су захтевале већу 

количину влаге: храст лужњак, јова, 

врба, црни и бели јасен. У  вишим 

пределима и на околним побрђима 

доминирали су храст, клен, цер, бели 

јасен и липа. Насељавањем 

становништва на овом подручју, 

током 18. и 19. века, дошло је до 

значајнијих сеча шума. Мањег обима 

у почетку, процес сече шума се 

проширио са порастом становништва, 

тако да су оне претваране у њиве, 

ливаде и воћњаке, док се шумски 

покривач углавном задржао на вишим 
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деловима, косама и јаругама. Данас 

површине под шумама износе 1824 

ха. Од ових површина, 456 ха  се 

налази у власништву државе, а 

остатак од 1368 ха у приватном 

власништву. Најочуванији шумски 

комплекс је Рогот који се простире на 

површини од 365 ха и обухвата 

територију Баточине, Брзана и 

Доброводице. У осталим деловима  

општине шуме су се задржале у виду 

мањих лугова и забрана, са 

мешовитом  шумском вегетацијом 

коју чине храст, буква, багрем, липа, 

цер, јела и граб.  Ловиште, које је 

значајно за развој туризма, простире 

се на површини од 13.500 ха  и њиме 

газдује Ловачко друштво „Рогот". 

Обилује богатом дивљачи: срндаћ-  

капиталац, фазани, зечеви, јаребице. 

Једна трећина ловишта је у равници. 

 

Минералне и геотермалне 

воде и изворишта  

 

Минералне воде се јављају у 

мањем обиму, пре свега у селу 

Кијеву, на бунарима које становници 

овог села називају кладенцима. У 

истом селу, на десној страни потока, 

има сланих подворака. Од изворишта 

минералних вода треба издвојити 

извориште сумпорне воде Смрдан 

коју мештани користе за пиће и 

напајање стоке. Налази се у селу 

Градац и из овог извора отиче 

Смрдански поток.  

 

I-3. ИЗВОД ИЗ 

РЕПУБЛИЧКОГ 

ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА 

       ВОДОТОКЕ I РЕДА 

 

 

Општина Баточина припада 

водном подручју Морава. Правно 

лице задужено за организовање и 

спровођење одбране од поплава на 

водотоцима I реда је ЈВП 

„Србијаводе“ – ВПЦ „Морава“ , Трг 

Краља Александра 2, Ниш. Општина 

Баточина обухваћена је Републичким 

Оперативним Планом као сектор М.3. 

односно деонице М.3.1., М.3.2. и 

М.3.3 водног подручја Морава, а 

према Наредби о утврђивању 

републичког Оперативног плана за 

одбрану од поплава који се односи на 

водотоке I реда. 

Уредбом Владе РС ( “Сл. 

Гласник РС” број 7/2002 ) утврђен је 

Оперативни план за одбрану од 

поплава , а који се односи на воде I 

реда. 

 

 

Оперативни план за одбрану 

од поплава за 2015. годину садржи: 

 
 

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА 

НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И 

СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА 

РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ 

ЛИЦА; 

 

2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ 

ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И 

ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ; 

 

3. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ 

ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ 

ВОДА; 

 

4. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И 

МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И 

ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ 

ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА; 
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I-3.1  Координатори одбранe од поплава и помоћници 

 

 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

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 

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. 011/201-33-47, E-mail: olivera.jankovic@minpolj.gov.rs 

 

 
 

I-3.2  Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и 

њихови заменици 

 

  

 

 

Водно подручје 

 

 

 

 

ЈВП“СРБИЈАВОДЕ“Булевар уметности 2а, Нови Београд 

Тел.011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 

Е-маил: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.rs 

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 

 

„Доњи Дунав“ 

„Сава“ 

„Морава“ 

 

 

 

I-3.3   Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове 

 

 

 

mailto:olivera.jankovic@minpolj.gov.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:goran.puzovic@srbijavode.rs
mailto:zvonimir.kocic@srbijavode.rs
mailto:branko.spasic@srbijavode.rs
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РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд 

Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@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: 

064/838-52-58 
РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: 

Дејан Владиковић, 011/305-09-00, 254-33-72, факс011/254-27-46, моб. 064/838-51-65 

E-mail: dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs 
ЗАМЕНИК: 

Јелена Јеринић, тел.011/305-09-00, 305-09-04, факс011/254-27-46, моб.064/838-52-77 

E-mail: 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 

E-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 

 

 

 

 

 

I-3.4   Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 

 
 

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Ђорђе Бабић, моб.064/892-00-83, Е-mail: djordje.babic@mup.gov.rs 

Управа за ватрогасне и спасилачке јединице 

Горан Николић, моб.064/892-12-56, Е-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs 

Драган Дончевски, , моб.064/892-03-71, Е-mail: dragan.doncevski@mup.gov.rs 

Саша Ранчић, , моб.064/892-03-01, Е-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs 

Управа за управљање ризиком 

Сања Вуксановић Жутић, моб.064/892-83-32, Е-mail: 

sanjavuksanoviczugic@mup.gov.rs 

Горан Стојановић, моб.064/892-86-19, Е-mail: goran.stojanovic@mup.gov.rs 

Радиша Даничић, моб.064/892-95-07, Е-mail: radisa.danicic@mup.gov.rs ; 

rco.svs@mup.gov.rs  

Управа за цивилну заштиту 

Братислав Ранчић, моб.064/892-93-38, Е-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs 

Живко Бабовић, моб.064/892-94-50, Е-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs 

Соња Радојковић, моб.064/892-94-59, Е-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, Е-mail: 

rco.svs@mup.gov.rs  

 

mailto:office@hidmet.gov.rs
mailto:djordje.babic@mup.gov.rs
mailto:goran.nikolic@mup.gov.rs
mailto:dragan.doncevski@mup.gov.rs
mailto:sasa.rancic@mup.gov.rs
mailto:sanjavuksanoviczugic@mup.gov.rs
mailto:goran.stojanovic@mup.gov.rs
mailto:radisa.danicic@mup.gov.rs
mailto:rco.svs@mup.gov.rs
mailto:bratislav.rancic@mup.gov.rs
mailto:zivko.babovic@mup.gov.rs
mailto:sonja.radojkovic@mup.gov.rs
mailto:rco.svs@mup.gov.rs
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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ 

ПОЛИЦИЈЕ 

Дежурни центар: тел.021/488-53-59 

Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици 

Хрватској: тел. 021/754-818 

Руководилац: Миле Јандрић, тел. 021/488-53-59, моб. 064/892-09-02 

Заменик: Драгош Алексић, тел. 021/488-53-59, моб. 064/892-09-01 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ 

Миленко Арсенијевић, тел. 313-93-30, моб. 064/892-17-00 

Жељко Нинчић, тел. 313-93-35, моб.064/892-10-16, Е-mail: zeljko.nincic@mup.gov.rs  

        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 км1333 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 2013. 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 025/412-384, Е-mail: dutis@sbb.rs, dutis@open.telekom.rs   

ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ: 

Руководилац: Предраг Лукић, тел. 011/206-35-46, моб. 063/777-33-85,  

Заменик: Зоран Цвејић, тел. 021/483-55-59, моб. 066/870-90-96 

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: 

Марина Бабић – Младеновић, моб. 063/385-545,  

E-mail: Marina.BabicMladenovic@jcerni.co.rs 

Слободан Петковић, моб. 064/301-80-45 
ЗА ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ И ФИЛТРАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ, 

АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА НА 

ОТКЛАЊАЊУ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА И АНАЛИЗУ ТРОШКОВА ОДБРАНЕ И 

ШТЕТА ОД ПОПЛАВА 

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 

ХК „Енергопројект Хидроинжењеринг” а.д., Булевар Михајла Пупина 12, Београд, 

тел. 011/131-516, 310-11-39, факс 011/311-19-79 

 
I-3.5  Лицa задуженa за eвидентирање података о поплавним догађајима нa 

водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини 

 

  

 

 

Водно подручје 

 

 

 

ЈВП “СРБИЈАВОДЕ“ Булевар уметности 2а, Нови Београд 

Тел.011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 

Е-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.rs 
ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: 

mailto:zeljko.nincic@mup.gov.rs
mailto:dutis@sbb.rs
mailto:dutis@open.telekom.rs
mailto:Marina.BabicMladenovic@jcerni.co.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.rs/
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 Мартина Егедушевић, моб. 064/840-41-20, 011/201-33-95, 

факс 011/311-94-03 

Е-mail: martina.egedusevic@srbijavode.rs 
ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: 

Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 

011/311-29-27 

Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs 

 

„Доњи Дунав“ 

„Сава“ 

„Морава“ 

 

Током одбране од поплава 

јавно водопривредно предузеће 

обезбеђује: 

- у редовној одбрани од поплава од 

спољних вода свакодневно 

осмочасовно дежурство руководећег 

особља из овог плана као и чуварске 

службе у току радног времена; 

- у ванредној одбрани од поплава од 

спољних вода особље за дежурство од 

24 часа (две смене по 12 часова или 

три смене по 8 часова) 

- у редовној одбрани од леда 

свакодневно дежурство од 8 до 12 

часова; 

- у ванредној одбрани од леда 

свакодневно дежурство, по правилу 

од 8 до 18 часова, односно од 0 до 24 

часа када долази до нагомилавања 

леда и потребе за интервенцијама; 

- у редовној одбрани од поплава од 

унутрашњих вода потребан број лица 

за рад у времену од 06-18 часова 

(једна смена), а на црпним станицама 

у времену од 0-24 часа (две смене по 

12 часова); 

- у ванредној одбрани од поплава од 

унутрашњих вода и на црпним 

станицама потребан број лица за рад у 

времену од 0-24 часа  (две смене по 12 

часова); 

 

Извештаје о хидролошкој и 

метеоролошкој ситуацији, прогнозе и 

упозорења Републички 

хидрометеоролошкои завод Србије 

доставља: 

 

- Министарству пољопривреде и 

заштите животне средине, 

Републичкој дирекцији за воде-

главном координатору; 

- Покрајинском секретаријату за 

пољопривреду, водопривреду и 

шумарство АП Војводине-

координатору; 

- Секретаријату за комуналне и 

стамбене послове града Београда, 

Управи за воде- координатору; 

- Јавном водопривредном предузећу 

„Воде Војводине“- главном 

руководиоцу и руководиоцима на 

водним подручјима; 

- Јавном водопривредном предузећу 

„Београдводе“- главном руководиоцу 

и руководиоцима на водном подручју; 

- Јавном водопривредном предузећу 

„Србијаводе“- главном руководиоцу и 

руководиоцима на водним подручјима 

- Министарству унутрашњих послова, 

Сектору за ванредне ситуације-

Републичком и градском центру за 

обавештавање; 

- Генералштабу Војске Србије, 

Управи за оперативне послове. 

 

 Наредба о проглашењу и 

укидању одбране од поплава 

доставља се: 

 

mailto:martina.egedusevic@srbijavode.rs
mailto:zoran.vuckovic@srbijavode.rs
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- Министарству пољопривреде и 

заштите животне средине, 

Републичкој дирекцији за воде-

главном координатору; 

- Покрајинском секретаријату за 

пољопривреду, водопривреду и 

шумарство АП Војводине-

координатору; 

- Секретаријату за привреду,  сектору 

за водопривреду, координатору; 

- Јавном водопривредном предузећу- 

главном руководиоцу 

- Надлежном предузећу које спроводи 

одбрану од поплава-секторском 

руководиоцу 

- Републичком хидрометеоролошком 

заводу; 

- Министарству унутрашњих послова, 

Сектору за ванредне ситуације-

Републичком и градском центру за 

обавештавање и надлежном штабу за 

ванредне ситуације. 

  

Републички центар за обавештавање 

доставља: 

 

- упозорења о великим и поплавним 

водама потенцијално угроженим 

градовима и општинама 

- обавештењу о проглашењу редовне 

и ванредне одбране од поплава на 

водама I реда граду и општини на 

чијој територији је проглашена 

одбрана од поплава. 

 

I-3.6 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  „МОРАВА”   

 

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 

Е-mai: vpc.morava@srbijavode.rs 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 

ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:  

Мр.Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98 

Е-mai: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ 

ПОДРУЧЈУ: 

Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83 

Е-mail: zstankovic@srbijavode.rs  

M.1, M.2, M.3. 

M.4.-деонице М.4.1, 

М.4.2 

М.5, М.6, М.7, М.8. 

М.9, М.10, М.11. 

