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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
28.06.2019. године 

ГОДИНА 2019. 
БРОЈ 13 

 

       

 

На основу члана 46. став 1. тачка 

1. и става 4. Закона о локалним изборима 

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

34/2010 - одлука УС и 54/2011) и члана 

151 став 1. тачка 1..Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(''Службени гласник општине Баточина'', 

број 7/12, 16/13), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

28.06.2019. године, у 9,25 часова, донела 

је 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 

I  Утврђује се да је Наташи 

Живковић из Жировнице, одборнику 

Скупштине општине Баточина са 

Изборне листе Коалиција Александар 

Вучић – Србија побеђује, престао мандат 

одборника, због поднете оставке. 

 

II Ову Одлуку објавити у 

,,Службеном 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) (у даљем тексту: Закон), 

којим је утврђено да одборнику престаје 

мандат пре истека времена на које је 

изабран подношењем оставке. Одредбама 

члана 46. став 2. и 4. Закона утврђено је 

да одборник може поднети оставку 

између две седнице у форми оверене 

писане изјаве, као и да је Скупштина 

дужна да о поднетој оставци одлучи наа 

првој наредној седници. 

 Одборник СО Баточина Наташа 

Живковић, изабрана са Изборне листе 

Коалиција Александар Вучић – Србија 

побеђује, дана 20.06.2019. године, 

поднела је писану оставку на одборнички 

мандат, оверену 20.06.2019.године код 

Општинске управе општине Баточина 

под Ов. бр.1149. 

У складу са чланом 46. став 4. 

Закона о локалним изборима (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 34/2010 - одлука 
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УС и 54/2011), Скупштина општине 

Баточина је утврдила престанак мандата 

одборника Наташе Живковић из 

Жировнице, због поднет 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: 020-408/19-01 од 28.06.2019. 

године 

  

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

                                                                                               

Бранислав Павловић 

 

 

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, 16/13), и Извештаја 

Верификационог одбора, Скупштина 

општине Баточина, на седници одржаној 

дана 28.06.2019.. године, у 9,30 часова, 

донела је 

  

О  Д  Л  У  К  У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

I    ПОТВРЂУЈE СЕ мандат одборника 

Немање Мирковића, машинског 

техничара за компјутерско конструисање 

из Градца, са Изборне листе Коалиција 

Александар Вучић – Србија побеђује. 

 

II   Мандат одборника Немање 

Мирковића почиње да тече даном 

потврђивања мандата и траје до истека 

мандата одборника коме је престао 

мандат. 

 

III  Ову Одлуку објавити у ,,Службеном 

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) (у даљем тексту: Закон) 

којим 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 1. Закона утврђено је да када 

одборнику престане мандат пре истека 

времена на које је изабран, мандат се 

додељује првом следећем кандидату са 

исте изборне листе коме није био 

додељен мандат одборника.  

Одборнику Наташи Живковић из 

Жировнице, изабране са Изборне листе 

Коалиција Александар Вучић – Србија 

побеђује, услед поднете оставке, сагласно 

одредбама члана 46. став 1. тачка 1. 

Закона, престао је мандат одборника у 

Скупштини општине Баточина. 

Општинска изборна комисија 

доделила је мандат одборника Немањи 

Мирковићу из Градца и издала Уверење о 
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избору за одборника број 013-1/2019-01 

од 24.06.2019. године. Кандидат за 

одборникa Немања Мирковић 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. 

На основу наведеног, донета је 

Одлука као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 Број: 020-409/19-01 од 28.06.2019. 

године 

 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. Закон и 

101/16- др. Закон и 47/18), члана 77. и 78. 

Закона о буџетском систему („Службени 

гласник  РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 

142/14, 68/15- др. Закон, 103/15, 99/16, 

113/2017 и 95/18) и члана 36. став 1. тачка 2) 

Статута Општине Баточина („Службени 

гласник општине Баточина“, бр. 10/08, 5/15 и 

33/17), а на предлог извршног органа 

општине, Скупштина општине Баточина је на 

седници одржаној дана 28.06.2019. године, 

донела 

 

ОДЛУКУ 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

Утврђују се укупни приходи и 

примања са пренетим неутрошеним 

средствима, као и укупни расходи и издаци 

из прихода, примања и неутрошених 

средстава у завршном рачуну буџета 

општине Баточина у 2018. години у следећим 

износима: 

 

I    Укупно остварени текући приходи, 

примања    428.333 

хиљада динара 

      са пренетим неутрошеним средствима 

II   Укупно извршени текући расходи и 

издаци 

      из прихода, примања и неутрошених 

средстава   407.936 

хиљада динара 

III  Разлика (I-II)    

      20.397 хиљада 

динара 

 

Члан 2. 

 

У Билансу стања на 31. децембра 

2018. године ( Образац бр. 1) утврђена је 

укупна актива у износу од 1.255.468 (у 000 

динара) и укупна пасива у износу од 

1.255.468 (у 000 динара). 

 

АКТИВА: 

- нефинансијска имовина 

...................916.690 (у 000 динара) 

- финансијска 

имовина........................338.778(у 000 

динара) 

 

ПАСИВА: 

- извори капитала.................................. 

1.040.261 (у 000 динара) 

- обавезе из 

пословања..........................215.207 (у 

000 динара) 

 

 

Члан 3. 

 

У Билансу прихода и расхода у 

периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. 

године (Образац 2) утврђени су следећи 

износи, и то:
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                                                                                                             (у 000 динара)      

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине (OП2001) 

 

351.655 

2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине (ОП2131) 

 

386.999 

3. Вишак прихода и примања -буџетски суфицит (ред. бр. 1 – ред. бр. 

2) (ОП2346) 

 

 

4. Мањак прихода и примања- буџетски дефицит (ред.бр.2 – ред.бр. 

1) (ОП2347) 

 

35.344 

4. Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања 

а) увећање за укључивање:  

− дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих 

година који се користио за покриће расхода и издатака текуће 

године;(ОП2349) 

− дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за 

набавку нефинансијске имовине;(ОП2350) 

− дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година 

коришћен за покриће расхода и издатака текуће 

године;(ОП2351) 

− износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, 

финансираних из кредита;(ОП2352) 

− износа приватизационих примања коришћена за покриће 

расхода и издатака текуће године;(ОП2353) 

 б) умањен за укључивање издатака:  

− утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за отплату обавеза по 

кредитима;(ОП2355) 

− утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за набавку финансијске 

имовине;(ОП2356) 

 

 

 

76.678 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.746 

 

 

5.191 

 

 

 

 

ПРИХОДИ: 

-порези……………………………….…...... 169.035 (у 000 динара) 

-донације и трансфери……......................... 156.977 (у 000 динара) 

-други приходи…………….........................   24.495 (у 000 динара) 

-примања од продаје природне имовине....          1.148    (у 000 динара) 

 

 

РАСХОДИ: 

-расходи за запослене ……..............................66.271 (у 000 динара) 

-коришћење роба и услуга.....………......…..108.766 (у 000 динара) 

-отплата камата……………….....……..…........2.094 (у 000 динара) 

-субвенције......................................................14.600 (у 000 динара) 

-донације и трансфери…………..…......…......61.603 (у 000 динара) 

-накнада из буџета за соц. заштиту……..........16.216 (у 000 динара) 

-остали расходи…………………….................21.594 (у 000 динара) 
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-издаци за наб. неф. имовине………...............95.855 (у 000 динара) 

 

 

           

 

Мањак  прихода и примања- у износу од 35.344 (у 000 динара) коригован је износом -55.741 (у 

000 динара), тако  да  -буџетски дефицит  износи 35.344 (у 000динара). 

 

 

 

   Коригован износ од -55.741 (у 000 динара) састоји се од: 

1) дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који се користио 

за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 76.678 (у 000 динара); 

2) дела утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине за отплату обавеза по кредитима у износу од 15.746 (у 000 динара); 

3) дела утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине за набавку финансијске имовине у износу од 5.191(у 000 динара) 

 

 Вишак прихода и примања-суфицит (за пренос у наредну годину ) у износу од 20.397 (у 

000 динара) састоји се од: 

1) Део вишка прихода и и примања наменски опредељен за наредну годину у износу од 

16.063 (у 000 динара) 

2) Нераспоређеног  вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од 4.334 

(у 000 динара). 

 

Члан 4. 

 

Буџетски дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су у следећим 

износима, и то: 

      

ОПИС 
Економска 

класификација 

Буџетска 

средства 

Додатна 

средства 

Укупна 

средства 

(3+4) 

1 2 3 4 5 

I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) 3+7+8+9 306,139 122,194 428,333 

II УКУПНИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 306,139 45,516 351,655 

1. Текући приходи 7 304,991 45,516 350,507 

2. Примања од продаје 

нефинансијске имовине 8 1,148 0 1,148 

3. Примања од задуживања и 

продаје финансијске имовине 9 0 0 0 

3.1. Примања од продаје 

финансијске имовине 92 0 0 0 

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 0 76,678 76,678 

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 305,529 102,407 407,936 
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4. Текући расходи 4 262,213 28,931 291,144 

5. Издаци за нефинансијску 

имовину 5 31,520 64,335 95,855 

6. Издаци за отплату главнице и 

набавку финансијске имовине 6 10,555 5191 15,746 

6.1. Набавка финансијске 

имовине 62 1,241 3950 5,191 

V УКУПНА СРЕДСТВА минус 

УКУПНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ (3+7+8+9)-(4+5+6) 

610 19,787 20,397 

VI БУЏЕТСКИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)-

(4+5) (7+8)-(4+5) 12,406 -47,750 -35,344 

VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(VI+(3.1-6.1) 

(7+8)-(4+5)+(92-

62) 11,165 -51,700 -40,535 

                                                                                                                         у (000) динара 

 

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања 

остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и 

издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од  35.344 (у 000 динара). 

 

Члан 5. 

 

 Утврђује се рачун финансирања општине Баточина за 2018. годину у износу од 40.535 (у 

хиљадама) динара, и то: 

 

 

Редни 

број 
Опис Износ 

А РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

1 Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 351,655 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  350,507 

- Буџетска средства 337,929 

- Остали извори 12,578 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1,148 

2 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 386,999 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 291,144 

- Буџетска средства 281,287 

- Остали извори 9,857 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 95,855 

- Буџетска средства 40,625 

- Остали извори 55,230 

      

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -35,344 

  Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 5,191 

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -40,535 
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Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

  Примања од продаје финансијске имовине 0 

  Примања од задуживања 0 

  Неутрошена средства из претходних година 76,678 

  Издаци за отплату главнице дуга 15,746 

  Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика 0 

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 60,932 

 

 

Члан 6. 

 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у укупном износу од 20.397 (у 000 

динара) биће распоређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Баточина за 

2019. годину. 

 

 

Члан 7. 

 

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. 

децембра 2018. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од  1.148 динара и 

укупни издаци у износу од 116.792 (у 000 динара). 