М.12, М.13. 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ: 

 
 

СЕКТОР 
 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Секторски руководилац 

Заменик секторског руководиоца 

Деоница 

mailto:vpc.morava@srbijavode.rs
mailto:dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
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ПОМОЋНИК за М.1, Зоран Танасковић, моб.064/840-41-13, Е-mail: zoran.tanaskovic@srbijavode.rs 

ПОМОЋНИК за М.2, Зорица Цветковић, моб.064/840-41-06, Е-mail: zorica.cvetkovic@srbijavode.rs 

ПОМОЋНИК за М.3.1., M.3.2., M.3.3., M.4. Валентина Томић, моб.064/840-41-14, Е-mail: 

valentina.tomic@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“, Ћуприја, 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-Мail svetlana.zivkovic@srbijavode.rs  

ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail vpc.morava@srbijavode.rs  

 

М.3. ВЕЛИКА 

ПЛАНА-РАЧА-

ЛАПОВО-

БАТОЧИНА-

КРАГУЈЕВАЦ 
 

 

 

А.Д.“ВОДОПРИВРЕДА“, Сд. Паланка тел: 026/321-782,  

факс: 026/317-816; Е-mail: advodoprivreda@yahoo.com 

Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 

Драган Весић, моб. 063/492-876 

Драган Ђеновић, моб. 069/829-44-29 

 
ДВП „ЗАПАДНА МОРАВА“, Краљево 

Тел. 036/313-329, факс: 036/313-329 

E-mail: zapadnamorava@open.telekom.rs 
Директор: Весна Цветић, моб. 064/640-47-65 

Боривоје Јанковић, моб. 064/640-47-67 

Биљана Вукићевић, моб. 063/651-621 

M.3.1, M.3.2, M.3.3. 

Брана „СПОМЕН ПАРК“ 

ВПЦ „МОРАВА“, Трг Краља Александра бр. 2а, Ниш 

Тел. 018/425-81-85;  425-81-86; факс: 018/451-38-20 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs  

Директор: Драгољуб Миљојковић , моб. 064/840-40-98 

E-mail: 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 

M.3.4. 

Брана „НОВА ГРОШНИЦА“ 

ВПЦ „МОРАВА“, Трг Краља Александра бр. 2а, Ниш 

Тел. 018/425-81-85;  425-81-86; факс: 018/451-38-20 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs  

Директор: Драгољуб Миљојковић , моб. 064/840-40-98 

E-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

 

ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Крагујевац 

Тел. 034/332-240, факс 034/335-746, на брани: 034/394-245 

E-mail: jkpv@eunet.rs 

Директор: Обрен Ћетковић, моб. 064/854-00-00 

М.3.5. 

 
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на 

заштитним и регулационим објектима. 

ВП „ЋУПРИЈА“ А.Д., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44 E-mail: 

uprava@vpcuprija.com 

Директор: Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80 

Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 

 

 

I-3.7. Системи за заштиту од 

поплава – сектори, деонице, 

заштитни водни објекти, штићена 

поплавна подручја и критеријуми 

mailto:zoran.tanaskovic@srbijavode.rs
mailto:zorica.cvetkovic@srbijavode.rs
mailto:valentina.tomic@srbijavode.rs
mailto:valentina.tomic@srbijavode.rs
mailto:janos.nemet@srbijavode.rs
mailto:svetlana.zivkovic@srbijavode.rs
mailto:vpc.morava@srbijavode.rs
mailto:advodoprivreda@yahoo.com
mailto:zapadnamorava@open.telekom.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
mailto:jkpv@eunet.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
mailto:jkpv@eunet.rs
mailto:uprava@vpcuprija.com
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за проглашење редовне и ванредне 

одбране од поплава од спољних 

вода и загушења ледом 

 

 

М.3. ВЕЛИКА ПЛАНА-

РАЧА-ЛАПОВО-БАТОЧИНА-

КРАГУЈЕВАЦ 

 

Општина Баточина обухваћена 

је сектором М.3.2. 

 

Шематске ознаке сектори, 

деонице, заштитни водни објекти, 

штићена поплавна подручја и 

критеријуми за проглашење редовне и 

ванредне одбране од поплава од 

спољних вода и загушења ледом дате 

су у доњој табели 

 

 

Сектор 
Назив сектора  

Опис и дужина система за заштиту од поплава 

Ознака 

деонице 
Oпис деонице 

Заштитни водни објекти 

на којима се спроводе мере одбране 

од поплава 

Критеријуми  

за увођење мера одбране од 

поплава 

Штићено 

поплавно 

подручје 

 Водоток 1. 

В 

 

 

 

 

 

 

ВВ 

Водомер ( Р)-РХМЗ-

а,  (Л)-локални; 

л-летва,  лим-

лимниграф,  д-

дигитално 

и–Таб. 1,  ив –Таб. 2;  

„0” - кота нуле 

max осмотрени 

водостај  (датум) 

Касета 

Регулисано 

подручје 

Чвор 

 Назив 2. РО 
Редовна одбрана -

 водостај и кота 

Дужина  

система за 

заштиту од 

поплава 
   ВО 

Ванредна одбрана -

 водостај и кота 

 

Дужина 

система за заштиту од 

поплава 

 МВ 

Меродавни водостај 

за  

меродавни  Q __%, 

 

   КВЗ 

Критични 

водостај/кота 

заштитног система 

Општина 

 

 

М.3. 

 

ВЕЛИКА ПЛАНА-РАЧА-ЛАПОВО-БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ 

Лева обала Велике Мораве од ушћа Јасенице до ушћа Лепенице, Јасеница, Рача, Лепеница, Угљешница, 

Сушички поток и Грошница  171.61 км 

Бране „Спомен парк“ и „Нова Грошница“ 
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М.3.2. 

Велика Морава, 

притоке 

 

лева обала од ушћа 

Раче до Лепенице 

 

Рача, Лепеница 

80.69 км 

1. Десни насип уз Рачу од ушћа у 

Велику Мораву до високог терена 

(8+060), 8.06 км и од високог терена 

(9+710) узводно, 9.52 км са обостраним 

насипима Сипићког потока (2x1.40км), 

укупно 20.38 км 

2. Леви насип уз Велику Мораву од 

ушћа Раче до ушћа Лепенице, 10.00 км 

3. Леви насип уз Лепеницу од ушћа у 

Велику Мораву до Цветојевца, 22.00 км 

са ** левим насипом уз поток Павлиш, 

0.31 км, укупно 22.31 км 

 4. Десни насип Лепенице од ушћа у 

Велику Мораву до Цветојевца, 22.00 км 

са ** обостраним насипима уз Кијевски 

поток од ушћа у В. Мораву (2x3.00км), 

укупно 28.00 км 

 

В Велика Морава: Багрдан 

(Р); л, д, и; “0“ 100.94 

 

 

ВВ 692 (18.05.2014.) 
 

РО 500  105.94 

 

ВО 600  106.94 

МВ Q 2%=2780 м³/s 
 
В      Лепеница: Баточина 
        (Р); л, лим; „0“ 104.51 
ВВ   552  (16.05.2014.) 
РО   120  105.71 
ВО   250  107.01 
 

„Баточина-Лапово“ 

Затворена касета 

 

52.69 км 

 

БАТОЧИНА, 

ЛАПОВО, РАЧА 

 

„Извориште Брзан“ 

Затворена касета 

28.00 км 

БАТОЧИНА 

ЛАПОВО 

 
Напомена: Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета око 

брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од 

спољних вода I реда. 
 

Редовна одбрана од загушења ледом 

на водотоцима Дунав, Сава и Велика 

Морава настаје при покривености 

водног огледала ледом од 40 % са 

тенденцијом повећања површине под 

ледостајем. 

Ванредна одбрана од загушења ледом 

над водотоцима Дунав, Сава и Велика 

Морава настаје при покривености 

водног огледала већој од 60%. 

 

I-3.8. Оперативни план за одбрану 

од поплава од унутрашњих вода 

 

Оперативни план за одбрану од 

поплава од унутрашњих вода садржи 

по мелиорационим подручјима, за 

хидромелиорационе системе (ХМС) у 

јавној својини, правна лица надлежна 

за организовање и спровођење 

одбране од поплава, имена 

руководилаца одбране од поплава, 

њихових заменика и помоћника, 

хидромелиорационе системе на 

којима се спроводи одбрана од 

поплава и критеријуме и услове за 

проглашење редовне и ванредне 

одбране од поплава од унутрашњих 

вода 

1. Правно лице надлежно за 

организовање и спровођење одбране 

од поплава, руководилац одбране од 

поплава на мелиорационом подручју, 

његов заменик и помоћник, 

руководилац хидромелиорационог 

система и његов заменик: 

 

 

ВОДНО 

ПОДРУЧЈЕ 

МЕЛИОРАЦИОН

О ПОДРУЧЈЕ 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

ЗАМЕНИК 

ОЗНАКА 

ХИДРОМЕЛИ
ОРАЦИОНОГ 

СИСТЕМА 

(ХМС) 

„МОРАВА“ 
„ВЕЛИКА 

МОРАВА“ 

ЈВП“СРБИЈАВОДЕ“Булевар уметности 2а,Нови Београд 

Тел.011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-

94-03 

Е-mail:odbrana@srbijavode.rs,WEBsajt:www.srbijavode.rs 

РУКОВОДИЛАЦ 

Валентина Томић, тел. 035/847-13-54  моб.064/840-41-14  

Е-mail: valentina.tomic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК 

ВМ 1.- ВМ 6. 

mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.rs/
mailto:valentina.tomic@srbijavode.rs
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Зоран Танасковић,моб.064/840-41-13,  

Е-mail: zoran.tanaskovic@srbijavode.rs 

 

 

Мелирационо подручје „Велика Морава“ 

 
 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ 

 

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС) 

ПРЕДУЗЕЋЕ 
Директор 

Руководилац ХМС 

Заменик руководиоца ХМС 

ПОМОЋНИК: Зорица Цветковић, моб. 064/840-41-06, E-mail: zorica.cvetkovic@srbijavode.rs 
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: 

Зорица Цветковић, моб. 064/840-41-06, E-mail: zorica.cvetkovic@srbijavode.rs 

ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, Ћуприја, тел: 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 

ВМ 1. 

А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац 
Тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs 

Директор: Ненад Милановић, моб. 063/397-139 

Никола Јотић, моб. 064/893-81-06 
Небојша Цвејић, моб. 064/893-81-37 

ВМ 2., ВМ 3. 

ДВП „СМЕДЕРЕВО“, Смедерево 

Тел. 026/647-490, факс 026/647-491, E-mail: dvp.smederevo@open.telekom.rs 
Директор: Звонко Милојевић, моб. 065/233-58-99 

Оливер Богдановић, моб. 064/827-51-13 

ПОМОЋНИК: Јанош Немет, моб. 064/840-41-12, E-mail: janos.nemet@srbijavode.rs 

ВПЦ “МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, Ћуприја, тел. 035/847-13-54, факс: 035/847-13-55 
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: 

Светлана Живковић, моб. 064/840-40-82, E-mail: svetlana.zivkovic@srbijavode.rs 
ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс: 018/451-38-20, E-mail: vpc.morava@srbijavode.rs 

ВМ 4., ВМ 5. 

А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА“, Смедеревска Паланка, тел. 026/321-782, факс: 026/317-816,  

Е-mail: advodoprivreda@yahoo.com 

Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 
Драган Весић, моб. 063/492-876 

Драган Ђеновић, моб. 069/829-44-29 

ВМ 6. 

ВП „ЋУПРИЈА“ А.Д. Ћуприја 
Тел. 035/887-15-08, E-mail: uprava@vpcuprija.com 

Директор: Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80 

Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 

Владан Јарамаз, моб. 065/872-40-05 

  

 

2. Системи за заштиту од поплава-

хидромелиорациони системи, 

територијална припадност система, 

дужина каналске мреже, реципијент, 

евакуациони објекат и критеријуми и 

услови за проглашење редовне и 

ванредне одбране од поплава од 

унутрашњих вода  

 

 

 

Мелирационо подручје „Велика Морава“, ХМС:  ВМ 1. – ВМ 6. 

 
Ознака 

ХМС 

Хидромелиорациони 

систем (ХМС) 

Територијална припадност 

система 

Д у ж и н
а 

к
а

н
а

л
с

к
е м р
е ж е (Д К М ) (м ) Реципијент 

Евакуациони 

објекат 

mailto:zoran.tanaskovic@srbijavode.rs
mailto:zorica.cvetkovic@srbijavode.rs
mailto:zorica.cvetkovic@srbijavode.rs
mailto:vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs
mailto:dvp.smederevo@open.telekom.rs
mailto:janos.nemet@srbijavode.rs
mailto:svetlana.zivkovic@srbijavode.rs
mailto:vpc.morava@srbijavode.rs
mailto:advodoprivreda@yahoo.com
mailto:uprava@vpcuprija.com
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Катастарска општина (КО) 

Г
р

ав
и

та
ц

и
о

н
и

 

и
сп

у
ст

 (
Г

И
) 

Ц
р

п
н

а 
ст

ан
и

ц
а 

(Ц
С

) 

ВМ 5. Баточина-Лапово 

Баточина варош, Бадњевац, 

Жировница, Лапово, Црни 

Као, Прњавор, Кијево, Брзан, 

Доброводица, Градац, 

Баточина село и Милошево 

19.753 
Лепеница, 

Рача 
+ - 

 

Критеријуми и услови за проглашење 

редовне и ванредне одбране од 

поплава од унутрашњих вода 

 

Критеријум А – Капацитет 

евакуациног објекта 

 

Услов А1 Евакуациони објекат не 

може да одржава  прописани ниво ни 

после непрекидног рада до 24h, или 

уколико је у пријемнику испуњено 

минор корито 

Услов А2 Евакуациони објекат не 

може да одржава  прописани ниво ни 

после непрекидног рада до 48h, или је 

за реципијент проглашена редовна 

одбрана од поплава спољних вода 

Услов А3 Евакуациони објекат не 

може да одржава  прописани ниво ни 

после непрекидног рада до 72h, као и 

у случају хаварије, или ако је 

истовремено за реципијент 

проглашена редовна одбрана од 

поплава од спољних вода 

 

Критеријум Б – Испуњеност каналске 

мреже водом 

 

Услов Б1 Каналска мрежа на 

појединим деоницама је у толикој 

мери испуњена водом, да прети 

изливање воде из канала, односно 

пријем воде у канале је отежан 

Услов Б2 На појединим деоницама 

долази до изливања воде из канала на 

околни терен, односно пријем воде у 

канале је изразито успорен 

Услоб Б3 На појединим деоницама 

долази до изливања воде из канала на 

околни терен, односно пријем воде у 

мрежу је онемогућен 

 

Критеријум Ц – Засићеност земљишта 

 

Услов Ц1 Засићеност земљишта до 

максималног водног капацитета на 

сливу са појавом поплављених 

површина до 1% површине 

земљишта. 