 

ПРИМАЊА: 

-примања од продаје имовине…........................................1.148 (у 000 динара) 

-примања од продаје акција.......................................................0 (у 000 динара) 

-примања од домаћих задуживања...........................................0 (у 000 динара) 

 

ИЗДАЦИ: 

-изградња и кап.одржавање зграда и објеката................90.535 (у 000 динара) 

-машине и опрема............................................................. 3.001 (у 000 динара) 

-нематеријална имовина...................................................... 401 (у 000 динара) 

-земљиште .........................................................................1.918 (у 000 динара) 

-отплате главнице и набавка финансијске имовине........20.937 (у 000 динара)                                                                     

 

Члан 8. 

 

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године 

(Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 405.996 (у 000 динара), утврђени су 

укупни новчани одливи у износу од 407.936 (у 000 динара) и салдо готовине на крају године у 

износу од 20.397 (у 000 динара). 

 

-салдо готовине на почетку године ................................... 78.592 (у 000 динара) 

-кориговани приливи ......................................................351.655 (у 000 динара) 

-кориговани одливи ....................................................... 409.850 (у 000 динара) 

-салдо готовине на крају године.......................................20.397 (у 000 динара)    

 

Члан 9. 

 

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године 

(Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 56.281 (у 000 динара), између укупних 
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прихода и примања у износу од 351.655 (у 000 динара) и укупних расхода и издатака у износу од 

407.936 (у 000 динара) по нивоима из финансирања из: Републике, општине, донација и осталих 

извора. 

 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 

 

-Република.......................................................................32.938 (у 000 динара) 

-буџет.............................................................................306.139 (у 000 динара)    

-донације........................................................................... 12.040 (у 000 динара)    

-остали извори.................................................................... 538 (у 000 динара)    

 

 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 

 

-Република........................................................................28.179 (у 000 динара) 

-буџет...............................................................................293.733 (у 000 динара)  

-донације..............................................................................101 (у 000 динара) 

-остали извори.................................................................... 64.986 (у 000 динара)   
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Члан 10. 

 

 Укупно планирани и остварени текући приходи и примања општине са пренетим средствима из ранијих година у укупном износу од  

428.333.029,50  динара према економским класификацијама утврђени су у следећим износима: 

 

Ред. 

Број 

Екон. 

Клас. 
ПРИМАЊА И ПРИХОДИ 

Укупна 

средства 2018 

Остварено у 

2018. години 
% 

1 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 120,370,000.00 105,948,815.73 88.02 

1.1 711110 - порез на зараде 102,500,000.00 91,943,405.90   

1.2 711120 - порез на приходе од самосталне делатности 8,100,000.00 6,313,653.76   

1.3 711143 - порез на приходе од непокретности 500,000.00 0.00   

1.4 711145 - порез од давања у закуп покретних ствари 200,000.00 106,403.80   

1.5 711146 - порез на приходе од пољопривреде и шумарства 10,000.00 4,432.00   

1.6 711147 - порез на земљиште 1,000,000.00 0.00   

1.7 711148 - порез од непокретности по решењу ПУ 10,000.00 0.00   

1.8 711161 - порез на приходе од осигурања лица 50,000.00 0.00   

1.9 711180 - самодопринос 0.00 0.00   

1.10 711190 - порез на друге приходе 8,000,000.00 7,580,920.27   

2 712 Порези на фонд зарада 0.00 796.00 0,00 

2.1 712112 - порез на фонд зарада осталих запослених 0.00 796.00   

2 713 Порез на имовину 74,300,000.00 40,917,268.00 55.07 

2.1 713120 - порез на имовину 65,300,000.00 32,956,454.12   

2.2 713310 - порез на наслеђе и поклоне 2,000,000.00 1,475,243.92   

2.3 713420 - порез на капиталне трансакције 7,000,000.00 6,485,569.96   

3 714 Порез на добра и услуге 16,600,000.00 11,752,322.72 70.80 

3.1 714440 - средства за противпожарну заштиту 0.00 0.00   

3.2 714513 - комунална такса за држање моторних возила 7,000,000.00 5,971,430.00   

3.3 714543 - накнада за промену намене земљишта 500,000.00 36,964.00   

3.4 714548 - накнада за супстанце које оштећују озонски омотач 1,000,000.00 672,436.00   

3.5 714549 - накнада за емисије SO2, NO2 1,000,000.00 0.00   
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3.6 714552 - боравишна такса 100,000.00 1,260.00   

3.7 714562 - посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 7,000,000.00 5,070,232.72   

4 716 Други порези 25,535,834.00 10,415,103.93 40.79 

4.1 716111 - комунална такса за истицање фирме на пословном простору 25,535,834.00 10,415,103.93   

5 732 Донације од међународних организација 12,118,016.32 11,940,009.30 98.53 

5.1 732151 - текуће донације од међународних организација 12,118,016.32 11,940,009.30   

6 733 Текући трансфери од других нивоа власти 223,866,262.66 145,037,020.94 64.79 

6.1 733151 - текући трансфери од других нивоа власти 112,099,068.00 112,099,068.00   

6.2 733152 - остали трансфери у корист нивоа општина 0.00 0.00   

6.3 733154 - текући наменски трансфери од Републике у корист општина 111,767,194.66 32,937,952.94   

7 741 Приходи од имовине 15,100,000.00 11,491,525.81 76.10 

7.1 741150 - камате на средства консолидованог рачуна трезора 0.00 0.00   

7.2 741510 - накнада за коришћење природних добара 7,000,000.00 5,788,010.23   

7.3 741522 - накнада за коришћење пољопривредног земљишта 500,000.00 183,618.44   

7.4 741526 - накнада за коришћење шума и шумског земљишта 200,000.00 21,617.31   

7.5 741531 - комунална такса на кор. простора на јав. површинама 2,500,000.00 3,799,618.70   

7.6 741532 - комунална такса за кор. простора за паркирање 0.00 0.00   

7.7 741533 - комунална такса за коришћење слободних површина 100,000.00 0.00   

7.8 741534 - накнада за коришћење грађевинског земљишта 3,500,000.00 1,108,146.41   

7.9 741535 - комунална такса за заузеће грађевинског материјала 300,000.00 0.00   

7.10 741538 - допринос за уређење грађевинског земљишта 1,000,000.00 590,514.72   

8 742 Приходи од продаје добара и услуга 14,216,932.00 7,580,051.18 53.32 

8.1 742126 Накнада конверзије права у корист Републике Србије 0.00 7,718.40   

8.2 742150 

- приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране 

тржишних организација у корист нивоа општина  5,016,000.00 5,008,690.78   

8.3 742251 - општинске административне таксе 2,000,000.00 855,142.00   

8.4 742253 - накнада за уређивање земљишта 0.00 0.00   

8.5 742255 Такса за озакоњење објеката 6,070,932.00 1,543,500.00   

8.6 742351 Приход општинских органа управе 0.00 1,000.00   

8.5 742378 - Родитељски динар за ваннаставне активности 1,130,000.00 164,000.00   
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9 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 6,200,000.00 4,454,963.37 71.85 

9.1 743324 - приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 6,000,000.00 4,438,463.37   

9.2 743351 - приходи од новчаних казни за у корист нивоа општина 100,000.00 16,500.00   

9.3 743353 

- приходи од мандатних казни и казни изречених у управном 

пос 100,000.00 0.00   

10 744 Добровољни трансфери од физичких лица 130,000.00 100,000.00 76.92 

10.1 744152 

Приходи од давања у закуп, односно коришћења 

непокретности 0.00            0.00   

10.2 744251 Капитални доброволјни трансфери 130,000.00 100,000.00   

11 745 Мешовити и неодређени приходи 1,320,000.00 868,850.52 65.82 

11.1 745151 - oстали приходи у корист нивоа општина 1,100,000.00 868,850.52   

11.2 745153 - део добити ЈП по одлуци УО ЈП у корист нивоа општина 100,000.00 0.00   

11.3 745154 - закупнина за стан у општинској својини 120,000.00 0.00   

12 771 Мешовити и неодређени приходи 350,000.00 0.00 0.00 

12.1 771111 - меморандумске ставке за рефундацију расхода 350,000.00 0.00   

13 811 Примања од продаје непокретности 0.00 0.00 0.00 

13.1 811141 - примања од продаје непокретности у корист нивоа општина 0.00 0.00   

14 841 Примања од продаје земљишта 3,000,000.00 1,148,302.00 38.28 

14.1 841151 - примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 3,000,000.00 1,148,302.00 38.28 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 513,107,044.98 351,655,029.50 68.53 

            

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 78,592,306.72 76,678,000.00 97.56 

            

УКУПНО  591,699,351.70 428,333,029.50 72.39 
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ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 11. 

 

Укупни расходи и издаци извршени из средстава буџета општине Баточина у 2018. години извршени према организационој, функционалној 

програмској и економској класификацији износе у динарима: 
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ОПИС 
Средства из 

буџета 2018 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна 

средства 2018 

Извршење 

средстава  

буџета у 2018. 

години 

Извршење 

редстава из 

осталих 

извора у 

2018.години 

Укупо 

извршена 

средства у 

2018. години 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 7,666,419.00 0.00 7,666,419.00 5,355,644.22 0.00 5,355,644.22 

      2101 Програм 16- Политички систем локалне самоуправе 7,666,419.00 0.00 7,666,419.00 5,355,644.22 0.00 5,355,644.22 

    110   0001 ПА 0001- Функционисање скупштине 7,666,419.00 0.00 7,666,419.00 5,355,644.22 0.00 5,355,644.22 

            001 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 1,001,245.00 0.00 1,001,245.00 844,879.80 0.00 844,879.80 

            002 412 Социјални доприноси (послодавац) 179,610.00 0.00 179,610.00 151,233.42 0.00 151,233.42 

            003 421 Стални трошкови 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

            004 422 Трошкови путов. изабраних лица 60,825.00 0.00 60,825.00 36,320.85 0.00 36,320.85 

            005 423 Услуге по уговору 4,715,000.00 0.00 4,715,000.00 3,339,154.83 0.00 3,339,154.83 

                

- Накнада комисијама, саветима и рад. 

телима 800,000.00 0.00 800,000.00 243,239.33 0.00 243,239.33 

                - Накнада одборницима Скупштине 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 1,558,487.00 0.00 1,558,487.00 

                

- Бруто накнада председнику и заменику 

председника Скупштине 1,040,000.00 0.00 1,040,000.00 987,336.00 0.00 987,336.00 

                -Уговорене услуге 100,000.00    0.00    

                - Трошкови репрезентације 575,000.00 0.00 575,000.00 550,092.50 0.00 550,092.50 
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            006 426 Материјал 250,000.00 0.00 250,000.00 43,133.76 0.00 43,133.76 

                - Материјални трошкови за Скупштину 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

                - Трошкови матер. и набавке горива 150,000.00 0.00 150,000.00 43,133.76 0.00 43,133.76 

            007 465 Остале текуће дотације по закону 178,000.00 0.00 178,000.00 160,252.32 0.00 160,252.32 

            008 465 Чланарине (СКГО, РЕДАСП) 1,066,000.00 0.00 1,066,000.00 609,828.80 0.00 609,828.80 

            009 481 Финансирање политичких странака 205,739.00 0.00 205,739.00 170,840.44 0.00 170,840.44 

2 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 6,537,202.02 0.00 6,537,202.02 6,089,230.29 0.00 6,089,230.29 

      2101 Програм 16- Политички систем локалне самоуправе 6,537,202.02 0.00 6,537,202.02 6,089,230.29 0.00 6,089,230.29 

    110   0002 ПА 0002- Функционисање извршних органа 6,537,202.02 0.00 6,537,202.02 6,089,230.29 0.00 6,089,230.29 

            010 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 3,930,000.00 0.00 3,930,000.00 3,916,724.02 0.00 3,916,724.02 

            011 412 Социјални доприноси (послодавац) 704,000.00 0.00 704,000.00 701,093.72 0.00 701,093.72 

            012 421 Стални трошкови 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

            013 422 Трошкови путовања 150,000.00 0.00 150,000.00 81,558.70 0.00 81,558.70 

            014 423 Услуге по уговору 450,000.00 0.00 450,000.00 348,812.50 0.00 348,812.50 

            015 425 Трошкови одржав. возила 200,000.00 0.00 200,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

            016 426 Трошкови матер. и набавке горива 568,202.02 0.00 568,202.02 536,034.71 0.00 536,034.71 

            017 465 Остале текуће дотације по закону 525,000.00 0.00 525,000.00 495,006.64 0.00 495,006.64 

3 3.01 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1,060,000.00 0.00 1,060,000.00 945,427.55 0.00 945,427.55 

      2101 Програм 16- Политички систем локалне самоуправе 1,060,000.00 0.00 1,060,000.00 945,427.55 0.00 945,427.55 

    110   0002 ПА 0002- Функционисање извршних органа 1,060,000.00 0.00 1,060,000.00 945,427.55 0.00 945,427.55 

            018 423 Услуге по уговору 1,060,000.00 0.00 1,060,000.00 945,427.55 0.00 945,427.55 

                - Накнаде за рад чланова Општинског већа 900,000.00 0.00 900,000.00 850,561.55 0.00 850,561.55 

            - Савет за безбедност у саобраћају 60,000.00 0.00 60,000.00 40,818.00 0.00 40,818.00 

             -Објављивање огласа 100,000.00 0.00 100,000.00 54,048.00 0.00 0.00 
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4 4.01 ОПШТИНСКА УПРАВА 233,358,214.85 193,808,193.70 427,166,408.55 175,014,938.99 93,364,852.62 268,379,791.61 

      0602 Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе 86,532,662.86 11,058,531.70 97,591,194.56 71,134,696.92 10,680,919.50 81,815,616.42 

    130   0001 
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
68,226,408.78 5,858,531.70 74,084,940.48 58,484,949.26 5,489,808.32 63,974,757.58 

            019 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 20,236,650.00 0.00 20,236,650.00 19,210,092.06 0.00 19,210,092.06 

            020 412 Социјални доприноси (послодавац) 3,624,800.00 0.00 3,624,800.00 3,438,951.41 0.00 3,438,951.41 

            021 413 Накнаде у натури  140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 

            022 414 Соц. давања запосленима 205,119.83 0.00 205,119.83 160,239.66 0.00 160,239.66 

            023 415 Накнада за запослене (превоз) 1,050,000.00 0.00 1,050,000.00 889,588.35 0.00 889,588.35 

            024 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 548,400.00 0.00 548,400.00 540,588.96 0.00 540,588.96 

            025 421 Стални трошкови 19,832,750.00 3,177,250.00 23,010,000.00 15,969,198.29 3,178,030.52 19,147,228.81 

                - Комуналне услуге 12,022,750.00 3,177,250.00 15,200,000.00 9,406,437.74 3,177,250.00 12,583,687.74 

           - Расходи за енергију 4,750,000.00 0.00 4,750,000.00 4,363,387.67 0.00 4,363,387.67 

           - Расходи за телефон, интернет и ПТТ 1,760,000.00 0.00 1,760,000.00 1,184,060.28 0.00 1,184,060.28 

           - Трошкови осигурања, чланарине и закупа 500,000.00 0.00 500,000.00 245,344.91 0.00 245,344.91 

                - Трошкови платног промета 800,000.00 0.00 800,000.00 769,967.69 780.52 770,748.21 

            026 422 Трошкови путовања 100,000.00 0.00 100,000.00 45,856.00 0.00 45,856.00 

            027 423 Услуге по уговору 7,923,000.00 1,006,334.32 8,929,334.32 7,006,627.90 636,920.40 7,643,548.30 

                - Уговорене услуге Општине 7,623,000.00 1,006,334.32 8,629,334.32 6,765,636.66 636,920.40 7,402,557.06 

           - Трошкови репрезентације 300,000.00 0.00 300,000.00 240,991.24 0.00 240,991.24 

            028 424 Специјализоване услуге 850,000.00 0.00 850,000.00 643,466.83 0.00 643,466.83 

            029 425 Расходи за текуће одржавање 1,349,182.00 138,947.38 1,488,129.38 1,314,070.53 138,857.40 1,452,927.93 

            030 426 Материјални трошкови 1,584,544.66 0.00 1,584,544.66 1,439,194.72 0.00 1,439,194.72 

                - Трошкови горива 392,088.30 0.00 392,088.30 366,891.81 0.00 366,891.81 

              - Набавка Сл. гласника и стр. литературе 335,000.00 0.00 335,000.00 236,485.00 0.00 236,485.00 

                - Расходи за материјал 857,456.36 0.00 857,456.36 835,817.91 0.00 835,817.91 

            031 465 Остале текуће дотације по закону 2,411,000.00 0.00 2,411,000.00 1,986,564.10 0.00 1,986,564.10 

            032 482 Порези и обавезне таксе 866,804.74 0.00 866,804.74 833,295.80 0.00 833,295.80 
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            033 483 Новчане казне по решењу суд. и суд. тела 6,004,157.55 0.00 6,004,157.55 4,030,614.85 0.00 4,030,614.85 

            034 511 Средства за инвестиционо одржавање зграде 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

            035 512 Средства за набавку опреме 650,000.00 36,000.00 686,000.00 558,417.00 36,000.00 594,417.00 

            036 515 Нематеријална имовина 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

            037 541 Земљиште 500,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 418,182.80 1,500,000.00 1,918,182.80 

    170   0003 ПА 0003- Сервисирање јавног дуга 13,850,000.00 5,200,000.00 19,050,000.00 12,649,747.66 5,191,111.18 17,840,858.84 

            038 441 Отплата камате домаћим кредиторима 2,300,000.00 0.00 2,300,000.00 2,094,316.83 0.00 2,094,316.83 

            039 444 Негативне курсне разлике 250,000.00 0.00 250,000.00 339.18 0.00 339.18 

            040 611 Отплата главнице домаћим пос. банкама 11,300,000.00 5,200,000.00 16,500,000.00 10,555,091.65 5,191,111.18 15,746,202.83 

    130   0009 ПА 0009- Текућа буџетска резерва 1,656,254.08 0.00 1,656,254.08 0.00 0.00 0.00 

            041 499 Текућа буџетска резерва 1,656,254.08 0.00 1,656,254.08 0.00 0.00 0.00 

    130   0010 ПА 0010- Стална буџетска резерва 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 

            042 499 Стална буџетска резерва 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 

    250   0014 ПА 0014- Управљање у ванредним ситуацијама 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 

            043 425 Текуће поправке и одржавање 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

            044 426 Материјални трошкови 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

  

          045 511 Пројектно планирање 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

            046 512 Средства за набавку опреме 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

      1101 Програм 01- Урбанизам и просторно планирање 2,200,000.00 5,364,000.00 7,564,000.00 404,604.33 2,777,438.97 3,182,043.30 

    620   0001 ПА 0001- Просторно и урбанистичко планирање 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 96,000.00 0.00 96,000.00 

            047 511 Пројектно планирање 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 96,000.00 0.00 96,000.00 

    620   0004 ПА 0004- Стамбена подршка 600,000.00 5,364,000.00 5,964,000.00 308,604.33 2,777,438.97 3,086,043.30 
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            048 472 Програми и пројекти КИРС 600,000.00 5,364,000.00 5,964,000.00 308,604.33 2,777,438.97 3,086,043.30 

      1102 Програм 02- Комуналне делатности 47,920,040.00 127,346,110.62 175,266,150.62 33,528,520.88 57,341,437.06 90,869,957.94 

    640   0001 ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем 25,100,000.00 0.00 25,100,000.00 22,460,329.13 0.00 22,460,329.13 

            049 421 Стални трошкови 14,300,000.00 0.00 14,300,000.00 13,672,785.55 0.00 13,672,785.55 

            050 425 Текуће поправке и одржавање 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 1,195,905.58 0.00 1,195,905.58 

            051 511 Инвестиционо одржавање 9,600,000.00 0.00 9,600,000.00 7,591,638.00 0.00 7,591,638.00 

    510   0002 ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина 1,803,000.00 11,111,682.00 12,914,682.00 1,394,578.99 0.00 1,394,578.99 

            052 425 Текуће поправке и одржавање 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00     

            053 424 Специјализоване услуге 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 1,292,578.99 0.00 1,292,578.99 

            054 426 Материјал 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

            116 511 Инвестиционо одржавање 103,000.00 11,111,682.00 11,214,682.00 102,000.00 0.00 102,000.00 

    510   0003 ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене 7,200,000.00 3,950,000.00 11,150,000.00 6,430,831.20 3,950,000.00 10,380,831.20 

            055 424 Специјализоване услуге 7,200,000.00 0.00 7,200,000.00 6,430,831.20 0.00 6,430,831.20 

            056 621 

Учешће капитала у дом. неф. јавним 

предузећима 0.00 3,950,000.00 3,950,000.00 0.00 3,950,000.00 3,950,000.00 

    560   0004 ПА 0004- Зоохигијена 2,770,500.00 0.00 2,770,500.00 2,497,002.70 0.00 2,497,002.70 

            057 424 Специјализоване услуге 1,670,500.00 0.00 1,670,500.00 1,566,408.00 0.00 1,566,408.00 

  
          058 485 Накнаде штете за повреде  1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 930,594.70 0.00 930,594.70 

    620   

0005 ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 

6,000,000.00 54,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

            059 511 Инвестиционо одржавање 6,000,000.00 54,000,000.00 60,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

    620   0008 ПА 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће 5,046,540.00 58,284,428.62 63,330,968.62 745,778.86 53,391,437.06 54,137,215.92 

            060 511 Инвестиционо одржавање 5,046,540.00 58,284,428.62 63,330,968.62 745,778.86 53,391,437.06 54,137,215.92 
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      1501 Програм 03- Локални економски развој 1,700,000.00 7,842,955.00 9,542,955.00 1,700,000.00 7,842,955.00 9,542,955.00 