Услов Ц2  Засићеност земљишта до 

максималног водног капацитета на 

сливу или до 5% површине система 

поплављено. Угрожени поједини 

индустријски објекти, саобраћајнице 

и стамбене зграде. 

Услов Ц3   Засићеност земљишта до 

максималног водног капацитета на 

сливу или више од 5% површине 

система поплављено. Поплављени 

поједини индустријски објекти, 

саобраћајнице и стамбене зграде. 

 

 

Критеријум Д – Појава снежног 

покривача и леда 

 

Услов Д1 - Висок снежни покривач на 

сливу хидромелиорационих система 

за одводњавање, каналска мрежа 

засута снегом и делимично залеђена. 
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Прогноза времена – пораст 

температуре и нагло топљење снега. 

Услов Д2 - Висок снежни покривач на 

сливу хидромелиорационих система 

за одводњавање, каналска мрежа 

засута снегом и залеђена. Нагли 

пораст температуре, топљење снега, 

поплављено земљиште на смрзнутој 

подлози. 

Услов Д3 - Висок снежни покривач на 

сливу, каналска мрежа залеђена. 

Нагло топљење снега и кишне 

падавине, поплављено земљиште на 

смрзнутој подлози. 

 

Одбрану од поплава од унутрашњих 

вода на појединим 

хидромелиорационим системима за 

одводњавање проглашава наредбом 

руководилац одбране од поплава на 

мелиорационом подручју и то: 

редовну одбрану када се стекне један 

од услова по критеријумима А, Б, Ц и 

Д са индексом 1, а ванредну одбрану 

када се стекне један од услова са 

индексом 2. 

 

I-3.9. Преглед хидролошких и 

метереолошких станица и пунктова 

за осматрање ледених појава  

  

-Извештајне хидролошке 

станице за редовно и ванредно 

осматрање водостаја у надлежности 

Републичког хидрометереолошког 

завода Србије са условним 

водостајима 

 

 

Водоток 
Хидролошка 

станица 

Подручје одбране од поплава Условни 

водостај Н 

(цм) 

Израда 

прогноза 

Време од најаве до 

пристизања врха 

таласа 

Деоница 

одбране 
општина 

Велика 

Морава 
Багрдан 

М.3.1, 

М.3.2, 

М.6.1 

В.Плана, 

Баточина, Лапово, 

Свилајнац, 

Ћуприја  

450 + 2,5 дана 

 

 

-Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у 

надлежности Републичког хидрометереолошког завода Србије са условним 

водостајима 

 

Водоток 
Хидролошка 

станица 

Подручје одбране од поплава Условни 

водостај Н 

(цм) 

Израда 

прогноза 

Време од најаве до 

пристизања врха 

таласа 

Деоница 

одбране 
Општина 

Лепеница Баточина М.3.2 Баточина 120 + 21 сат 
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II ) T E Х Н И Ч К И    Д Е О 

 

 

II-1  ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД 

ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД 

ПОПЛАВА 

 Одредбама Закона о водама 

(„Сл. гласник РС“ бр 30/2010“) 

извршена је подела површинских вода 

према значају које имају за 

управљање водама на воде I реда и 

воде II реда на основу утврђених 

критеријума: 

- положаја водотока у односу на 

државну границу 

- величине и карактеристике 

слива 

- карактеристике водотока са 

аспекта коришћења вода, заштите 

вода и заштите од вода.  

 

 Одлуком Владе Републике 

Србије од 04. новембра 2010. године 

утврђен је попис природних и 

вештачких водотока који су 

категорисани као водотоци, односно 

воде I реда. Сви остали водотоци који 

нису обухваћени Одлуком о попису 

вода I реда сматрају се као водотоци – 

воде II реда. 

 Одбрану од поплава организује 

и спроводи на водама I реда у јавној 

својини јавно водопривредно 

предузеће (у овом случају ЈВП 

„Србијаводе“), а на водама II реда 

јединица локалне самоуправе (у овом 

случају Општина Баточина), у складу 

са републичким Општим планом за 

одбрану од поплава и Оперативним 

планом за одбрану од поплава.   

 Обзиром да је законском 

регулативом извршена подела и 

надлежност у погледу организовања и 

спровођења одбране од поплава на 

републику Србију и јединице локалне 

самоуправе у складу са Одлуком о 

попису вода I реда, то ће се овим 

Оперативним планом извршити 

разграничење на водотоке I и II реда 

на територији Општине Баточина, а 

Оперативним планом у смислу 

организовања и спровођења одбране 

од поплава, биће обухваћени само 

водотоци II реда. 

Овим планом обухватају се 

следећи водотоци II реда који су од 

значаја за одбрану од поплава: 

Црнокалски, Синорски, Павлишки, 

Бачеварски, Кијевски, Доброводички, 

Стражевички, Раљевац (Прњаворски), 

Рогачки, Грабовник и Вирови. 

 

 

II-2    ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ 

ОД ПОПЛАВА 

 

Преглед угрожености насеља, 

становништва, објеката 

инфраструктуре и пољопривредног 

замљишта од поплавa 

 

 Воде 

 

Хидролошке карактеристике 

општине  осликавају се кроз 

целокупан доњи и једним делом 

средњи ток реке Лепенице (припада 

водном подручју Морава, део 

подслива реке Велике Мораве), и ток 

реке Велике Мораве која чини 

источну границу општине. Лепеница 

је лева притока Велике Мораве и 

поред Јасенице њена највећа притока 

у Шумадијском округу. Кроз 

територију општине Баточина, 

Лепеница протиче дужином од 14 км, 

уливајући се, код Лапова, у Велику 

Мораву која, дужином од 3,5 км, 

граничи насеље Брзан. Иако је једна 
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од највећих река по дужини тока, 

површини слива и речном систему, 

спада у реке сиромашне водом. 

На подручју општине 

Баточина, Оперативним планом за 

одбрану од поплава за воде I реда и 

унутрашње воде за 2015. годину, 

(„Сл. Гласник РС“ бр.16/2015) 

обухваћена је у сектору М.3. „Велика 

Плана-Рача-Лапово-Баточина-

Крагујевац“ деоница М.3.2. леви 

насип уз Лепеницу од ушћа у Велику 

Мораву до Цветојевца 22,00 км са 

левим насипом уз поток Павлиш 0,31 

км, укупно 22,31 км. Затворена касета 

„Баточина-Лапово“ (Баточина, 

Лапово, Рача), десни насип Лепенице 

од ушћа у Велику Мораву до 

Цветојевца 22,00 км. са обостраним 

насипима уз Кијевски поток од ушћа 

у Велику Мораву (2 х 3,00 км.), 

укупно 28.00 км. 

Тече средином територије 

општине Баточина и на левој страни 

прима важније потоке: Црнокалски, 

Синорски, Павлишки и Бачеварски. 

На десној страни у ову реку се 

уливају  Кијевски (са притоком 

Доброводички поток), Стражевички, 

Прњаворски под именом Раљевац и 

Рогачки поток. Мерна станица 

Лепеница налази се на 7,3 км од ушћа, 

а основана је 1973. године. Велика 

Морава је типична равничарска река 

која тече споро и кривудаво односно 

меандрира и рачва. Представља  

природну границу према општини 

Свилајнац, а баточинској општини 

припада 7,5 км старог моравског тока. 

Осим Лепенице, у Велику Мораву се 

уливају и два већа потока Грабовник 

и Вирови који се налазе у атару села 

Брзан. 

Одбрана од поплава и бујица 

на подручју Општине Баточина 

организује се и спроводи на основу 

оштинског општег и оперативног 

плана за одбрану од поплава и бујица 

и републичког општег и оперативног 

плана за одбрану од поплава а у 

складу са Законом о водама, Законом 

о ванредним ситуацијама и Законом о 

заштити од елементарних непогода. 

  Општински оперативни план 

за одбрану од поплава за воде II реда 

на територији општине Баточина, 

осим реке Лепенице и Велике Мораве, 

које по Одлуци о утврђивању Пописа 

вода првог реда („Сл.гласник 

РС“бр.83/2010) сврстане у ову 

категорију, као водотоке који могу 

бити потенцијална опасност за појаву 

поплава територије и насеља у 

општини Баточина (воде II реда) су 

потоци: Црнокалски, Синорски, 

Павлишки, Бачеварски, Кијевски, 

Доброводички, Стражевички, Раљевац 

(Прњаворски), Рогачки, Грабовник и 

Вирови. 

  Јединица локалне самоуправе 

је у претходном периоду преко 

Општинског  фонда за уређење 

грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, 

водопривреду, шумарство заштиту 

животне средине и комуналне 

делатности и сардењи са ЈВП “Србија 

воде“ извршила уређење следећих 

водотокова 2. реда: 

 

- У току 2009. године 

уложено је у санацију 

корита реке Лепенице на 

месту где се Раљевац улива 

у Лепеницу  

- Кијевски поток и Грабовик 

су 2012. године после 

пуних 30 година уређени 

заједно са уливним 

каналима 

- 2013. године је извршено 

уређење ретензије Раљевац 
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у Жировници а којима 

газдује ЈВП „Србијаводе“ 

- У 2014. години је урађен 

елаборат и пројектна 

документација за уређење 

потока Грабовик 

 

У наредном периоду 

заједно са ЈВП „Србијаводе“ се 

планира реализација четити 

пројекта: 

- уређење ушћа потока 

Павлиш у Лепеницу 

- трогодишњи план „заштита 

ушћа Лепенице у Велику 

Мораву“ 

- чишћење ретензије 

Раљевац 

- уређење потока Грабовик у 

сарадњи са општином 

Јагодина 

 

  Процене могуће угрожености 
  

Одбрану од поплава за водоток 

реке Велике Мораве и Лепенице 

организује и спроводи Република 

Србија својим општим и оперативним 

планом у оквиру водоподручја 

''Морава'' Сектор Смедеревска 

Паланка. 

Територија Општине Баточина 

простире се на 13.915 ха од чега је 

10.652 ха пољопривредног земљишта, 

1824 ха шумског земљишта и 1439 ха 

грађевинског земљишта. 

 Подручје општине ограничава 

река Велика Морава а пресеца је 

водоток реке Лепенице, као и 

водотокови потока Бачевака, Раљевца, 

Кијевачког, Грабовика и други мањи 

потоци. 

 На подручју општине Баточина 

изграђени су објекти инфраструктуре 

и то: 4,5 км аутопута, 18 км. 

железничког колосека, 14 км 

магистралног пута, 53,5 км. улица и 

некатегорисаних асфалтираних путева 

66 км. макадамских путева 19 км. 

водоводне мреже 4,7 км, 

канализационе мреже са колектором 

одвођења отпадних вода, 180 км., 

нисконапонске мреже, 75 км високо 

напонске мреже, 110 км телефонске 

мреже.  

 Поред реке Велике Морава и 

Лепенице и Кијевачког потока 

изграђен је систем одбрамбених 

насипа који штити пољопривредно 

земљиште, комуникације и део 

насеља од великих вода и степен 

угрожености мери се степеном 

исправности одбрамбених насипа. 

 Одржавање одбрамбених 

насипа на напред наведеним 

водотоковима врши Републичко јавно 

предузеће ''Велика Морава'' у оквиру 

општег и оперативног плана одбране 

од поплаве у оквиру Републике 

Србоје. 

 Карактеристика свих потока на 

подручју Општине Баточина је да су 

малог изворишта и да само у периоду 

обилних падавина попуне своје 

корито и у том периоду могу 

представљати опасност за стамбене и 

економске објекте, за део објекта 

инфраструктуре и пољопривредно 

земљиште у свом изливном делу. 

 Горњи ток ових потока као и 

окружење је затрављено и 

пошумљено, па терени нису 

подложни ерозији, те се овим планом 

не утврђују ерозивна подручја. Сви 

потоци у горњем току имају велики 

подужни пад и када приме веће 

атмосферске воде у равничарском 

делу остављају наносе којим засипају 

корито водотока. 

 Сви ови потоци иако имају 

регулисан улив у природно корито 

реке Лепенице и В. Мораве, 
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угрожавају пољопривредно земљиште 

у свом уливном делу. 

 Највећи проблем осим горе 

наведених водотокова представља 

управо река Лепеница, која протиче 

кроз општину Баточина укупном 

дужином од 14 км, и целим својим 

током кроз општину је под насипом. 

У блиској прошлости посебно су била 

критична 3 места која су директно 

била погођена поплавама услед 

изливања реке Лепенице. У селима 

Бадњевац, Градац и горњем делу 

Баточине долазило је до попуштања и 

пуцања тада недовољно добро 

утврђеног насипа, али се у последњих 

10 година интензивно радило на 

санацији, адаптацији и изградњи 

квалитетних насипа тако да се у овом 

периоду и не бележе већи проблеми. 

 Директна брањена укупна 

површина од површинских вода 

износи негде око 2500 ха, од тога 

пољопривредна површина око 1500 

ха, 4 насеља, 9 индустријских 

објеката, 155 осталих објеката, 12 км 

пруге, и 19 км путева. 

 Укупна дужина регулисане 

деонице износи 14 км, дужина 

обалоутврде 1 км, дужина просека 1,3 

км и укупно 13 просека. 

 Површине и објекти који су 

директно погођени подземним водама 

износе око 75 ха пољопривредне 

површине, 2 насеља, 15 зграда, 35 

осталих објеката.  

 Укупна површина обухваћена 

системом за одводњавање износи 

негде око 500 ха, од тога коришћена 

пољопривредна површина око 450 ха. 

Дужина канала за одводњавање 

износи око 5,07 км и 14, 01 осталих 

канала.  

  

Процењује се да је угроженост 

територије општине и насеља од реке 

Велике Мораве и Лепенице следећа: 

 Поред ових река  на већем делу 

изграђен је систем одбрамбених 

насипа који штити пољопривредно 

земљиште, комуникације, насеље и 

инфраструктуру од великих вода па је 

степен угрожености сведен на 

минимум. 

 У случају пробоја насипа 

степен угрожености се мери обимом 

плављења пољопривредног 

земљишта, комуникација, насеља и 

инфраструктура. 

 

 У случају пробијања 

насипа по наредби главног 

републичког руководиоца одбране од 

поплаве степен угрожености зависи 

од успешног каналисања протока 

испуштене воде и обима поплављеног 

пољопривредног земљишта.  

 

 

 

II – 3  ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

 

1. Кроз израду и усвајање 

просторних планова надлежних 

органа локалне самоуправе, 

обезбедити да се у наведене планове 

уграде сви захтеви заштите од 

поплава, 

2. Кроз урбанистичко уређење 

насеља нарочито насељених места и 

индустријских зона, обезбедити 

прилагођавање истим потребама и 

захтевима заштите становништва и 

материјалних добара од поплава, 

3. Извођење антиерозионих 

радова, првенствено пошумљавањем 

и санирањем клизишта, 
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4. Израда недостајућих 

одбрамбених насипа, обала-утврда и 

одржавање постојећих, 

5. Изграда брана и преграда на 

бујичним водотоковима и одржавање 

постојећих, 

6. Изградња система канала за 

одвођење вода и њихово одржавање, 

7. Пре изградње мостова и 

пропуста, исти градити са већом 

пропусном моћи воде, 

8. Обележавање на терену 

линије допирања максимално могућег 

поплавног таласа који би настао 

рушењем и преливањем брана на 

хидроакумулацији, 

9. Организација система јавног 

узбуњивања на већим водотоковима и 

високим бранама ради благовременог 

обавештавања о опасностима од 

поплава и спровођења евакуације, 

10. Оспособљавање 

становништва за заштиту и спасавање 

од поплава кроз личну и узајамну 

заштиту, 

11. Оспособљавање предузећа из 

области водопривреде за заштиту од 

поплава и уношење њихових задатака 

у планове одбране од поплава, 

12. Оспособљавање јединица 

цивилне заштите, посебно 

специјализоване за спасавање на води 

и под водом, 

13. Формирање базе података о 

свим пловних објектима, 

14. Израда плана ангажовања 

команди јединица Војске Србије у 

пружању помоћи угроженом и 

пострадалом становништву у случају 

поплава већих размера, 

15. Оспособљавање штабова 

цивилне заштите за руковођење 

акцијама заштите и спасавања од 

поплава, 

16. Кроз практичне вежбе 

организованих снага цивилне одбране 

увежбати радње и поступке из 

области заштите спасавања од 

поплава, 

17. Израда планова заштите 

спасавања од поплава. 

 

II – 4 ЗАКЉУЧЦИ О 

УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 

1. Процена угрожености од 

поплава је урађена на основу података 

за  стогодишње воде и указује да 

је опасност од поплава на територији 

Општине Баточина присутна а да се 

нарочито испољава у време дугих и 

обилних киша, при јаким пљусковима 

код наглог отапања снега и при 

ерозионим процесима у приобаљу 

река. 

2. Неки водотоци Општине 

Баточина имају претежно бујични 

карактер, хидролошког режима, 

поплаве на њима имају изразито 

бујичне карактеристике, брзу појаву и 

разорне ефекте уз упоредо јављање 

бујичне лаве. 

3. Уобичајени приступ у 

одбрани од великих вода са увођењем 

степена редовне и ванредне одбране 

није могуће применити код водотока 

са бујичним режимом па се код њих 

морају применити превентивне мере 

заштите, које треба да обухватају 

просторно целину водотока, 

приобаља и слива.  

4. Време од уочавања кишних 

облака до појаве максималног 

протицаја траје најчешће од неколико 

сати до неколико дана што 

представља довољно времена да се 

изврши обавештавање грађана о 

предстојећој опасности која може да 
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угрози њихово здравље, животе и 

имовину.  

5. Одбрану од поплава за 

водотоке првог реда на територији 

Општини Баточина на којима постоје 

објекти за заштиту од штетног дејства 

воде, као и одржавања акумулација, 

спроводе ЈВП "Србијаводе" и ВП 

"Морава". 

6. Одбрану од поплава на 

водотоцима другог реда без обзира да 

ли постоје или не постоје  објекти за 

заштиту од штетног дејства воде у 

надлежности је локалне самоуправе 

односно Општине Баточина. 

Локална самоуправа израђује и 

доноси Оперативни план одбране од 

поплава за воде  другог реда. Планове 

одбране од поплава доносе и 

предузећа и др. правна лица чија 

имовина може бити угрожена. 

7. Носиоци активности 

спровођења оперативних мера 

одбране од поплава у складу са 

Републичким оперативним планом за 

одбрану од поплава су ЈВП 

"Србијаводе" Београд и ВП "Морава" 

Ниш и организационе јединице РХМЗ 

према Општем и Оперативном плану. 

8. У случају настанка великих 

катастрофалних поплава које могу 

угрозити становништво и материјална 

добра, Општински штаб за ванредне 

ситуације у сарадњи са одговарајућим 

органима локалне самоуправе 

непосредно учествују у организовању 

и спровођењу мера и активности на 

одбрани од поплава ангажовању снага 

и средстава ЦЗ. 

9. Плановима одбране од 

поплаве треба  предвидети 

могућности ангажовање снага и 

средстава команде Војске Србије на 

пружању помоћи угроженом и 

настрадалом становништву. У случају 

катастрофалних поплава планирати 

мобилизацију радних људи и грађана 

од поплава, такође је потребно 

планирати ангажовање покретних 

средстава (грађевинске механизације, 

агрегата, пумпи, моторних возила и 

др. ) у власништву правних и 

физичких лица у активностима 

заштите и спасавања становништва.  

10. Руковођење и координацију 

ангажованих снага и средстава на 

подручју Општине Баточина у 

одбрани од поплава вршиће 

Општински Штаб за ванредне 

ситуације који је образован Одлуком 

СО Баточина број 020-219/11-01 од 

09.06.2011.  

 

III  О П Е Р А Т И В Н И    Д Е 

О : 

 
 

III – 1  OПЕРАТИВНЕ  МЕРЕ 

ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

 

Процена угрожености Општине 

Баточина има изузетно значајно место 

и чини основу превентивне и 

потребне заштите од свих врста 

опасности. То показује да у општини 

Баточина постоје могућности и 

изузетна потреба за организовањем, 

припремањем и спровођењем 

првенствено превентивних мера 

заштите у циљу спречавања и 

јављања поплава, а затим 

оперативних мера и поступака којим 

се спроводе непосредне припреме за 

учешће у заштити и обезбеђује 

учешће снага и средстава у циљу 

ублажавања и отклањања 

непосредних последица насталих 

услед поплава.  
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Оперативне мере заштите 

спасавања од поплава 

1. Праћење водостаја и 

процена угрожености од поплава, 

2. Увођење сталног дежурства 

у случају опасности од поплава 

3. Активирање оперативних 

веза на подручју угроженом од 

поплава, 

4. Ангажовање 

водопривредних организација за 

одбрану од поплава у складу са 

утврђеним плановима, 

5. Обустављање и 

ограничавање саобраћаја на 

комуникацијама на подручју 

угроженим од поплава, 

6. Снижавање нивоа воде у 

хидроакомулацијама изнад бране до 

коте која одговара ткз. "Безбедној 

коти", 

7. Учествовање радних људи 

и грађана на одбрани од поплава, 

8. Ангажовање на одбрани од 

поплава предузећа која располажу 

покретним средствима неопходним у 

изради насипа, просека, и др. радова 

битних за одбрану од поплава, 

9. Ангажовање 

специјализованих јединица за 

спасавање на води и под водом, 

10. Ангажовање осталих 

јединица на заштити и спасавању 

становништва и материјалних добара 

од поплаве, 

11. Ангажовање јединица 

Војске Србије на пружању помоћи 

угроженом и настрадалом 

становништву, 

12. Коришћење свих 

расположивих пловних објеката, 

чамаца и др. на најугроженијим 

подручјима захваћена поплавом и 

стављање на располагање надлежном 

Штабу за ванредне ситуације, 

13. Евакуација становништва и 

материјалних добара из подручја 

угроженог поплавом, 

14. Збрињавање угроженог и 

пострадалог становништва, 

15. Снабдевање здравом 

пијаћом водом подручја угрожена од 

поплава, 

16. Организација и спровођење 

санације терена и објеката на 

подручју захваћеног поплавом, 

17. Информисање и едукација 

јавности 

 

 

 

III – 2  РУКОВОЂЕЊЕ 

ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА 

 

Одбраном од поплава на 

територији општине Баточина 

руководи Општински штаб за 

ванредне ситуације. 

Скупштина општине Баточина 

је решењем број: 020-219/11-01 од 

09.06.2011. године именовала 

Општински штаб за ванредне 

ситуације, као оперативно стручно 

тело за координацију и руковођење 

заштитом и спасавањем у ванредним 

ситуацијама. 

Задаци и обавезе Општинског 

штаба садржани су у решењу о 

образовању Општинског штаба за 

ванредне ситуације. 

 

Штаб обавља следеће послове: 

 

1. Предлаже Председнику 

општине доношење одлуке о 

проглашењу ванредне 

ситуације; 

2. Руководи и координира рад 

субјеката система заштите и 

спасавања и снага заштите и 

спасавања у ванредним 
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ситуацијама на спровођењу 

утврђених задатака; 

3.  Руководи и координира 

спровођење мера и задатака 

цивилне заштите; 

4.  Разматра и даје мишљење на 

предлог Процене угрожености 

и предлог Плана заштите и 

спасавања у ванредним 

ситуацијама; 

5.  Прати стање и организацију 

заштите и спасавања и 

предлаже мере за њихово 

побољшање; 

6. Наређује употребу снага 

заштите и спасавања, 

средстава помоћи и других 

средстава која се користе у 

ванредним ситуацијама 

7. Стара се о редовном 

информисању и обавештавању 

становништва о ризицима и 

опасностима и предузетим 

мерама; 

8.  Разматра организацију, 

опремање и обучавање 

јединица цивилне заштите, 

овлашћених, оспособљених 

правних лица; 

9.  Сарађује са надлежним 

органима заштите и спасавања 

суседних држава у ванредним 

ситуацијама; 

10. Процењује угроженост од 

настанка ванредне ситуације; 

11.  Доноси наредбе, закључке и 

препоруке; 

 

Општински штаб за ванредне 

ситуације поред горе поменутих 

послова обавља и следеће послове: 

 

1. Сарађује са штабовима 

суседних јединица локалне 

самоуправе; 

2. Именује менаџера заштите и 

заменика менаџера у 

насељеним местима; 

3. Разматра и предлаже 

доношење одлуке о 

организацији заштите и 

спасавања на територији 

општине; 

4. Ангажује оспособљена правна 

лица и друге организације од 

значаја за јединицу локалне 

самоуправе 

5. Обавља и друге послове у 

складу са законом. 

 

 

Штаб чине командант, заменик 

команданта, начелник и 14 чланова. 