    130   0002 ПА 0002- Мере активне политике запошљавања 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 

            061 464 Текуће дотације НСЗ 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 

    130   0003 
ПА 0003- Подршка економском развоју и промоцији 

предузетништву 
0.00 7,842,955.00 7,842,955.00 0.00 7,842,955.00 7,842,955.00 

            062 423 Услуге по уговору 0.00 346,275.00 346,275.00 0.00 346,275.00 346,275.00 

            163 454 Субвенције приватним предузећима 0.00 7,496,680.00 7,496,680.00 0.00 7,496,680.00 7,496,680.00 

      0101 Програм 05- Пољопривреда и рурални развој 6,200,000.00 0.00 6,200,000.00 5,663,804.00 0.00 5,663,804.00 

    421   0001 
ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике 

у локалној заједници 
200,000.00 0.00 200,000.00 109,000.00 0.00 109,000.00 

            063 421 Стални трошкови 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

            064 423 Уговорене услуге 150,000.00 0.00 150,000.00 109,000.00 0.00 109,000.00 

    421   0002 ПА 0002- Мере подршке руралном развоју 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 5,554,804.00 0.00 5,554,804.00 

            065 451 Субвенције у пољопривреди 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 5,554,804.00 0.00 5,554,804.00 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 2,498,745.00 1,900,266.49 4,399,011.49 1,309,900.68 1,699,325.62 3,009,226.30 

    520   0004 ПА 0004- Управљање отпадним водама 2,498,745.00 1,900,266.49 4,399,011.49 1,309,900.68 1,699,325.62 3,009,226.30 

            066 421 Стални трошкови 350,000.00 0.00 350,000.00 308,986.70 0.00 308,986.70 

  
          067 425 Текуће поправке и одржавање 800,000.00 0.00 800,000.00 799,553.13 0.00 799,553.13 

            068 511 Инвестиционо одржавање 1,348,745.00 1,900,266.49 3,249,011.49 201,360.85 1,699,325.62 1,900,686.47 

      0701 
Програм 07- Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 
62,380,000.00 35,362,160.16 97,742,160.16 39,958,923.03 9,545,781.23 49,504,704.26 

    451   0002 ПА 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре 62,380,000.00 35,362,160.16 97,742,160.16 39,958,923.03 9,545,781.23 49,504,704.26 

            069 423 Уговорене услуге 720,000.00 0.00 720,000.00 348,000.00 0.00 348,000.00 
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            070 425 Tekуће поправке и одржавање 21,760,000.00 2,028,318.90 23,788,318.90 17,801,045.88 2,028,318.90 19,829,364.78 

            071 426 Материјал 200,000.00 0.00 200,000.00 183,361.60 0.00 183,361.60 

            072 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400,000.00 0.00 400,000.00 399,999.60 0.00 399,999.60 

            073 511 Инвестиционо одржавање 33,690,000.00 31,833,841.26 65,523,841.26 19,714,365.95 6,069,782.33 25,784,148.28 

            074 512 Средства за набавку опреме 320,000.00 1,500,000.00 1,820,000.00 271,150.00 1,447,680.00 1,718,830.00 

            075 621 

Учешће капитала у дом. неф. јавним 

предузећима 5,290,000.00 0.00 5,290,000.00 1,241,000.00 0.00 1,241,000.00 

      0901 Програм 11- Социјална и дечија заштита 13,502,566.99 4,544,119.73 18,046,686.72 11,969,001.34 3,390,311.24 15,359,312.58 

    090   0001 ПА 0001- Социјалне помоћи 2,460,000.00 2,080,000.00 4,540,000.00 1,883,656.55 1,336,878.23 3,220,534.78 

            076 463 

Трансфери осталим нивоима власти (са 

структуром) 170,000.00 0.00 170,000.00 13,942.50 0.00 13,942.50 

              421000 - Стални трошкови 20,000.00 0.00 20,000.00 148.00 0.00 148.00 

              423000 - Трошкови репрезентације 50,000.00 0.00 50,000.00 13,794.50 0.00 13,794.50 

              425000 - Текуће поправке и одржавање 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

            077 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,170,000.00 0.00 2,170,000.00 1,869,714.05 0.00 1,869,714.05 

            078 472 Програми и пројекти КИРС 120,000.00 2,080,000.00 2,200,000.00 0.00 1,336,878.23 1,336,878.23 

    090   0003 ПА 0003- Дневне услуге у заједници 122,566.99 1,164,119.73 1,286,686.72 122,566.99 1,093,433.01 1,216,000.00 

            079 481 Дотације удружењима грађана 122,566.99 1,164,119.73 1,286,686.72 122,566.99 1,093,433.01 1,216,000.00 

    090   0005 ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

  
          080 481 Дотације Црвеном крсту 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

    040   0008 ПА 0006- Подршка деци и породици са децом 9,200,000.00 0.00 9,200,000.00 8,242,777.80 0.00 8,242,777.80 

            081 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 9,200,000.00 0.00 9,200,000.00 8,242,777.80 0.00 8,242,777.80 

                - Накнаде за децу рођену у 2017.год 1,565,000.00 0.00 1,565,000.00 1,520,000.00 0.00 1,520,000.00 

                - Посеб. род. додатак за незап. породиље 3,965,000.00 0.00 3,965,000.00 3,665,000.00 0.00 3,665,000.00 

                - Накнада за превоз деце и смештај деце 2,570,000.00 0.00 2,570,000.00 2,175,777.80 0.00 2,175,777.80 

                

- Стипендије ученицима,студентиа и 

спортистима 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 882,000.00 0.00 882,000.00 
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    090   0008 
ПА 0008- Подршка старијим лицима и/или особама са 

инвалидитетом 
720,000.00 1,300,000.00 2,020,000.00 720,000.00 960,000.00 1,680,000.00 

            082 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 320,000.00 1,300,000.00 1,620,000.00 320,000.00 960,000.00 1,280,000.00 

            083 481 Услуге по уговору 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 

      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 1,560,000.00 0.00 1,560,000.00 1,499,497.03 0.00 1,499,497.03 

    820   0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
600,000.00 0.00 600,000.00 599,497.03 0.00 599,497.03 

            084 481 Дотације у култури 600,000.00 0.00 600,000.00 599,497.03 0.00 599,497.03 

    840   0003 
ПА 0003- Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 
460,000.00 0.00 460,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 

            085 481 Дотације верским заједницама 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 

            086 511 Издаци за нефинансијску имовину 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 

    830   0004 
ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања 
500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

            087 423 Услуге по уговору 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

      1301 Програм 14- Развој спорта и омладине 8,264,200.00 390,050.00 8,654,250.00 7,845,990.78 86,684.00 7,932,674.78 

    810   0001 
ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
8,100,000.00 0.00 8,100,000.00 7,832,320.78 0.00 7,832,320.78 

            088 481 Дотације спортским организацијама 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 7,302,670.78 0.00 7,302,670.78 

  
          089 481 Дотације удружењима грађана 600,000.00 0.00 600,000.00 529,650.00 0.00 529,650.00 

    130   0005 ПА 0005- Спровођење омладинске политике 164,200.00 390,050.00 554,250.00 13,670.00 86,684.00 100,354.00 

            090 423 Уговорене услуге 64,200.00 390,050.00 454,250.00 13,670.00 86,684.00 100,354.00 

            091 426 Материјал 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

            092 481 Дотације удружењима грађана 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

      0501 
Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори 

енергије 
600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 
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    620   0001 
ПА 0001- Унапређење и побољшање енергетске 

ефикасности и употреба обновљивих извора енергије 
600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

            093 511 Инвестиционо одржавање зграде 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

4 4.02 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ" 38,864,761.00 6,105,788.00 44,970,549.00 33,022,869.00 4,677,596.57 37,700,465.57 

      2001 Програм 08- Предшколско васпитање и образовање 38,864,761.00 6,105,788.00 44,970,549.00 33,022,869.00 4,677,596.57 37,700,465.57 

    911   0001 ПА 0001- Функционисање предшколских установа 38,864,761.00 6,105,788.00 44,970,549.00 33,022,869.00 4,677,596.57 37,700,465.57 

            094 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 22,920,000.00 0.00 22,920,000.00 21,631,709.09 0.00 21,631,709.09 

            095 412 Социјални доприноси (послодавац) 4,102,680.00 0.00 4,102,680.00 3,872,075.85 0.00 3,872,075.85 

            096 414 Социјална давања запосленима  662,000.00 350,000.00 1,012,000.00 332,150.65 0.00 332,150.65 

            097 415 Трошкови превоза радника 700,000.00 0.00 700,000.00 614,654.00 0.00 614,654.00 

            098 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 121,000.00 0.00 121,000.00 74,347.44 0.00 74,347.44 

            099 421 Стални трошкови 2,017,100.00 1,899,000.00 3,916,100.00 1,361,050.84 1,863,087.03 3,224,137.87 

            100 422 Трошкови путовања 190,000.00 100,000.00 290,000.00 40,240.27 0.00 40,240.27 

            101 423 Услуге по уговору 569,000.00 1,352,000.00 1,921,000.00 303,218.37 464,494.72 767,713.09 

            102 424 Специјализоване услуге 48,000.00 350,000.00 398,000.00 23,000.00 305,676.00 328,676.00 

            103 425 Текуће поправке и одржавање 915,000.00 365,788.00 1,280,788.00 620,875.63 358,908.60 979,784.23 

            104 426 Материјал 3,291,000.00 1,689,000.00 4,980,000.00 2,261,684.68 1,685,430.22 3,947,114.90 

            105 465 Остале текуће дотације по закону 2,838,981.00 0.00 2,838,981.00 1,766,907.18 0.00 1,766,907.18 

            106 482 Остали порези и обавезне таксе 80,000.00 0.00 80,000.00 10,164.00 0.00 10,164.00 

            107 512 Машине и опрема 310,000.00 0.00 310,000.00 25,791.00 0.00 25,791.00 

  
          162 413 Накнаде у натури 100,000.00 0.00 100,000.00 85,000.00   85,000.00 

                Извори финансирања за функцију 911: 38,864,761.00     33,022,869.00     

              03 Социјални доприноси   350,000.00     900,000.00   

              07 Средства из Републике   4,550,000.00     3,925,000.00   

              13 Пренета неутрошена средства   75,788.00     801,000.00   

              16 Родитељски динар   1,130,000.00     1,517,000.00   

                Укупно Друштвена брига о деци    44,970,549.00    40,165,869.00 
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4 4.03 ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" 33,107,608.80 1,294,000.00 34,401,608.80 31,907,179.68 1,294,000.00 33,201,179.68 

      2002 Програм 09- Основно образовање и васпитање 33,107,608.80 1,294,000.00 34,401,608.80 31,907,179.68 1,294,000.00 33,201,179.68 

    912   0001 ПА 0001- Функционисање основних школа 33,107,608.80 1,294,000.00 34,401,608.80 31,907,179.68 1,294,000.00 33,201,179.68 

            108 463 Донације и трансфери (са структуром) 33,107,608.80 1,294,000.00 34,401,608.80 31,907,179.68 1,294,000.00 33,201,179.68 

              

413-

418 - Расходи за запослене 3,380,000.00 0.00 3,380,000.00 3,372,864.00 0.00 3,372,864.00 

              421000 - Стални трошкови 17,500,000.00 0.00 17,500,000.00 17,455,814.29 0.00 17,455,814.29 

              422000 - Трошкови путовања 3,060,000.00 0.00 3,060,000.00 3,047,826.92 0.00 3,047,826.92 

              423000 - Услуге по уговору 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 1,192,644.62 0.00 1,192,644.62 

              424000 - Специјализоване услуге 380,000.00 0.00 380,000.00 336,020.00 0.00 336,020.00 

              425000 - Текуће поправке и одржавање 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 3,941,905.76 0.00 3,941,905.76 

              426000 - Материјал 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 1,691,732.14 0.00 1,691,732.14 

              472000 - Накнаде за соц. заштиту 350,000.00 0.00 350,000.00 319,331.40 0.00 319,331.40 

              48 - Остали расходи 115,000.00 0.00 115,000.00 114,301.37 0.00 114,301.37 

              5 - Издаци за нефинансијску имовину 1,222,608.80 1,294,000.00 2,516,608.80 434,739.18 1,294,000.00 1,728,739.18 

4 4.04 СРЕДЊА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" 13,988,500.00 0.00 13,988,500.00 12,259,791.89 0.00 12,259,791.89 

      2003 Програм 10- Средње образовање и васпитање 13,988,500.00 0.00 13,988,500.00 12,259,791.89 0.00 12,259,791.89 

    920   0001 ПА 0001- Функционисање средњих школа 13,988,500.00 0.00 13,988,500.00 12,259,791.89 0.00 12,259,791.89 

            109 463 Донације и трансфери (са структуром) 13,988,500.00 0.00 13,988,500.00 12,259,791.89 0.00 12,259,791.89 

              

413-

418 - Расходи за запослене 1,520,000.00 0.00 1,520,000.00 1,386,142.03 0.00 1,386,142.03 

           421000 - Стални трошкови 6,320,000.00 0.00 6,320,000.00 6,047,960.91 0.00 6,047,960.91 

           422000 - Трошкови путовања 1,350,000.00 0.00 1,350,000.00 1,104,494.43 0.00 1,104,494.43 

           423000 - Услуге по уговору 850,000.00 0.00 850,000.00 688,807.24 0.00 688,807.24 
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           424000 - Специјализоване услуге 1,570,000.00 0.00 1,570,000.00 1,487,299.40 0.00 1,487,299.40 

           425000 - Текуће поправке и одржавање 580,000.00 0.00 580,000.00 448,471.34 0.00 448,471.34 

           426000 - Материјал 615,000.00 0.00 615,000.00 449,327.61 0.00 449,327.61 

           472000 - Накнаде за соц. заштиту 90,000.00 0.00 90,000.00 58,042.00 0.00 58,042.00 

           48 - Остали расходи 93,500.00 0.00 93,500.00 13,198.93 0.00 13,198.93 

              5 - Издаци за нефинансијску имовину 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 576,048.00 0.00 576,048.00 

5 5.05 КУЛТУРНО- ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" 13,073,000.00 377,000.00 13,450,000.00 11,520,571.44 245,000.00 11,765,571.44 

      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 12,543,000.00 276,000.00 12,819,000.00 11,045,360.96 159,000.00 11,204,360.96 

    820   0001 ПА 0001- Функционисање локалних установа културе 10,811,000.00 271,000.00 11,082,000.00 9,600,673.74 159,000.00 9,759,673.74 

            110 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 4,685,000.00 0.00 4,685,000.00 4,667,632.87 0.00 4,667,632.87 

            111 412 Социјални доприноси (послодавац) 839,000.00 0.00 839,000.00 835,506.13 0.00 835,506.13 

            112 414 Социјална давања запосленима  100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

            113 415 Накнада трошкова за превоз запослених 110,000.00 0.00 110,000.00 92,148.00 0.00 92,148.00 

            114 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 120,000.00 0.00 120,000.00 109,817.00 0.00 109,817.00 

            115 421 Стални трошкови 1,750,000.00 30,000.00 1,780,000.00 1,262,846.55 30,000.00 1,292,846.55 

            117 423 Услуге по уговору 900,000.00 60,000.00 960,000.00 731,710.08 4,000.00 735,710.08 

            118 425 Текуће поправке и одржавање 240,000.00 20,000.00 260,000.00 13,000.00 0.00 13,000.00 

            119 426 Материјални трошкови 200,000.00 51,000.00 251,000.00 101,107.65 22,000.00 123,107.65 

            120 465 Остале текуће дотације по закону 372,000.00 0.00 372,000.00 330,321.58 0.00 330,321.58 

            121 482 Остали порези и обавезне таксе 20,000.00 10,000.00 30,000.00 13,881.00 3,000.00 16,881.00 

            122 511 Инвестиционо одржавање 840,000.00 100,000.00 940,000.00 822,837.28 100,000.00 922,837.28 

            123 512 Машине и опрема 593,000.00 0.00 593,000.00 577,865.60 0.00 577,865.60 

            124 515 Нематеријална имовина 42,000.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 42,000.00 

    820   0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
1,732,000.00 5,000.00 1,737,000.00 1,444,687.22 0.00 1,444,687.22 

            125 423 Услуге по уговору 1,662,000.00 5,000.00 1,667,000.00 1,391,822.20 0.00 1,391,822.20 

            126 426 Материјални трошкови 70,000.00 0.00 70,000.00 52,865.02 0.00 52,865.02 
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      1502 Програм 04- Развој туризма 530,000.00 101,000.00 631,000.00 475,210.48 86,000.00 561,210.48 

    473   0002 ПА 0002- Промоција туристичке понуде 530,000.00 101,000.00 631,000.00 475,210.48 86,000.00 561,210.48 

            127 422 Трошкови путовања 50,000.00 101,000.00 151,000.00 35,473.00 86,000.00 121,473.00 

            128 423 Услуге по уговору 460,000.00 0.00 460,000.00 426,283.60 0.00 426,283.60 

            129 426 Материјални трошкови 20,000.00 0.00 20,000.00 13,453.88 0.00 13,453.88 

5 5.06 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВУК КАРАЏИЋ" 7,265,428.00 130,000.00 7,395,428.00 6,453,989.93 114,000.00 6,567,989.93 

      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 7,265,428.00 130,000.00 7,395,428.00 6,453,989.93 114,000.00 6,567,989.93 

    820   0001 ПА 0001- Функционисање локалних установа културе 7,265,428.00 130,000.00 7,395,428.00 6,453,989.93 114,000.00 6,567,989.93 

            130 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 3,476,350.00 0.00 3,476,350.00 3,413,950.00   3,413,950.00 

            131 412 Социјални доприноси (послодавац) 622,200.00 0.00 622,200.00 611,025.99   611,025.99 

            132 413 Накнаде у натури (маркице) 25,000.00 0.00 25,000.00 7,000.00   7,000.00 

            133 414 Социјална давања запосленима  66,000.00 0.00 66,000.00 0.00   0.00 

            134 415 Накнаде трошкова запосленима 80,000.00 0.00 80,000.00 68,580.79   68,580.79 

            135 421 Стални трошкови 755,000.00 2,000.00 757,000.00 658,785.36 1,000.00 659,785.36 

            136 422 Трошкови путовања 59,878.00 0.00 59,878.00 38,135.50   38,135.50 

            137 423 Услуге по уговору 930,000.00 0.00 930,000.00 770,738.59   770,738.59 

            138 424 Специјализоване услуге 60,000.00 30,000.00 90,000.00 36,799.94 22,000.00 58,799.94 

            139 425 Текуће поправке и одржавање 75,000.00 0.00 75,000.00 36,570.00   36,570.00 

            140 426 Материјал 200,000.00 0.00 200,000.00 154,229.78   154,229.78 

            141 465 Остале текуће дотације по закону 351,000.00 0.00 351,000.00 299,182.00   299,182.00 

            142 482 Остали порези и таксе 35,000.00 0.00 35,000.00 7,405.00   7,405.00 

            143 483 Новчане казне по решењу суда 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00   0.00 

            144 512 Опрема 100,000.00 0.00 100,000.00 83,450.00   83,450.00 

            145 515 Књиге и литература 400,000.00 98,000.00 498,000.00 268,136.98 91,000.00 359,136.98 
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5 5.07 ДОМ ЗДРАВЉА 10,172,884.00 2,435,536.00 12,608,420.00 6,382,038.50 2,398,080.00 8,780,118.50 

      1801 Програм 12- Здравствена заштита 10,172,884.00 2,435,536.00 12,608,420.00 6,382,038.50 2,398,080.00 8,780,118.50 

    700   0001 
ПА 0001- Функционисање установа примарне здравствене 

заштите 
10,172,884.00 2,435,536.00 12,608,420.00 6,382,038.50 2,398,080.00 8,780,118.50 

            146 464 
Трансфери осталим нивоима власти (са 
структуром) 10,172,884.00 2,435,536.00 12,608,420.00 6,382,038.50 2,398,080.00 8,780,118.50 

          410000 - Расходи за запослене 3,004,000.00 0.00 3,004,000.00 2,425,472.26 0.00 2,425,472.26 

          421000 - Стални трошкови 600,000.00 0.00 600,000.00 309,906.12 0.00 309,906.12 

          423000 - Услуге по уговору 900,000.00 0.00 900,000.00 670,000.00 0.00 670,000.00 

          424000 - Специјализоване услуге 450,000.00 0.00 450,000.00 247,716.00 0.00 247,716.00 

          425000 - Текуће поправке и одржавање 300,000.00 0.00 300,000.00 234,163.00 0.00 234,163.00 

          426000 - Материјални трошкови 1,450,000.00 0.00 1,450,000.00 789,187.12 0.00 789,187.12 

              512000 - Издаци за набавку опреме 3,468,884.00 2,435,536.00 5,904,420.00 1,705,594.00 2,398,080.00 4,103,674.00 

5 5.08 ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 2,660,000.00 0.00 2,660,000.00 1,548,417.50 0.00 1,548,417.50 

      1102 Програм 02- Комуналне делатности 2,347,000.00 0.00 2,347,000.00 1,463,457.50 0.00 1,463,457.50 

    510   0002 ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина 584,000.00 0.00 584,000.00 513,836.00 0.00 513,836.00 

            147 451 

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима 584,000.00 0.00 584,000.00 513,836.00 0.00 513,836.00 

    510   0003 ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене 478,500.00 0.00 478,500.00 80,000.00 0.00 80,000.00 

            148 451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 478,500.00 0.00 478,500.00 80,000.00 0.00 80,000.00 

    510   0005 ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 345,000.00 0.00 345,000.00 333,000.00 0.00 333,000.00 

            149 451 

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима 345,000.00 0.00 345,000.00 333,000.00 0.00 333,000.00 