 

У Штаб се именују: 

 

1. Председник општине 

Баточина, - командант штаба; 

034/6842118 

 

2. Заменик Председника општине 

Баточина,-заменик команданта 

штаба; 034/6841208 

 

3. Начелник Општинске управе 

општине Баточина–начелник 

штаба; 034/6842361 

 

4. Председник Скупштине 

општине Баточина- члан; 

034/6841208 

 

5. Директор Дома здравља у 

Баточини- члан; 034/6841130 

 

6. Општински извршилац за 

послове из области 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде – члан; 

034/6841208 
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7. Директор Центра за социјални 

рад ''Шумадија'' Баточина-

члан; 034/6842309 

 

8. Општински еколошки 

инспектор –члан; 034/6842118 

 

9. Директор Јавног комуналног 

предузећа ''7. јули'' Баточина- 

члан; 034/841100; 034/6841101 

 

10. Директор Аутобуске станице у 

Баточини –члан 

11. Општински грађевински 

инспектор – члан; 034/6842118 

 

12. Директор Културно-

туристичког центра ''Доситеј 

Обрадовић'' Баточина-члан; 

034/6841539 

 

13. Начелник Полицијске станице 

у Баточини- члан; 034/569454 

 

14. Директор пословнице 

"Електрошумадије"из 

Баточине – члан; 034/6841107 

 

15. Секретар Општинске 

организације "Црвеног крста" 

Баточина –члан; 034/6842365 

16. Руководилац Центра 

Министарства одбране 

Баточина-члан; 034/6842117 

 

17. Командир Ватрогасне јединице 

у Баточини-члан; 034/569452 

 

 

Повереници Општинског 

штаба за ванредне ситуације са 

територије месних заједница: 

 

Редни број Место Име и презиме Телефон 

1 Баточина Дејан Аранђеловић 0648481581 

2 Брзан Дејан Тошић 0641229905 

3 Бадњевац  Бранислав Николић 0648342354 

4 Доброводица Берислав Радовановић 0641152331 

5 Кијево Саша Савић 0641229274 

6 Жировница Миливоје Радовановић 063690083 

7 Никшић Љубиша Јанковић 0605378510 

8 Прњавор Горан Милићевић 0641210576 

9 Милатовац Зоран Пешић 063615834 

10 Црни Као  Горан Савић 0656906684 

11 Градац Горан Димитријевић 0659908031 

 

Заменици повереника Општинског штаба за ванредне ситуације са 

територије месних заједница: 

 

Редни број Место Име и презиме Телефон 

1 Баточина Драшко Стојановић 0643731169 

2 Брзан Саша Парезановић 063691539 

3 Бадњевац Зоран Пантелић 0659881178 

4 Доброводица Небојша Милановић 063469104 

5 Кијево Зоран Владисављевић 0643707482 

6 Жировница Зоран Јовановић 0642498891 

7 Никшић Бранислав Николић 063637887 
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8 Прњавор Боро Јоксимовић 0695808008 

9 Милатовац Љубомир Михајловић 0642036588 

10 Црни Као  Милинко Вучковић 0612892194 

11 Градац Петар Микић 034/6841245 

 

Повереници и заменици повереника у 

МЗ обављају следеће послове: 

1) одговорни су за спровођење 

одбране од поплава у свим фазама 

одбране на свом подручју; 

2) врше непосредан увид у стање на 

угроженом подручју и редовно 

достављају информације Центру за 

обавештавање и узбуњивање; 

3) предлажу обезбеђење потребне 

механизације и спровођење радова и 

мера на свом подручју који 

превазилазе могућности те МЗ; 

4) организују и руководе хитним 

радовима и мерама на угроженом 

подручју; 

5) подносе извештај Општинском 

штабу о предузетим мерама и 

активностима у одбрани од поплава 

на подручју МЗ; 

6) воде евиденцију о стању на терену, 

ангажованом људству, механизацији 

и др.; 

7) организују спровођење процене 

насталих штета од последица поплава 

 

III–3 ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И 

КООРДИНАЦИЈА СУБЈЕКАТА 

РУКОВОЂЕЊА У ОДБРАНИ ОД 

ПОПЛАВА 

 

За сваки слив у зависности од 

величине и природних карактеристика 

постоји одређени праг падавина који 

условљава појаву великих вода на 

водотоцима. Поменути праг може се 

дефинисати помоћу три параметра: 

висина падавина, мерење, 

прикупљање, обраду, анализу и 

издавање хидрометеоролошких 

података, информација и прогноза, па 

стога РХМЗ представља основицу 

целог система за обавештавање у 

фазама припреме за спровођење 

одбране од поплаве. РХМЗ прикупља 

и обрађује податке: ниво воде, 

метеоролошке величине (падавине, 

температура и друго), радарска 

осматрања и др.  

Центар за обавештавање и 

узбуњивање је трансмисија преко које 

се даље прослеђују све информације 

које доставља РХМЗ а односе се на 

појаве бујичних падавина. Све 

информације добијене од РХМЗ 

прослеђују се Штабовима на свим 

нивоима (национални, покрајински, 

окружни, градски и општински).  

Све осмотрене промене битне за 

настанак, ток и одбрану од поплава 

Центар за обавештавање и 

узбуњивање прослеђује штабовима. 

За одбрану од бујичних поплава 

битни су подаци о наиласку и месту 

падања јаког пљуска, наглом топљењу 

снега, као и рушењу мостова и 

саобраћајница услед бујица и њима 

покренутих клизишта.  

Активност виталних система и 

континуитет у раду (медицинска 

служба, заштита од пожара, полиција 

и др.) је врло битна за све време 

трајања поплава, због чега је 

првенствено неопходно обезбедити 
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ове институције од плављења. У 

оквиру одбране од поплава морају се 

благовремено предузети одређене 

активности на комуналној 

инфраструктури – електричним и 

водоводним инсталацијама, како би се 

елиминисала опасност по људске 

животе и ублажила материјална штета 

(одговорни у виталним органима 

унапред дефинишу где , ко и када 

треба да изврши прекид снабдевања и 

поновно укључење електричне 

енергије и инсталација). Одговорни за 

контролу саобраћаја предузеће хитне 

и неопходне мере како би се спречило 

загушење и прекид комуникација, 

нарочито у време евентуалне 

евакуације становништва из 

угроженог подручја. Контрола 

саобраћаја потребна је за време, пре и 

после поплава, дакле у свим фазама 

одбране и поплава.  

 

 Задаци команданта, 

заменика команданта, начелника и 

повереника штабова 

 

У зависности од фазе одбране 

од поплава које су дефинисане у 

Општем плану одбране од поплава на 

територији општине Баточина, 

Командант општинског штаба за 

ванредне ситуације координира рад са 

општинским и државним 

институцијама, односно виталним 

системима задуженим у одбрани од 

поплава. 

  

 У првој фази – припреме за 

одбрану од поплава Командант 

општинског штаба врши следеће 

послове: 

- Заказује и руководи седницама 

одговорних општинских институција 

за одбрану од поплава на којима се 

усвајају планови рада; 

- Обезбеђује услове за 

имплементацију општинског Плана 

код свих општинских субјеката; 

- У случају да постоји потреба 

врши усаглашавање општег и 

оперативног плана са општим планом 

за одбрану од поплава Владе 

Републике Србије и оперативним 

планом МПЗЖС; 

- Обезбеђује услове за рад, за 

интегралне и координиране 

активности у имплементацији 

оперативних планова за одбрану од 

поплава и организован рад у 

ванредним условима; 

- Обезбеђује услове за израду 

техничке документације за одбрану од 

поплава за подручје општине 

Баточина; 

- Обезбеђује услове за 

реализацију програма мера и 

активности за информисање и 

едукацију јавности; 

- Организује у сарадњи са 

другим субјектима и спроводи 

програм мера и активности за 

обезбеђење прихватних центара за 

прихват људи и имовине у ванредним 

условима; 

- Прати реализацију радова у 

складу са усвојеним плановима рада; 

- Прима и прати информације у 

вези са наиласком олујних облака 

који му доставља 

Хидрометеоролошки завод; 

  

 У другој фази – ванредна 

одбрана од поплава, Командант 

општинског штаба врши следеће 

послове:  

- Руководи радом Штаба за 

ванредне ситуације; 

- Координира активност са 

задуженим за одбрану од поплава; 

- Сарађује са руководством за 

одбрану од поплава; 
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- Сарађује са руководством за 

одбрану од поплава из националног 

оперативног плана; 

- Сарађује са оперативним 

руководством за одбрану од поплава у 

области цивилне заштите и 

оперативним лицем националног 

центра за обавештавање и 

узбуњивање; 

- Издаје наредбу о предузимању 

мера на заштити здравља људи и 

добара која се односе на ангажовање 

радне снаге, механизације и других 

средстава; 

- Даје предлог надлежном 

органу за евакуацију становништва и 

имовине у ванредним околностима у 

координацији са Штабом за ванредне 

ситуације; 

- Даје предлог за проглашење 

ванредне ситуације; 

 

 У трећој фази – ванредна 

ситуација, Командант општинског 

штаба обавља следеће послове 

       -У случају када постојећи и 

планирани одбрамбени систем није 

довољан и прети изливање воде и 

налет бујице тада се приступа 

локалном привременом надвишењу 

одбрамбене линије слагањем врећа 

пуњених песком или земљом, преко 

круне насипа или горњег платоа 

регулисане одбране. 

        - Ако претходне мере нису 

довољне Командант штаба 

проглашава ванредну ситуацију; 

   - Организује, руководи и 

координира спровођење програма 

евакуације становништва до 

прихватних центара у ванредним 

околностима у координацији са 

Штабом за ванредне ситуације. 

 

 У четвртој фази – отклањање 

последица поплава Командант 

општинског штаба: 

- Обезбеђује услове за 

спровођење мера и руководи 

активностима и радовима на 

отклањању последица поплава по 

престанку опасности. 

- Обезбеђује услове за контакт 

са институцијама за благовремено 

пружање финансијске и материјалне 

помоћи угроженом становништву и 

привреди на подручју града. 

 

Заменик команданта 

општинског штаба у одсуству 

команданта штаба или по његовом 

налогу у свему га замењује. 

Начелник штаба за одбрану од 

поплава у фазама припрема за 

одбрану од поплава врши следеће 

послове: 

- Врши непосредан увид стања 

на угроженом подручју у сарадњи са 

општинским штабом и предлаже 

потребне мере; 

- Спроводи наредбе 

руководиоца штаба, информише га о 

стању на терену и прелаже 

предузимање радова и мера који 

изискују материјалне трошкове у току 

одбране као и за отклањање 

последица поплава; 

- Организује реализацију 

потребних мера за неопходне и хитне 

радове на угроженим подручјима, по 

добијању сагласности руководиоца 

штаба; 

- Води евиденције о предузетим 

радовима и мерама и утрошеним 

средствима у току одбране и 

отклањању последица поплава. 

Подноси извештај команданту штаба 

по завршетку одбране од поплава а 

обавезно и у току одбране.  
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    Повереници врше следеће 

пословање у свим фазама одбране: 

-Врше непосредан увид у 

стање на поплављеном 

подручју и достављају 

информације штабу; 

      -Предлаже спровођење радова 

и мера на свом терену у зони 

одбране на водотоку; 

-Организује и руководи 

хитним радовима и мерама у 

свом реону; 

     -Извештава помоћника о 

предузетим мерама и води 

евиденцију о стању на терену, 

ангажованом људству, 

механизацији и друго; 

-Спроводе евакуацију 

становништва и стоке на 

подручјима својих месних 

заједница заједно са 

штабовима  

 

 

III– 4   ЕВАКУАЦИЈА 

СТАНОВНИШТВА УГРОЖЕНОГ 

ОД ПОПЛАВА 

 

На основу добијених 

информација о падавинама у сливу и 

наглом порасту водостаја, Штаб за 

ванредне ситуације процењује степен 

опасности, активира надлежно 

људство, потребне мере и 

механизацију, а ако очекивана 

поплава превазилази одбрамбене 

капацитете проглашава ванредну 

ситуацију. Активирају се снаге МУП 

– а за одбрану и спашавање, цивилна 

заштита, комуналне службе, 

водопривредна предузећа и друго. 

Битно је благовремено алармирање 

јавности и становништва на 

угроженом подручју преко локалних 

медија, јер за кратак временски 

период становништво мора спремно 

дочекати наредбу о евакуацији - 

спашавању становништва и смањењу 

материјалних губитака. Главни 

кораци у операцији спашавања 

становништва су: идентификација 

простора који се евакуише, 

развијањем процедуре за евакуацију 

(правац, дестинација, време), 

формирање центра за пријем и 

привремени боравак угрожених, 

ургентне мере (хитна медицинска 

помоћ, против пожарна заштита, 

интервенција комуналних служби у 

случају прекида снабдевања водом и 

електричном енергијом) и повратак 

евакуисаног становништва по налогу 

Штаба.  

Евакуација од поплава врши се 

померањем угроженог становништва, 

стоке и материјално техничких 

средстава на ближа безбедна 

подручја, код суседа или родбине 

угрожених. 

У случају поплава ширих 

размера капацитети, у којима ће се 

вршити смештај угрожених, су јавни 

објекти (сале домова месних 

заједница, слободне магацинске 

просторе, слободне стамбене објекте) 

и угоститељско туристичке 

организације које располажу са 

смештајним капацитетима 

Евакуација се предузима када 

предстоје или су наступиле опасности 

изазване поплавом, које угрожавају 

становништво, тако да је нужно да 

становништво ради заштите и 

спасавања напусти угрожену 

територију. 