    510   0006 ПА 0006- Одржавање гробаља и погребне услуге 939,500.00 0.00 939,500.00 536,621.50 0.00 536,621.50 
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            150 451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 939,500.00 0.00 939,500.00 536,621.50 0.00 536,621.50 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 43,000.00 0.00 43,000.00 0.00 0.00 0.00 

    520   0004 ПА 0004- Управљање отпадним водама 43,000.00 0.00 43,000.00 0.00 0.00 0.00 

            151 451 

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима 43,000.00 0.00 43,000.00 0.00 0.00 0.00 

      0701 
Програм 07- Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 
270,000.00 0.00 270,000.00 84,960.00 0.00 84,960.00 

    451   0002 ПА 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре 270,000.00 0.00 270,000.00 84,960.00 0.00 84,960.00 

            152 451 

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима 270,000.00 0.00 270,000.00 84,960.00 0.00 84,960.00 

5 5.09 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 6,991,816.33 603,000.00 7,594,816.33 4,443,296.06 312,906.60 4,756,202.66 

      0602 Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе 6,991,816.33 603,000.00 7,594,816.33 4,443,296.06 312,906.60 4,756,202.66 

    160   0002 ПА 0002- Функционисање месних заједница 6,991,816.33 603,000.00 7,594,816.33 4,443,296.06 312,906.60 4,756,202.66 

            153 421 Стални трошкови 1,515,000.00 297,000.00 1,812,000.00 245,651.65 210,533.65 456,185.30 

            154 423 Услуге по уговору 281,000.00 39,000.00 320,000.00 90,516.00 30,000.00 120,516.00 

            155 424 Специјализоване услуге 50,000.00 75,000.00 125,000.00 0.00 0.00 0.00 

            156 425 Текуће поправке и одржавање 6,000.00 110,000.00 116,000.00 0.00 32,170.00 32,170.00 

            157 426 Материјал 0.00 11,000.00 11,000.00 0.00 1,587.00 1,587.00 

            158 483 Новчане казне и пенали по решењу суда 5,139,816.33 41,000.00 5,180,816.33 4,107,128.41 38,615.95 4,145,744.36 

            159 512 Машине и опрема 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

5 5.10 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 12,200,000.00 0.00 12,200,000.00 10,586,606.55 0.00 10,586,606.55 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 12,200,000.00 0.00 12,200,000.00 499,452.32 0.00 499,452.32 
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    510   0005 ПА 0005- Управљање комуналним отпадом 11,700,000.00 0.00 11,700,000.00 10,087,154.23 0.00 10,087,154.23 

            160 421 Стални трошкови 11,700,000.00 0.00 11,700,000.00 10,087,154.23 0.00 10,087,154.23 

    560   0001 ПА 0006- Управљање осталим врстама отпада 500,000.00 0.00 500,000.00 499,452.32 0.00 499,452.32 

            161 424 Специјализоване услуге 500,000.00 0.00 500,000.00 499,452.32 0.00 499,452.32 

У К У П Н И   Р А С Х О Д И  386,945,834.00 204,753,517.70 591,699,351.70 305,530,001.60 102,406,435.79 407,936,437.39 
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Члан 12. 

Укупни расходи и издаци извршени према програмској класификацији у 2018. години: 

 

  Прог. Активност/  
 ПРОГРАМ пројекат  Шифра Назив План за 2018 Извршење Салдо Проценат 
 ПРОГРАМ 1 1101 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 1101 - 0001 Просторно и урбанистичко планирање 1,600,000.00 96,000.00 1,504,000.00 6.00 
 1101 - 0004 Социјално становање 5,964,000.00 3,086,043.30 2,877,956.70 51.74 

 УКУПНО: 7,564,000.00 3,182,043.30 4,381,956.70 42.07 

 ПРОГРАМ 2 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 1102 - 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 25,100,000.00 22,460,329.13 2,639,670.87 89.48 
 1102 - 0002 Одржавање јавних зелених површина 13,498,682.00 1,908,414.99 11,590,267.01 14.14 
 1102 - 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне  11,628,500.00 10,460,831.20 1,167,668.80 89.96 
 1102 - 0004 Зоохигијена 2,770,500.00 2,497,002.70 273,497.30 90.13 
 1102 - 0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 60,345,000.00 333,000.00 60,012,000.00 0.55 
 1102 - 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 939,500.00 536,621.50 402,878.50 57.12 
 1102 - 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 63,330,968.62 54,137,215.92 9,193,752.70 85.48 

 УКУПНО: 177,613,150.62 92,333,415.44 85,279,735.18 51.99 

 ПРОГРАМ 3 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 1501 - 0002 Мере активне политике запошљавања 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 100.00 
 1501 - 0003 Подршка економском развоју и промоцији  7,842,955.00 7,842,955.00 0.00 100.00 

 УКУПНО: 9,542,955.00 9,542,955.00 0.00 100.00 

 ПРОГРАМ 4 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

 1502 - 0002 Промоција туристичке понуде 631,000.00 561,210.48 69,789.52 88.94 

 УКУПНО: 631,000.00 561,210.48 69,789.52 88.94 

 ПРОГРАМ 5 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 0101 - 0001 Подршка за спровођење пољопривредне  200,000.00 109,000.00 91,000.00 54.50 
 0101 - 0002 Мере подршке руралном развоју 6,000,000.00 5,554,804.00 445,196.00 92.58 

 УКУПНО: 6,200,000.00 5,663,804.00 536,196.00 91.35 

 ПРОГРАМ 6 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 0401 - 0004 Управљање отпадним водама 4,442,011.49 3,009,226.30 1,432,785.19 67.74 
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 Прог. Активност/  
 ПРОГРАМ пројекат  Шифра Назив План за 2018 Извршење Салдо Проценат 
 0401 - 0005 Управљање комуналним отпадом 11,700,000.00 10,087,154.23 1,612,845.77 86.21 
 0401 - 0006 Управљање осаталим врстама отпада 500,000.00 499,452.32 547.68 99.89 

 УКУПНО: 16,642,011.49 13,595,832.85 3,046,178.64 81.70 

 ПРОГРАМ 7 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТ 

 0701 - 0002 Управљање и одржавање саобраћајне  98,012,160.16 49,589,664.26 48,422,495.90 50.60 

 УКУПНО: 98,012,160.16 49,589,664.26 48,422,495.90 50.60 

 ПРОГРАМ 8 2001 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

 2001 - 0001 Функционисање предшколских установа 44,970,549.00 37,700,465.57 7,270,083.43 83.83 

 УКУПНО: 44,970,549.00 37,700,465.57 7,270,083.43 83.83 

 ПРОГРАМ 9 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

 2002 - 0001 Функционисање основних школа 34,401,608.80 33,201,179.68 1,200,429.12 96.51 

 УКУПНО: 34,401,608.80 33,201,179.68 1,200,429.12 96.51 

 ПРОГРАМ 10 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

 2003 - 0001 Функционисање средњих школа 13,988,500.00 12,259,791.89 1,728,708.11 87.64 

 УКУПНО: 13,988,500.00 12,259,791.89 1,728,708.11 87.64 

 ПРОГРАМ 11 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

 0901 - 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 4,540,000.00 3,220,534.78 1,319,465.22 70.94 
 0901 - 0003 Дневне услуге у заједници 1,286,686.72 1,216,000.00 70,686.72 94.51 
 0901 - 0005 Подршка реализацији програма Црвеног  1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00 
 0901 - 0006 Подршка деци и породицама са децом 9,200,000.00 8,242,777.80 957,222.20 89.60 
 0901 - 0008 Подршка особама са инвалидитетом 2,020,000.00 1,680,000.00 340,000.00 83.17 

 УКУПНО: 18,046,686.72 15,359,312.58 2,687,374.14 85.11 

 ПРОГРАМ 12 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 1801 - 0001 Функционисање установа примарне  12,608,420.00 8,780,118.50 3,828,301.50 69.64 

 УКУПНО: 12,608,420.00 8,780,118.50 3,828,301.50 69.64 
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 Прог. Активност/  
 ПРОГРАМ пројекат  Шифра Назив План за 2018 Извршење Салдо Проценат 
 ПРОГРАМ 13 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

 1201 - 0001 Функционисање локалних установа културе 18,477,428.00 16,327,663.67 2,149,764.33 88.37 
 1201 - 0002 Јачање културне продукције и уметничког  2,337,000.00 2,044,184.25 292,815.75 87.47 
 1201 - 0003 Унапређење система очувања и  460,000.00 400,000.00 60,000.00 86.96 
 1201 - 0004 Остваривање и унапређивање јавног  500,000.00 500,000.00 0.00 100.00 

 УКУПНО: 21,774,428.00 19,271,847.92 2,502,580.08 88.51 

 ПРОГРАМ 14 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

 1301 - 0001 Подршка локалним спортским  8,100,000.00 7,832,320.78 267,679.22 96.70 
 1301 - 0005 Спровођење омладинске политике 554,250.00 100,354.00 453,896.00 18.11 

 УКУПНО: 8,654,250.00 7,932,674.78 721,575.22 91.66 

 ПРОГРАМ 15 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 0602 - 0001 Функционисање локалне самоуправе и  74,084,940.48 63,974,757.58 10,110,182.90 86.35 
 0602 - 0002 Функционисање месних заједница 7,594,816.33 4,756,202.66 2,838,613.67 62.62 
 0602 - 0003 Сервисирање јавног дуга 19,050,000.00 17,840,858.84 1,209,141.16 93.65 
 0602 - 0009 Текућа буџетска резерва 1,656,254.08 0.00 1,656,254.08 0.00 
 0602 - 0010 Стална буджетска резерва 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 
 0602 - 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 0.00 

 УКУПНО: 105,186,010.89 86,571,819.08 18,614,191.81 82.30 

 ПРОГРАМ 16 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 2101 - 0001 Функционисање скупштине 7,666,419.00 5,355,644.22 2,310,774.78 69.86 
 2101 - 0002 Функционисање извршних органа 7,597,202.02 7,034,657.84 562,544.18 92.60 

 УКУПНО: 15,263,621.02 12,390,302.06 2,873,318.96 81.18 

 ПРОГРАМ 17 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

 0501 - 0001 Енергетски менаџмент 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 

 УКУПНО: 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 

 УКУПНО : 591,699,351.70 407,936,437.39 183,762,914.31 68.94 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

       Завршни рачун буџета општине Баточина садржи: 

1) Биланс стања на дан 31.12.2018. године; 

2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018. године; 

3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018. 

године; 

4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2018. године. до 31.12.2018. године; 

5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године; 

6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 

01.01.2018. до 31.12.2018. године; 

7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним као и извршеним 

отплатама дугова у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018. године; 

8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2018. 

до 31.12.2018. године; 

9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у преоду 01.01.2018. до 31.12.2018. 

године; 

10) Извештај о ревизији финансијских иизвештаја општине  за период од 01.01.2018. – 

31.12.2018. гходине о наш број 401-104/19-01 од 20.06.2019. године. 