Одлуку о евакуацији доноси 

Начелник округа (Командант 

ОкШВС), или Председник општине 

(Командант ОШВС) на предлог 

Начелника Одељења за ванредне 

ситуације округа – Крагујевац 
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Евакуацију организује и 

планира Општински штаб за ванредне 

ситуације 

Одлуку о евакуацији спроводи: 

1) Руковођење – ОШВС  

2) Регулисање саобраћаја – 

Саобраћајна Полиција 

3) Превоз угроженог 

становништва – локални превозници, 

као и физичка лица, власници 

аутобуса. 

4) Одржавање реда и заштита 

имовине – Полиција 

5) Прихват евакуисаних грађана 

– Школска управа и Установа за децу 

предшколског узраста 

У складу са планом евакуације 

ОШВС приступа се спровођењу 

евакуације угроженог становништва. 

Евакуацијом руководи начелник 

штаба. 

Након саопштавања наредбе о 

евакуацији процењује се да ће 1/3 

угрожених грађана сама извршити 

евакуацију и померање са угрожене 

територије (пешице или сопственим 

возилима) на неугрожено подручје.  

У складу са ситуацијом на 

терену место за прихват угроженог 

становништва одређује ОШВС. 

Приоритет у евакуацији имају 

особе са инвалидитетом, болесне 

особе, деца, трудне жене, мајке са 

малом децом и старе особе. 

Локални превозници, као и 

физичка лица, власници аутобуса, 

врше превоз угроженог становништва 

до места за прихват. Контролу 

саобраћаја, одржавање реда и заштиту 

имовине евакуисаних врши полиција 

и Војска Србије. Прихват евакуисаних 

врше повереници ОШВС и 

руководилац установе где се врши 

прихват. Одмах након прихвата врши 

се евидентирање и смештај. 

 

III – 5    ЗБРИЊАВАЊЕ 

УГРОЖЕНОГ И НАСТРАДАЛОГ 

СТАНОВНИШТВА 

 

Ради збрињавања угроженог и 

настрадалог становништва код 

поплава, предузети мере за 

привремени смештај, исхрану, 

здравствену заштиту и обезбеђење 

других неопходних потреба 

становништва 

Збрињавање угрожених и 

настрадалих планира и организује 

Општински штаб за ванредне 

ситуације, као и Одељење за ванредне 

ситуације Шумадијског округа 

Крагујевац 

 

Носиоци збрињавања: 

1) Општинско веће 

2) Општинска организација 

Црвеног крста 

Сарађују:  

1) Школска управа 

2) Предшколска управа 

3) Дом здравља 

4) Центар за социјални рад 

5) Општинска управа 

6) Јавно-комунално предузеће 

7) Еколошка инспекција 

8) Комунална инспекција 

9) Полиција 

9) Ватрогасно-спасилачка 

јединица 

 

По плану ОШВС збрињавање 

угроженог и настрадалог 

становништва извршити привременим 

смештајем у просторије школских и 

предшколских установа, спортској 

хали и др. погодних објеката, на делу 

територије која није угрожена 

поплавом. 

Одмах након прихвата, тимови 

психолога и социјалних радника 
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обављају разговор са евакуисаним 

становништвом.  

За рад са децом Школска управа 

обезбедиће школске педагоге и 

психологе. 

Центар за социјални рад 

предузеће бригу о социјално 

гроженим лицима. 

Извршни органи локалне 

самоуправе обезбедиће флаширану 

воду и храну за евакуисане. 

ЈКП обезбедиће 

водоснабдевање. 

Дом здравља ће обезбедити 

здравствену заштиту евакуисаних 

грађана. 

Санитарна инспекција наложиће 

мере хигијенско-епидемиолошке 

заштите. 

Еколошка и комунална 

инспекција спроводи ће мере из своје 

надлежности. 

Полиција обезбеђује одржавање 

реда и заштиту евакуисаних и њихове 

имовине. 

 
III – 6   ПРЕГЛЕД 

МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 

КОЈА СЕ АНГАЖУЈЕ У 

ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 

 

За потребе спровођења редовне 

и ванредне одбране од поплава на 

располагању је механизација Јавних 

предузећа и физичких лица. 

Механизација је у погонској 

спремности и зависно од потребе 

може се у потпуности ангажовати.  

Алат за спровођење одбране од 

поплава наменски опредељен не 

постоји. У интервенцијама се користи 

алат предузећа који је у свакодневној 

употреби. 

Материјал за спровођење 

одбране од поплава постоји на 

локалним позајмиштима и депонијама 

предузећа, исти одговара намени и 

може се обезбедити по потреби као и 

што је до сада при интервенцијама 

коришћен. 

Систем веза радио и 

телефонске мреже за спровођење 

одбране од поплава не постоје и 

углавном се користе услужни 

телефони  

За потребе одбране од поплава 

укључиће се и друге фирме и 

власници који поседују потребну 

механизацију (багере, утовариваче, 

моторне пумпе, тракторе, камионе и 

остало). 

Финансијска средства за 

покривање трошкова редовне и 

ванредне одбране од поплава на 

пољопривредном земљишту 

обезбеђује ЈВП "Србијаводе" – 

Београд. 

Финансијска средства за 

покривање трошкова редовне и 

ванредне одбране од поплава у 

насељеним местима (кишна 

канализација, унутрашње воде) 

обезбеђује  Општине, односно месна 

заједница или комунално предузеће. 

Финансијска средства за 

покривање трошкова за време 

ванредног стања обезбеђује Општина 

из својих средстава као и од средстава 

Републике намењених отклањању 

штета од елементарних непогода. 

Средства за извршење овог 

плана обезбеђују се из средстава 

буџета општине Баточина. 

Прецизно регулисати начин 

плаћања, односно поступак 

материјалне надокнаде за ангажовану 

радну снагу и материјално-техничка 

средства, која су коришћена у 

одбрани од поплава. 

У периоду одбране од поплаве и 

бујица Команданту штаба ставља на 

располагање грађевинску 
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механизацију са руковаоцима том 

механизациојом у власништву ЈП 

„Лепеница Баточина“, и то: 

 

- Камион ФАП 19-

21..................................... 1 

- Цистерна креина 3,5 

м3.............................. 1 

- Остали ручни 

алат.............................        1 

 

Како је ово предузеће основано 

и почело са радом крајем 2014. 

године, финансијским планом за 2015. 

годину је предвиђена набавка 

комбиноване машине, трактора, 

моторне пумпе са усисним и 

одводним цревима, електрична муљна 

пумпа, дизел агрегат за производњу 

електричне енргије, као и више 

комада ситног и другог алата који се 

ангажују у случају превенције, за 

време и након поплаве. 

 

Физичка и правна лица са 

територије општине Баточина која се 

ангажују и уступају своја 

материјално-техничка средства пре, за 

време и после поплава, а при 

проглашењу ванредне ситуације на 

нивоу oпштине Баточина: 

 

- Машина „ICB“, рег. ознака 

„СО Баточина 131“ у 

власништву „Dexing“д.о.о. 

из Брзана. 

 

- Машина „ICB“, рег. ознака 

„СО Баточина 126“ у 

власништву СЗР „Маша“ из 

Брзана. 

 

- Машина „Волво 646“, рег. 

ознака „СО Крагујевац 440“ 

у власништву Горана 

Јовановића из Брзана. 

 

- Машина „Сат 962-улта“ у 

власништву „Теко мининг“ 

д.о.о. из Баточине. 

 

- Машина „Case 580-

комбинирка“ у власништву 

Небојше Милановића из 

Доброводице. 

 

- Машина „ICB 3 СХ-мобилни 

багер“ у власништву Игора 

Владисављевића из 

Баточине. 

 

- Комбинована машина; 

трактор са предњим ножем, 

рег. ознака КГ ААТ 85, у 

власништву Радојице 

Матејића из Баточине 

 

- Машина „Case 580-

комбинирка“, пег. Ознака КГ 

ААЧ 07, у власништву 

Златка Стевановића из 

Жировнице. 

 

 

III – 7   РАДОВИ И МЕРЕ, ИЗВАН 

ПЕРИОДА ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА И БУЈИЦА – 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

 

 
УЛОГА ОПШТИНСКОГ ФОНДА У 

ПРЕВЕНЦИЈИ ПОПЛАВА И  

БУЈИЦА 

 

Општински  фонд за уређење 

грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, 

водопривреду, шумарство заштиту 

животне средине и комуналне 

делатности је дужан: 
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1. Да обезбеди израду катастра 

корита, обала и објеката на 

водотоковима II реда. 

 

2. Да обезбеди континуирано 

чишћење корита, уређење обала и 

одржавање пропуста на 

водотоковима II реда. 

 

3. Да закључи годишњи уговор са ЈП 

''Лепеница Баточина'' или другим 

правним лицем о чишћењу корита, 

уређењу обала и одржавању 

пропуста на водотоковима II реда. 

 

4. Да обезбеди техничку и другу 

документацију за изградњу, 

реконструкцију и одржавање 

путних јаркова за сакупљање и 

одвођење атмосферских вода са 

јавних површина у корита напред 

наведених потока. 

 

5. Да закључи уговор са ЈП 

''Лепеница Баточина'' или другим 

правним лицем за изградњу и 

реконструкцију, и континуирано 

одржавање кишне канализације и 

главних праваца путних јаркова за 

сакупљање и одвођење 

атмосферских вода са јавних 

површина. 
 

Дужности и одговорности 

руководиоца Општинског фонда за 

уређење грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, 

водопривреду, шумарство, заштиту 

животне средине и комуналне 

делатности на основу плана одбране 

од поплаве су: 

 

1. Одржавање уливног дела корита 

потока. 

2. Извршавање осталих радова и 

мера изван периода одбране од 

поплава (организација и 

финансирање одржавање 

водотокова потока, одржавање 

путних јаркова за одвођење 

атмосферских вода, одржавање и 

изградња пропуста на потоцима, 

изградња и одржавање пропуста 

на улицама и локалним путевима 

за одвођење атмосферских вода. 

3. Ангажовање средстава фонда у 

периоду поплаве за заштиту 

путних објеката и објеката 

комуналне инфраструктуре. 

 
 

 

УЛОГА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У    

ПРЕВЕНЦИЈИ ПОПЛАВА И 

БУЈИЦА 

 

 1. Да донесе мере у оквиру 

своје надлежности за спровођење 

прописа Скупштине општине 

Баточина како би се спречиле појаве: 

 

- бацање смећа и другог 

материјала у корита 

водотокова свих потока. 

- затрпавање и уништавање 

путних јаркова, 

- испуштање отпадних вода из 

септичких јама у корита 

потока, 

 

   2. Општински штаб за 

ванредне ситуације посебно ће преко 

инспекцијских служби Општинске 

управе предузимати конкретне мере 

против појединаца и правних лица 

која се не придржавају прописаних 

мера од стране Скупштине општине и 

својим чињењем односно нечињењем 

онемогућавају функционалност 

водотокова и путних јаркова. 
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УЛОГА РУКОВОДИОЦА  ЈП 

''ЛЕПЕНИЦА 

БАТОЧИНА'' У 

ПРЕВЕНЦИЈИ 

ПОПЛАВА И  БУЈИЦА 

 

 По оснивању и успостављању 

нормалног функционисања ЈП „Лепеница 

Баточина“ надлежности предузећа и 

руководиоца су: 

 

1. Директор ЈП ''Лепеница 

Баточина'' је у складу са планом 

одбране од поплаве и бујица 

одговоран за закључивање и 

реализацију уговора са Општинским 

фондом, за одржавање и чишћење 

корита и обале,  мостова и пропуста, 

за одржавање путних јаркова и 

пропуста за одвођење атмосферских 

вода на улицама и локалоним 

путевима. 

2. У периоду одбране од 

поплаве и бујица Команданту штаба 

ставља на располагање грађевинску 

механизацију са руковаоцима том 

механизациојом и то: 

 

- Камион ФАП 19-

21..................................... 1 

- Цистерна креина 3,5 

м3.............................. 1 

- Остали ручни 

алат..........................          1 

 

ЈП ''Лепеница Баточина'' је у 

обавези да после набавке 

комбиноване машине, трактора, 

моторне пумпе са усисним и 

одводним цревима, електричне муљна 

пумпа, дизел агрегат за производњу 

електричне енргије, као и више 

комада ситног и другог алата одмах 

исте стави на располагање Штабу за 

ванредне ситуације општине 

Баточина. 

 

3. Одговоран је за набавку 

материјала по налогу Команданта 

штаба, неопходног за    одбрану 

(песак, јутани џакови и слично). 
 

 

УЛОГА ГРАЂАНА И ПРАВНИХ ЛИЦА 

У ПРЕВЕНЦИЈИ ПОПЛАВА И  БУЈИЦА 

 

 

Права и дужности грађана и 

правних лица у одбрани од поплава и 

бујица су радна и материјална 

обавеза. 

 Дужности из претходног става 

грађани и правна лица извршавају на 

основу Наредбе Команданта 

општинског штаба за ванредне 

ситуације. 

 Радна обавеза грађана у 

периоду одбране од поплаве састоји 

се у извршавању одређених послова и 

задатака. Радној обавези подлежу сви 

грађани који су навршили 16 година 

живота и други на основу Закона. 

 За потребе одбране од поплава 

грађани су дужни да ставе на 

располагање: моторна, превозна и 

специјална возила, грађевинске и 

друге машине и црпне пумпе. 

 На захтев Општинског штаба 

за ванредне ситуације, предузећа и 

друга правна лица су дужна да 

учествују у одбрани од поплаве и 

заштити становништва и 

материјалних добара. 

 На захтев Команданта 

општинског штаба за ванредне 

ситуације предузећа и друга правна 

лица су дужна да ставе на 

располагање за одбрану од поплаве 

своја превозна средства, грађевинске 

и друге машине као и црпне пумпе, 

као и сва друга средства која могу 

помоћи у превенцији и санацији. 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ V                                    _ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2015. 

 57 

На основу члана 29. став 4. 

Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС", бр. 72/11), члана 3. став 

2. Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давањем у закуп ствари у 

јавној својини  поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених 

понуда („Сл. гласник РС", бр. 

24/2012) и члана 36. Статута општине 

Баточина („Службени гласник 

општине Баточина", бр. 10/08), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници оржаној дана 24.04.2015. 

године, донела је 

О Д Л У К У   

о приступању отуђењу 
непокретности непосредном 

погодбом из јавне својине општине 
Баточина 

 
 

Члан 1. 

 ПРИСТУПА СЕ отуђењу 
непокретности непосредном 
погодбом, из јавне својине општине 
Баточина, и то: 

Катастарске парцеле бр. 3480 
К.О. Брзан, уписане у лист 
непокретности бр. 242 К.О. Брзан, у 
површини од 0.30,23 ха, која је у 
својини Општине Баточина, 
предузећу "КОНВОЈ ТРАНС" д.о.о. 
Складишни центар бр. 3, 34203 
Крагујевац,  ради изградње силоса за 
складиштење пшенице са 
надстрешницом и усисним бункером 
и сушаре за сушење житарица.  

Члан 2. 

 У поступку отуђења 
непокретности из члана 1. ове Одлуке 
у свему ће се поступити према 
одредбама Закона о Јавној својини и 
Уредби о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давањем у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених 
понуда. 

Члан 3. 

 Непокретност из члана 1. ове 
Одлуке отуђиће се из јавне својине 
непосредном погодбом, али не испод 
од стране надлежног органа 
процењене тржишне вредности 
непокретности, у складу са Законом о 
јавној својини. 

 
Члан 4. 

 

Комисија за отуђење 

непокретности из јавне својине 

непосредном погодбом ће по 

окончаном поступку непосредне 

погодбе записник са одговарајућим 

предлогом доставити Општинском 

већу општине Баточина. 

 

Члан 5. 

 

Одлуку о отуђењу 

непокретности из јавне својине, након 

спроведеног поступка непосредне 

погодбе , доноси Скупштина на 

образложени предлог Општинског 

већа. 

 

Члан 6. 

 Одлука ступа на снагу даном 
доношења и има се објављивити у 
„Службеном гласнику општине 
Баточина''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-427/15-01 од 24.04.2015. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко Ђокић 
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О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове 

Одлуке садржан је у члану 29. став 4. 

Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС", бр. 72/11), којим је 

утврђено да се непокретне ствари  

могу отуђити непосредном погодбом, 

али не испод од стране надлежног 

органа процењене тржишне 

вредности непокретности ако у 

конкретном случају то представља 

једино могуће решење. Предлог акта, 

односно акт о оваквом располагању 

мора да садржи образложење из кога 

се може утврдити постојање ових 

околности и члану 3. став 2. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном 

погодбом, давањем у закуп ствари у 

јавној својини  поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених 

понуда („Сл. гласник РС", бр. 

24/2012)  којим је утврђено да се 

непокретности у јавној својини могу 

отуђити из јавне својине непосредном 

погодбом, али не испод, од стране 

надлежног органа процењене 

тржишне вредности непокретности, 

ако у конкретном случају то 

представља једино могуће решење, уз 

посебно образложење разлога 

оправданости и целисходности 

отуђења и разлога због којих се 

отуђење не би могло реализовати 

јавним надметањем, односно 

прикупљањем писмених понуда 

 Предузеће ''Конвој транс'' доо, 

Складишни центар 3, 34203 

Крагујевац се обратило захтевом за 

отуђење кп.бр. 3480 К.О. Брзан из 

јавне својине Општине Баточина ради 

изградње силоса за складиштење 

пшенице са надстрешницом и 

усисним бункером и сушаре за 

сушење житарица.  

Разлог за отуђење 

непокретности из јавне својине 

непосредном погодбом је 

инвестирање предузећа ''Конвој 

транс'' доо јер исто већ поседује део 

погона у Бразану на кп.бр. 3482/2. 

Предузеће ''Конвој транс'' доо, је 

проширио свој посед куповином  дела 

парцеле 3483/2 која се граничи са 

парцелом 3480 КО Брзан. 

Обједињавањем наведених 

парцела стичу се услови за 

проширење пословних капацитета. 
На основу свега напред 

наведеног предлаже се доношење 
Одлуке о приступању отуђењу 
непокретности непосредном 
погодбом из јавне својине општине 
Баточина. 
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На основу члана 29. став 4. 

Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС", бр. 72/11), члана 3. став 

2. Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давањем у закуп ствари у 

јавној својини  поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених 

понуда („Сл. гласник РС", бр. 

24/2012) и члана 36. Статута општине 

Баточина („Службени гласник 

општине Баточина", бр. 10/08), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници оржаној дана 24.04.2015. 

године, донела је 

О Д Л У К У  

о приступању отуђењу 
непокретности непосредном 

погодбом  из јавне својине општине 
Баточина 

 
 

Члан 1. 

 ПРИСТУПА СЕ отуђењу 
непокретности непосредном 
погодбом, из јавне својине општине 
Баточина, и то: 

Катастарске парцеле бр. 105/1 и 
105/6  К.О. Брзан, уписане у лист 
непокретности бр. 242 К.О. Брзан, у 
површини од 1,18 ха, која је у својини 
Општине Баточина, предузећу 
''Ораница Силоси '' д.о.о. ул. Милице 
Миљојковић бб, 34000 Крагујевац,  
ради изградње пословног погона за 
откуп и складиштење житарица и 
производњу готове хране за домаће 
животиње. 

Члан 2. 

 У поступку отуђења 
непокретности из члана 1. ове Одлуке 
у свему ће се поступити према 
одредбама Закона о Јавној својини и 
Уредби о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давањем у закуп ствари у 

јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених 
понуда. 

Члан 3. 

 Непокретност из члана 1. ове 
Одлуке отуђиће се из јавне својине 
непосредном погодбом, али не испод 
од стране надлежног органа 
процењене тржишне вредности 
непокретности, у складу са Законом о 
јавној својини. 

 
Члан 4. 

 

Комисија за отуђење 

непокретности из јавне својине 

непосредном погодбом ће по 

окончаном поступку непосредне 

погодбе записник са одговарајућим 

предлогом доставити Општинском 

већу општине Баточина. 

 

Члан 5. 

 

Одлуку о отуђењу 

непокретности из јавне својине, након 

спроведеног поступка непосредне 

погодбе , доноси Скупштина на 

образложени предлог Општинског 

већа. 

 

Члан 6. 

 Одлука ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине 
Баточина''. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-428/15-01 од 24.04.2015. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко Ђокић 
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О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове 

Одлуке садржан је у члану 29. став 4. 

Закона о јавној својини („Службени 

гласник РС", бр. 72/11), којим је 

утврђено да се непокретне ствари  

могу отуђити непосредном погодбом, 

али не испод од стране надлежног 

органа процењене тржишне 

вредности непокретности ако у 

конкретном случају то представља 

једино могуће решење. Предлог акта, 

односно акт о оваквом располагању 

мора да садржи образложење из кога 

се може утврдити постојање ових 

околности и члану 3. став 2. Уредбе о 

условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном 

погодбом, давањем у закуп ствари у 

јавној својини  поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених 

понуда („Сл. гласник РС", бр. 

24/2012)  којим је утврђено да се 

непокретности у јавној својини могу 

отуђити из јавне својине непосредном 

погодбом, али не испод, од стране 

надлежног органа процењене 

тржишне вредности непокретности, 

ако у конкретном случају то 

представља једино могуће решење, уз 

посебно образложење разлога 

оправданости и целисходности 

отуђења и разлога због којих се 

отуђење не би могло реализовати 

јавним надметањем, односно 

прикупљањем писмених понуда. 

 Предузеће ''Ораница Силоси'' 

доо, Милице Миљојковић бб, 34000 

Крагујевац се обратило захтевом за 

отуђење кп.бр. 105/1 и 105/6 К.О. 

Брзан из јавне својине Општине 

Баточина ради изградње пословног 

погона за откуп и складиштење 

житарица и производњу готове хране 

за домаће животиње. 

Разлог за отуђење 

непокретности из јавне својине 

непосредном погодбом је 

заинтересованост инвеститора за 

улагање на територији општине 

Баточина отварањем пословног 

погона на наведеним парцелама као и 

вредност инвестиције од 1.000.000,00 

евра. Општина Баточина у 

индустријској зони у средишњем делу 

поседује парцеле које се даље не могу 

ширити, тако да се отуђењем 

непокретности из јавне својине 

непосредном погодбом омогућава 

инвеститору отварање пословног 

погона, а општина Баточина у 

индустријској зони затвара 

индустријску целину. 
На основу свега напред 

наведеног предлаже се доношење 
Одлуке о приступању отуђењу 
непокретности непосредном 
погодбом из јавне својине општине 
Баточина. 
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На основу члана 3. став 3. 

Уредбе о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давањем у закуп ствари у 

јавној својини  поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених 

понуда („Сл. гласник РС", бр. 

24/2012), члана 21. Одлуке о  

прибављању и располагању стварима у 

јавној својини општине Баточина 

(''Службени гласник општине Баточина, 

бр. 6/14) и члана 36. став 1. тачка 20. 

Статута општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина'', бр.10/08), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 24.04.2015. 

године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за прибављање 

и отуђење непокретности из јавне 

својине непосредном погодбом 

 

 

Члан 1. 

Образује се Комисија за 

прибављање непокретности у јавну 

својину и отуђење непокретности из јавне 

својине путем непосредне погодбе, и у 

исту се именују:  

- за председника  

- Мирољуб Вучковић, дипл. правник из 

Баточине, 

- за чланове:  

1. Ивана Богдановић, дипл. инж. 

грађевинарства из Жировнице, 

2. Јулијана Раденковић, дипл. правник из 

Баточине, 

3. Марија Миличић, дипл економиста из  

Лапова, 

4. Јовица Станисављевић, грађевински 

инжењер из Баточине 

Члан 2. 

Задатак Комисије је да спроведе 

поступак прибављања непокретности у 

јавну својину и отуђење непокретности 

из јавне својине  непосредном погодбом, 

у свему према Закону о јавној својини и 

Уредби о условима прибављања и 

отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ствари у јавној 

својинии, поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда.  

По окончању поступка размене 

непосредном погодбом, записник са 

одговарајућим предлогом доставиће се 

Општинском већу општине Баточина. 

Рад Комисије обављаће се у радно 

време.  

Члан 3.  

Ово решење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

"Службеном гласнику општине 

Баточина".  

. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-429/15-01 од  24.04.2015. год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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На основу члана 29. Закона о 
пољопривредном земљишту 
("Сл.гласник РС" , бр. 62/2006, 
65/2008-др. закон и 41 /2009), члана 8. 
ст.1. тачка 15., члана 15. ст 1. тачка 
11. Закона о ванредним ситуацијма 
(Сл.гласник РС" , бр. 111/2009, 
92/2011 и 93/2012),члана 36. ст. 1 
тачка 6. Статута општине Баточина 
("Сл. гласник општине Баточина бр.  
10 /08)   Скупштина општине 
Баточина,  на седници одржаној дана 
24.04.2015. године,  донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ АНГАЖОВАЊА И 

ИСПЛАТЕ НАКНАДА 
СТРЕЛЦИМА ПРОТИВГРАДНЕ 

ЗАШТИТЕ 

 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређује се 

начин ангажовања и исплата накнаде 
стрелцима противградне заштите 
радарског центра "Бешњаја"- 
Крагујевац, за период од 15.априла 
2015. године до 15.октобра 2015. 
године.  

 

Члан 2. 
Општина Баточина, полазећи 

од значаја вршења ових послова, 
поред накнаде коју стрелци 
противградне заштите са територије 
општине Баточина добијају преко 
надлежног органа коме припада 
радарски центар „Бешњаја“, обавезује 
се да истима уплати прву тромесечну 
уплату до 15-ог јуна 2015. године у 
нето износу од 15.000,00 динара са 
припадајућим порезом, а другу 
тромесечну уплату до 30-ог септембра 
2015. године, у нето износу 15.000,00 
динара са припадајућим порезом.  