(Извештаји су саставнио део одлуке и налазе се као посебни прилози) 

        

Члан 14. 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине за 2018. годину је саставни део ове 

Одлуке. 

Члан 15. 

1) Одлуку о завршном рачуну буџета општине Баточина за 2018. годину заједно са 

Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Баточина за период 01.01.2018. до 

31.12.2018. године и Извештај о учинку програма за период од  01.01.2018. – 31.12.2018. 

године (посебан део) доставити Министарству финансија,  Управи за трезор, најкасније до 

30. јуна 2019. године 

Члан 16. 

Ову Одлуку о завршном рачуну општине Баточина за 2018. годину објавити у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Брoj 020-410/19-01 од 28.06.2019. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                         Бранислав Павловић 
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ОБЈАШЊЕЊЕ  ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА 

ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 

ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

 

 

 
У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године није било одступања у извршењу 

буџета, у односу на одобрене апропријације. 

 

 

 

 

____________________ 

               Одговорно лице 

 
 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ И 

ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У ПЕРИОДУ 01.01.2018. ДО 31.12.2018. 

ГОДИНЕ 

 

 
А) На основу Уговора, преглед примљених донација од домаћих и страних донатора, 

укључујући у укупан износ и учешће општине Баточина према пројектима изгледа на следећи 

начин: 

 

Донације 

Стање 

на 

почетку 

године 

Примљена 

донација у 

периоду I – 

XII 2018. год 

Учешће 

буџета 

општине 

Баточина 

Утрошено у 

периоду I – 

XII 2018. год 

Стање на 

крају 

периода 

Донатор 

1 2 3 4 5 6 7 

Финансирање 

избеглих и 

расељених лица 

352.68 1,337,000.00 0.00 1,337,013.23 339.45 

Комесаријат 

за избеглице 

РС 

"Општински 

економски 

развој у 

Источној 

Србији 2017-

2021"(Фаза 2) -

Реформа пореза 

на имовину 

0.00 710,427.46 0.00 637,565.92 72,861.54 

Мeђународна 

организација - 

International 

Managment 

Group (IMG) 
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 Израда летње 

позорнице на 

Тргу у Баточини 

0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 
Теко Мининг 

д.о.о. Београд 

Имплементација 

пројекта за 

изградњу и 

реконструкцију 

спортских 

терена у 

општини 

Баточина 

0.00 11,229,581.84 0.00 0.00 11,229,581.84 
UNOPS, EU - 

PRO 

УКУПНО: 352.68 13,377,009.30 0.00 2,074,579.15 11,302,782.83   

 
 

 

Б) Општина Баточина је у 2018. години наставила отплату дуга по основу 

дугорочног кредита „UniCredit Bank“ а.д. Београд и до краја јуна 2018. године. извршена 

је отплата главнице у износу од 1.901.907,61 динара, тиме је у потпуности измирен дуг 

према овом домаћем кредитору . 
 

Такође је током 2018. године настављена отплата главнице кредита скопљеног са 

„Hypo Alpe-Adria-Bank“ а.д. Београд која је променила назив у „Addiko banka“ а.д. 

Београд, те је закључно са 31.12.2018. године и ова обавеза измирена у износу од 

5.168.054,44 динара.  

 

У 2018. години вршена  је отплата главнице по инвестиционом кредиту са 

Комерцијалном банком, а.д. Београд у  износу 8.676.240,78 динара. 
 

 

У 2018. години општина Баточина није се кредитно задуживала 

 

____________________ 

               Одговорно лице 

 

 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 

ПЕРИОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

 

Стална буџетска резерва 

 

 

Одлуком о буџету општине Баточина за 2018. годину планирана су средства за 

сталну буџетску резерву у износу од 1.500.000,00 динара, у оквирима 0,5% планираних 

прихода и примања од продаје нефинансијске имовине буџета за текућу годину 
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Планирана средстава сталне буџетске резерве нису трошена. 

 

 

 

Текућа буџетска резерва 

 

Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему, средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације, или за 

сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Закон предвиђа 

планирање средстава текуће буџетске резерве највише до 4% планираних прихода и примања од 

продаје нефинансијске имовине буџета за текућу годину. За текућу буџетску резерву у Oдлуци 

о буџету за 2018. годину планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара, док је 

Одлуком о трећој измени и допуни Одлуке о буџету („Службени гласник општине 

Баточина“, број 23/18) увећана је за 2.024.682,20 динара. 

 

Средства текуће буџетске резерве утрошена су за следеће намене: 

 

Назив Датум  Број решења Износ  Намена 

1 2 3 4 5 

Основна школа "Свети 

Сава", Баточина 
29.1.2018 400-24/18-02 107,608.80 

Набавка котла за издвојено 

одељење школе у Доброводици 

ПУ "Полетарац" 

Баточина 
28.3.2018 400-44/18-02 23,000.00 

Услуга израде предрачуна радова 

за инвестиционо одржавање 

објекта (замена подова и 

унутрашње столарије) 

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка 

и социјална питања 

12.4.2018 400-51/18-02 590,911.64 

Повраћај средстава по захтеву 

401-00-483/2016-09 од 23.03.2018. 

године 

Пореска управа 15.5.2018 400-54/18-02 75,893.10 

Уплата пореза на пренос 

апсолутних права по основу  

решења Пореске управе 

НАВАК-Национална 

возачка академија доо, 

Београд 

30.5.2018 020-595/17-01 300,000.00 
Пружање услуге за тренинг 

"Живот за младе возаче" 

Народна библиотека 

"Вук Караџић" 

Баточина 

12.7.2018 400-80/18-02 29,878.00 

Набавка авионске карте за 

службено путовање директорке 

библиотеке у Републику Пољску 

ради прусуства манифестацији " 

Дани и ноћи Шчитна" 

Аерокарте д.о.о. 

Београд 
12.7.2018 400-79/18-02 30,825.00 

Уплата по предрачуну број 

1847/18 од 12.07.2018. године на 

име набавке авионске карте 
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Адвокат Душица 

Лепојевић из Баточине, 

Адвокат Драгица 

Говедарица из 

Баточине, Адвокат 

Милан Митровић из 

Баточине, Адвокат 

Живан Јеремић из 

Крагујевца 

25.7.2018 400-85/18-02 1,699,750.00 

По решењу Привредног суда у 

Крагујевцу на име накнаде 

трошкова претходног стечајног 

дужника ЈКП " 7 Јули" из 

Баточине 

Месна заједница 

Баточина и Месна 

заједница Брзан 21.8.2018 401-177/18-01 449,816.33 

Средства су коришћена за 

деблокаду рачуна који се воде код 

Управе за трезор 

ЈКП "Водовод и 

канализација" из 

Крагујевца 

31.8.2018 400-100/18-02 659,722.20 

Изградња превезе прикључком 

водоводних цеви са магистралног 

цевовода за потребе 

водоснабдевања примарне 

дистрибутивне мреже водовода за 

насеље Брзан 

Културно туристички 

центар "Доситеј 

Обрадовић" из 

Баточине 

25.9.2018 400-117/18-02 132,000.00 
Набавка 600 карата за две 

пројекције филма "Краљ Петар I " 

Јавни извршитељ 

Ивана Жугић из 

Крагујевца 

18.9.2018 400-116/18-01 554,407.55 

Наплата потраживања на основу 

решења о извршењу Основног 

суда у Крагујевцу, број 

И.И.1587/2014 од 17.11.2014. 

године за извршног повериоца 

Снежану Митрашиновић из 

Баточине 

"Нивеус Тим", Горњи  

Милановац 
28.12.2018. 400-217/18-01 22,566.99 

Услуге социјалне заштите-услуге 

геронтодомаћица 

"Нивеус Тим", Горњи  

Милановац 
28.12.2018. 400-219/18-01 320,000.00 

Услуге социјалне заштите-услуге 

личног пратиоца детета 

"Лукоил Србија",Нови 

Београд 
28.12.2018. 400-218/18-01 68,202.02 Набавка горива 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

35 

 

"Лукоил Србија",Нови 

Београд и "Bigz office 

group" из Београда 

28.12.2018 400-220/18-01 99,544.66 
Набавка горива и канцеларијског 

материјала 

"Електроникс" из 

Баточине и СЗТР 

"Профи" из Баточине 

27.12.2018 400-204/18-01 99,182.00 

Одржавање електричне 

инсталације у згради Општинске 

управе и одржавање рачунарске 

опреме. 

Светлана Ристић, 

Далиборка Стевановић 

и Ивана Богдановић 

запослени у 

Општинској управи 

14.12.2018 400-199/18-01 105,119.83 

Солидарна помоћ на име смрти 

ужег члана породице, солидарна 

помоћ на име вантелесне оплодње 

и на име исплате породиљског 

боловања за месец новембар 2018. 

године 

УКУПНО:  -  -   5,368,428.12       -  

 

 

 

 

____________________ 

               Одговорно лице 

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 

О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2018. 

ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

 

 

У складу са чланом 34. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број  

61/05, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/18) локалне власти не могу давати гаранције, те у складу с 

тим и општина Баточина није давала гаранције у току 2018. године. 

 

 

 

 

 

        ____________________ 

               Одговорно лице 
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И З В  Е Ш Т А Ј 

 
O ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

На основу  Законa о локалној самоуправи и Закона о буџетском систему Општини 

припадају средства одређених јавних прихода на основу којих се саставља буџет и врши 

финансирање одређених друштвених потреба у локалној самоуправи. Финансирање јавних 

расхода обавља се преко четири директна корисника буџета тј. Скупштине општине, 

Председника општине, Општинског већа и Општинске управе, као и 14 индиректних 

корисника: 

 

1. Народна библиотека „Вук Караџић“ 

2. Предшколска установа „Полетарац“ 

3. Културни центар „Доситеј Обрадовић“ 

4. Месна заједница Баточина 

5. Месна заједница Бадњевац 

6. Месна заједница Брзан 

7. Месна заједница Доброводица 

8. Месна заједница Жировница 

9. Месна заједница Кијево 

10. Месна заједница Милатовац 

11. Месна заједница Никшић 

12. Месна заједница Прњавор 

13. Месна заједница Црни Као 

14. Месна заједница Градац 

 

На основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и 

пројекција за 2019. и 2020. годину, затим члана 43. Закона о буџетском систему 

(''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 

108/13, 142/14 и 68/15- др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. Закон, 101/16 – др. 

Закон и 47/18), члана 36. став 1. тачка 2. Статута општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточине'', бр. 10/08, 5/15, 33/17) и предлога финансијских планова корисника 

буџета општине Баточина за 2018. годину, на предлог Општинског већа општине 

Баточина, Скупштина општине Баточина, на седници одржаној дана 15.12.2017. године, 

донела је Одлуку о буџету општине Баточина за 2018. годину са пројектованим билансом 

прихода од 474.409.000,00 динара. 