 
Члан 3. 

Право на накнаду имају они 
стрелци са територије општине 
Баточина чија ће се имена налазити у 
акту надлежног органа који руководи 

противградном заштитом преко 
радарског центра „Бешњаја“ а након 
потписивања уговора стрелаца са 
овим органом, којим су лица 
именована за стрелце на територији 
општине Баточина. 

 

Члан 4. 
 Исплата новчаних накнада 
вршиће се из буџета општине 
Баточина, из средстава опредељених 
за ове намене, раздео 3, глава 3.1, 
функција 130, апропријација 028, 
екон. класификација 424 -  
специјализоване услуге. 

 

Члан 5. 

За реализацију ове Одлуке 

задужује се Одељење за изворне 

приходе, привреду, јавне службе и 

финансије Општинске управе 

општине Баточина. 

 

Члан 6. 

 У случају да се ангажовање и 

финансирање стрелаца противградне 

заштите од стране јединица локалне 

самоуправе у међувремену регулише 

другачије актом надлежног 

Министарства, Владе Србије или било 

ког другог органа, Општина Баточина 

се обавезује да одмах поступи са 

донетим актом. 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу 
даном доношења и има се објавити у 
"Службеном гласнику општине 
Баточина". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-430/15-01 од 24.04.2015. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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На основу члана 15. став 1. тачка 

4., члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42. 

став 6. Закона о ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС”, број 111/09, 

92/11, 93/12), члана 36. став 1. тачка 6. 

Статута општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08), и 

члана 10. Уредбе о саставу и начину рада 

штабова за ванредне ситуације 

(„Службени гласник РС”, бр. 98/10),  

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 24.04.2015. 

године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

I  Образује се Општински штаб за 

ванредне ситуације на територији 

општине Баточина (у даљем тексту: 

Штаб), као оперативно стручно тело за 

координацију и руковођење заштитом и 

спасавањем у ванредним ситуацијама. 

Штаб чине командант, заменик 

команданта, начелник и 22 члана. Сваки 

од чланова је и носилац задатака цивилне 

заштите. 

 

У Штаб се именују: 

 

18. Радиша Милошевић, 

председник општине Баточина, 

- командант штаба;  

19. Срђан Биорац, заменик 

председника општине Баточина, 

- заменик команданта штаба;  

20. Владан Пирић, представник 

Управе за ванредне ситуације 

Крагујевац – начелник штаба;  

21. Бранко Ђокић, председник 

Скупштине општине Баточина, 

- члан; 

22. Небојша Трајковић, помоћник 

председника општине Баточина, 

- члан; 

23. Чедомир Петровић, заменик 

председника скупштине 

општине Баточина, - члан; 

24. Александра Ивић, директор 

Фонда за комуналне 

делатности- члан;  

25. Драгиша Ђуричковић, начелник 

Општинске управе општине 

Баточина – члан;  

26. Ана Аничић, директор Дома 

здравља у Баточини- члан;  

27. Дарко Игњатовић, извршилац за 

пољопривреду, шумарство и 

водопривреду Општинске 

управе општине Баточина – 

члан;  

28. Бранислав Павловић, директор 

Центра за социјални рад 

''Шумадија'' Баточина-члан;  

29. Весна Барјактаревић, инспектор 

за заштиту животне средине- 

члан;  

30. Никола Дукић, технички 

директор „ТМГ Топлота“ 

Баточина - члан; 

31. Славољуб Митровић, директор 

ЈП ''Лепеница Баточина'' - члан;  

32. Ивана Богдановић, извршилац 

за урбанизам, планску 

регулативу и грађевинарство 

Општинске управе општине 

Баточина - члан;  

33. Јовица Станисављевић, 

општински грађевински 

инспектор – члан;  

34. Јасмина Младеновић, директор 

КТЦ ''Доситеј Обрадовић'' 

Баточина - члан;  

35. Снежана Ђорђевић, директор 

ОШ „Свети Сава“ Баточина – 

члан; 

36. Катарина Радевић, директор ПУ 

„Полетарац“ Баточина – члан; 

37. Здравко Младеновић, директор 

СШ „Никола Тесла“ Баточина – 

члан; 

38. Драгољуб Ристић, начелник ПС 

у Баточини- члан;  

39. Стеван Деспић, директор 

пословнице 

"Електрошумадије"из Баточине 

– члан;  

40. Славомирка Милојевић, 

секретар Општинске 
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организације "Црвеног крста" 

Баточина –члан;  

41. Јован Ђорђевић, начелник 

Центра МО Баточина-члан;  

42. Драган Младеновић, командир 

ВСЈ у Баточини-члан;  

 

II  Штаб, по потреби, посебним 

актом образује помоћне стручно-

оперативне тимове за 

специфичне задатке заштите и спасавања. 

 

III  Штаб обавља следеће послове: 

 

12. Предлаже Председнику општине 

доношење одлуке о проглашењу 

ванредне ситуације; 

13. Руководи и координира рад 

субјеката система заштите и 

спасавања и снага заштите и 

спасавања у ванредним 

ситуацијама на спровођењу 

утврђених задатака; 

14.  Руководи и координира 

спровођење мера и задатака 

цивилне заштите; 

15. Руководи и координира 

спровођење мера и задатака 

обнове, реконструкције и 

рехабилитације, узимајући у 

обзир потребе одрживог развоја и 

смањења угрожености и ризика 

од будућих ванредних ситуација; 

16.  Разматра и даје мишљење на 

предлог Процене угрожености и 

предлог Плана заштите и 

спасавања у ванредним 

ситуацијама; 

17.  Прати стање и организацију 

заштите и спасавања и предлаже 

мере за њихово побољшање; 

18. Наређује употребу снага заштите 

и спасавања, средстава помоћи и 

других средстава која се користе 

у ванредним ситуацијама; 

19. Стара се о редовном 

информисању и обавештавању 

становништва о ризицима и 

опасностима и предузетим 

мерама за смањење ризика од 

катастрофа; 

20.  Разматра организацију, опремање 

и обучавање јединица цивилне 

заштите, овлашћених, 

оспособљених правних лица; 

21.  Сарађује са надлежним органима 

заштите и спасавања суседних 

држава у ванредним ситуацијама; 

22. Наређује приправност-спремност 

за ванредне ситуације; 

23. Процењује угроженост од 

настанка ванредне ситуације; 

24. Израђује предлог годишњег плана 

рада и годишњи извештај о раду; 

25. Спроводи годишњи план рада; 

26.  Доноси наредбе, закључке и 

препоруке; 

 

IV Општински штаб за ванредне 

ситуације поред послова из става III ове 

Одлуке обавља и следеће послове: 

 

6. Сарађује са штабовима суседних 

јединица локалне самоуправе; 

7. Именује повереника цивилне 

заштите и заменика повереника 

цивилне заштите у насељеним 

местима; 

8. Разматра и предлаже доношење 

одлуке о организацији заштите и 

спасавања на територији јединице 

локалне самоуправе; 

9. Подноси скупштини општине на 

усвајање предлог годишњег плана 

рада и годишњи извештај о раду; 

10. Ангажује оспособљена правна 

лица и друге организације од 

значаја за јединицу локалне 

самоуправе; 

11. Обавља и друге послове у складу 

са законом. 

 

V  Решење доставити 

именованим лицима из става I овог 

решења и архиви. 

 

VI     Даном доношења овог решења, 

ставља се ван снаге решење Скупштине 

општине Баточина  бр. 020-219/11-01 од 
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09.06.2011. године (''Службени гласник 

општине Баточина'', 2/11).  

 
VII  Ово решење ступа на снагу даном 

доношења и има се објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-431/15-01 од 24.04.2015. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

 

На основу члана 18. став 1. 

тачка 8)  и члана 60. став 1. тачка 1. 

Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 

116/13 – аутентично тумачење и 44/14 

– др. закон) и члана 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина”, бр. 10/08), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 24.04.2015. године, 

донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

о давању сагласности на Одлуку о 

првој допуни Статута Јавног 

предузећа „Лепеница Баточина” 

 

 

I Даје се сагласност на Одлуку о 

првој допуни Статута Јавног 

предузећа „Лепеница Баточина”, коју 

је донео Надзорни одбор Јавног 

предузећа „Лепеница Баточина”, 

Баточина на седници одржаној 

дана25. марта 2015. године, заведену 

под бројем 88/03-7. 

 

II Ово решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-432/15-01 од 24.04.2015. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко Ђокић 

 

На основу члана 39. Закона о 

равноправности полова (''Службени 

гласник РС'', број 104/09), члана 20. 

тачка 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', 

број 129/07 и 83/2014-др.закон), члана 

36. став 1. тачка 6. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 10/08), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 24.04.2015. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРИНЦИПУ РОДНЕ 

РАВНОПРАВНОСТИ И 

УВОЂЕЊУ РОДНО 

СЕНЗИТИВНОГ ЈЕЗИКА У 

СЛУЖБЕНУ УПОТРЕБУ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком уређује се 

начин остваривања принципа родне 

равноправности и увођење родно 

сензитивног језика у службену 

употребу у општини Баточина, а у 

циљу постизања родне 

равноправности полова. 
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Члан 2. 

 

Принцип родне 

равноправности полова у општини 

Баточина примењује се приликом 

избора, постављења, именовања и 

конституисања, а нарочито у 

 

- Општинском већу и његовим 

радним телима, 

- Општинској управи, 

- Радним телима које формира 

Скупштина општине, 

- Радним телима које формира 

Председник општине, 

- У органима управљања 

установа, организација, служби 

и јавних предузећа чији је 

оснивач општина, 

- Саветима Месних заједница. 

 

Приликом избора чланова 

органа и радних тела и приликом 

постављења руководилаца у 

Општинској управи, наведених у 

ставу 1. овог члана, обезбеђује се 

заступљеност најмање 30% мање 

заступљеног пола. 

 

Члан 3. 

 

 Принцип равноправности 

полова обезбеђује се и приликом 

формирања званичних делегација 

општине Баточина које учествују у 

раду на представљању  општине у 

оквиру остваривања своје 

надлежности. 

Жене и мушкарци имају право 

да равномерно и без дискриминације 

представљају општину у 

међународној и међуопштинској 

сарадњи која се остварује у оквиру 

надлежности општине, да буду 

представљени и учествују у раду  

међународних и међуопштинских 

сарадњи и институција чији је 

Општина члан. 

 Састав делегације из става 1. 

овог члана чини најмање 30% лица 

мање заступљеног пола. 

 

Члан 4. 

 

 Општина Баточина ће у циљу 

увођења принципа родне 

раноправности користити 

недискриминаторну родну 

терминологију  прилоком доношења 

одлука, решења, закључака, 

стратегија, планова, пословника, 

декларација, препорука и других 

општих и појединачних аката које 

доноси. 

 У службеној комуникацији и 

приликом израде аката у општини 

Баточина, именице које означавају 

положаје, службене позиције, 

функције и занимања користе се у 

оном роду (женском или мушком) 

који изражава пол лица који је њихов 

носилац. 

Члан 5. 

 

 Органи општине Баточина у 

оквиру своје надлежности обезбеђују, 

подстичу и унапређују равноправност 

полова и остваривање једнаких 

могућности. 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-433/15-01 од 24.04.2015. 

године                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                              

Бранко Ђокић 
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На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, 

број 129/07 и 83/14- др. Закон), члана 209. 

Закона о општем управном поступку 

(„Сл. Лист СРЈ“, број 33/97 и 31/2001 и 

„Сл. Гласник РС“, број 30/2010) и члана 

36. Статута општине Баточина („Сл. 

Гласник општине Баточина“, број 10/08), 

Скупштина општине Баточина на 

седници одржаној дана 24.04.2015. 

године, донела је 

З А К Љ У Ч А К 

о исправци техничке грешке у 

Одлуци о буџету општине Баточина за 

2015. годину 

 

I  У Одлуци о буџету општине 

Баточина за 2015. Годину број број 400-

252/14-01 од 12.12.2014. године 

(„Службени гласник општине Баточина“, 

број 17/14), у даљем тексту: Одлука, 

исправља се техничка грешка тако што 

се: 

 

- У посебном делу Одлуке, у члану 

4. Код раздела 5., глава 5.1, 

функција 330- Јавни 

правобранилац, редни број 

позиције 128 у колони 7 мења и 

гласи 130, а самим тим и позиције 

са редним бројем 129, 130, 131, 

132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 

139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 

146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 

153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 

160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 

167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 

174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 

181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 

188, 189, 190, 191, 192 и 193 

постају 131, 132, 133, 134, 135, 

136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 

143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 

150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 

157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 

164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 

171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 

178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 

185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 

192, 193, 194 и 195, респективно. 

 

- У посебном делу Одлуке, у члану 

4. Код раздела 4., глава 4.3, 

функција 820- Дотације 

невладиним организацијама, 

назив позиције са редним бројем 

116 „Културно-уметничка 

друштва“ у колони 8 мења и гласи 

„Дотације у култури“. 

 

II  У осталом делу Одлука остаје 

непромењена. 

 

III  Овај закључак објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-422/15-01 од 24.04.2015. 

године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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