 

У току извршавања Одлуке у домену расхода, а нарочито остварења прихода, и то 

Одлуком Уставног суда број IУо-103/2015 од 21.12.2017. године утврђено је да одредба 

члана 1. тачка 2. Одлуке о трећој измени и допуни Одлуке о комуналним таксама 

(„Службени гласник општине Баточина“, број 19/14) није у сагласности са законом и 

престаје да важи, те су приходи од комуналне таксе за коришћење простора на јавним 

површинама умањени за 22.350.000,00 динара, док су за исти износ повећани изворни 

приходи порез на имовину и комунална такса за истицање фирме на пословном простору.  
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Одлуком о буџету општине Баточина за 2018. годину, а на основу уговора са 

Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије број 401-22/2017-

01 од 27.12.2017. године планирана су средства за реализацију пројекта изградње 

примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан у износу од 100.697.530,22 

динара. Како је након спроведеног поступка јавне набавке закључен уговор са извођачем 

радова ДОО „Телекомуникација“, Блаце са уговореном ценом радова у износу од 

51.248.656,44 динара планирани приход из осталих извора је умањен, тако да се указала 

потреба за ребалансом те је Одлука о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине 

Баточина за 2018. годину усвојена 08.03.2018. године, чиме су укупни приходи и расходи 

распоређени у износу од 555.781.306,72 динара, с тим да су у одлуци распоређена 

неутрошена средства из претходне године. 

 

Одлуком Министарства привреде о распореду и коришћењу средстава за 

суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке 

документације у 2018. години, бр. 110-00-199-2/2017-11 од 23. априла 2018. године 

одобрена су средства у износу од 462.210,00 за израду пројектно-техничке документација 

за наставак изградње санитарно-фекалне канализације у насељу Стара Лозница у 

Баточини. 

Грант уговором са међународном организацијом International Management Group (IMG) 

општини Баточина додељена су средства у износу од 888.034,32 динара за 

имплементацију Активности „Техничка помоћ и подршка“ (пописивачи на терену) у 

оквиру Програма „Општински економски развој у Источној Србији 2017-2021“ (Фаза 2) 

(Реформа пореза на имовину)“ 

На основу наведеног Скупштина општине Баточина је донела Одлуку о другој измени 

и допуни одлуке о буџету општине Баточина за 2018. годину, број 020-539/18-01 дана 

06.07.2018. године. Укупни приходи и примања и расходи и издаци на основу ове Одлуке 

дефинисани су у износу од 554.666.721,04 динара. 

 

Канцеларија за управљање јавним улагањима је Уговором о правима и обавезама број 

351-01-94/2018-01 од 12.09.2018. године преузела обавезу преноса средстава за пројекат 

„Грађевински радови на реконструкцији моста и санацији и заштити корита реке 

Лепенице у зони моста у Баточини“ све у складу са Уговором о извођењу радова 

закљученог између општине Баточина и Bauwesen DOO Лазаревац у вредности од 

25.764.058,93 динара. 

Уговором о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе 

у Републици Србији у 2018. години број 401-01-96/2018-01/1 од 19. јула 2018. године 

Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику 

одобрио је износ од 3.160.420,00 динара за суфинансирање мера „очување и унапређење 

репродуктивног здравља“ и „ борба против неплодности и пут ка здравом материнству“.  

 

 

 

Министарство привреде је Одлуком о распореду и коришћењу средстава за 

суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке 

документације у 2018. години бр. 110-00-199-2/2017-11 од 23. априла 2018. године 

одобрило средства у износу од 462.210,00 динара за израду пројектно-техничке 

документација за наставак изградње санитарно-фекалне канализације у насељу Стара 

Лозница у Баточини, док је Уговором о суфинансирању јединица локалне самоуправе за 
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израду пројектно техничке документације, број 401-00-1448/2018-11 од 11. јула 2018. 

године за исти пројекат одобрен износ од 364.000,00 динара. 

У складу са горе наведеним, Скупштина општине Баточина је на седници 

26.10.2017. године донела Одлуку о трећој измени и допуни одлуке о буџету општине 

Баточина за 2018. годину, док су укупни приходи и примања и расходи и издаци на основу 

ове Одлуке дефинисани у износу од 562.972.689,70 динара. 

 

Дописом Министарства финансија број 401-00-03968/2018-03 од 15.новембра 2018. 

године изражено је мишљење да се дозвољава увећање масе средстава за плате у 2018. 

години на економским класификацији 411 и 412 у износу од 181.855,00 динара за период 

од новембра до краја 2018. године, а које се односи на плату заменика председника 

Скупштине општине Баточина који обавља послове локалног - економског развоја, 

учествује у изради пројеката и прати њихову реализацију, пружа помоћ потенцијалним 

инвеститорима и грађанима и стара се о унапређењу услова за развој привредног 

амбијента општине Баточина.  

На основу Уговора о Донацији број UNOPS-EUPRO-2018-Grant-075, наш број 401-

228/18-01 од 18.10.2018. године  са Канцеларијом Уједињених Нација за пројектне услуге 

(UNOPS) опредељена је донација у износу од 118.660,00 евра ради изградње и 

реконструкције спортских терена у општини Баточина.  

Уговором број 064-401-00-00215/18-05 од 22.11.2018. године, наш број 401-243/18-01 

од 29.11.2018. године Кабинет министра без портфеља задуженог за регионални развој и 

координацију рада јавних предузећа одобрио пчеларској задрузи PLAN BEE из Баточине 

бесповратна средства у износу од 7.496.680,00 динара, ради реализације пројекта Задруге 

кроз Програм подршке спровођења мера равномерног регионалног развоја кроз учешћа 

државе у економско – финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне 

задруге у 2018. години на целокупној територији Републике Србије који је усвојен 

Закључком Владе Републике Србије број  05-401-5578/2018-1 од 21.06.2018. године. 

У складу са горе наведеним, Скупштина општине Баточина је на седници 

14.12.2018. године донела Одлуку о четртој измени и допуни одлуке о буџету општине 

Баточина за 2018. годину, док су укупни приходи и примања и расходи и издаци на основу 

ове Одлуке дефинисани у износу од 581.699.351,70 динара. 

 

 

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И 

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА 2018. ГОДИНУ 

ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 

 

 

Основни извори прихода који припадају Општини и путем законских прописа се 

остварују преко буџета и служе за финансирање јавних расхода су: 

 

 

 

• Трансфери од других нивоа власти учествовали су у остварењу буџета са 

145.037.020,94 динара или 33,86 % укупно остварених прихода. Овим средствима 

припада текући трансфер од Републике у корист нивоа општина, који се утврђује 

на основу Закона о финансирању локалне самоуправе, као и остали трансфери.  
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• Уступљени приходи (порез на наслеђе и поклоне, на пренос апсолутних права) у 

износу од 119.279.22873 динара или 27,85 % укупно остварених прихода. 

• Изворни приходи општине (таксе, накнаде, порез на имовину итд.) у остварењу 

износе 75.297.974,53 динара или 17,58 % укупно остварених прихода. 

• Средства од продаје земљишта у остварењу буџета учествују са 1.148.302,03 

односно 0,27% 

• Средства из донација у укупном остварењу буџета учествују са 12.040.009,30 

динара односно 2,81 %  

 

 

 

Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године 

саставља се на основу консолидовања евиденције директних корисника буџетских 

средстава, Годишњих финансијских извештаја које су доставили сви индиректни 

корисници буџетских средстава и евиденције са наменских подрачуна донација за 

спровођење пројеката на територији општине Баточина. Након консолидације, текући 

приходи и примања и пренета средства из ранијих година у општини Баточина планирани 

су у износу од 591.699.351,70 динара, остварени у износу од 428.333.029,50 динара, што у 

процентима износи 72,39% извршења. 

 

 

 

Екон. 

Клас. Назив 

План за 

2018. 

годину 

Остварење 

за I - XII 

2018 

Разлика 

% 

1 2 3 4 5 

321000 Нераспоређени вишак из ранијих година 78,592 76,678 97.56 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 510,107 350,507 68.71 

710000 Порези 236,806 169,035 71.38 

711100 Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 120,370 105,949 88.02 

712100 Порез на фонд зарада 0 1 - 

713100 Периодични порези на непокретности 65,300 32,957 50.47 

713300 Порез на заоставштину, наслеђе и поклон 2,000 1,475 73.75 

713400 Порез на финансијске и капиталне трансакције 7,000 6,486 92.66 

714400 Порез на појединачне услуге 0 0 0,00 

714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара 16,600 11,752 70.80 

716100 

Други порези који искључиво плаћају предузећа, односно 

предузетници 25,536 10,415 40.79 

730000 Трансфери од других нивоа власти 235,984 156,977 66.52 

732100 Текуће донације од међународних организација 12,118 11,940 98.53 

733100 Текући трансфери од других нивоа власти 223,866 145,037 64.79 

740000 Други приходи 36,967 24,495 66.26 

741000 Приходи од имовине 15,100 11,491 76.10 

741100 Камате  0 0 0,00 

741500 Закуп непроизведене имовине 15,100 11,491 76.10 

742000 Продаја добара и услуга 14,217 7,580 53.32 

742100 

Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране 

тржишних организација 5,016 5,016 100.00 
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742200 Таксе и накнаде 8,071 2,399 29.72 

742300 Родитељски динар 1,130 165 14.60 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 6,200 4,455 71.85 

743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 6,200 4,455 71.85 

744000 Добровољни трансфери од физичких лица и правних лица 130 100 76.92 

744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 0 0,00 

744200 Капитални добров. трансфери од физичких и правних лица 130 100 76.92 

745000 Мешовити и неодређени приходи 1,320 869 65.83 

745100 Мешовити и неодређени приходи 1,320 869 65.83 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 350 0 0.00 

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 350 0 0.00 

771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 350 0 0.00 

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 3,000 1,148 0.00 

811000 Примања од продаје непокретности 0 0 0.00 

811141 Примања од продаје непокретности 0 0 0.00 

841000 Примања од продаје земљишта 3,000 1,148 0.00 

841100 Примања од продаје земљишта 3,000 1,148 0.00 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 0 0 0,00 

911000 Примања од домаћих задуживања 0 0 0,00 

911451 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 0 0 0,00 

  УКУПНО 591,699 428,333 72.39 

 

 

 

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2018. 

ГОДИНИ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА 

ФИНАНСИРАЊА 

 

 

Јавни расходи у општини Баточина планирани у износу од 591.699.351,70                 

динара, извршени су у износу од 407.936.437,39 динара, односно 68,94 %. 

 

Екон. 

Клас. Назив 

План за 

2018. 

годину 

Остварење 

за I - XII 

2018 % 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 337,747 291,144 86.20 

410000 Расходи за запослене 70,504 66,271 94.00 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 56,249 53,686 95.44 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 10,321 9,610 93.11 

413000 Накнаде у натури 145 92 63.45 

414000 Социјална давања запосленима 1,248 492 39.42 

415000 Накнаде трошкова за запослене 1,940 1,666 85.88 

416000 Награде запосленима 601 725 120.63 

420000 Коришћење услуга и роба 132,639 108,767 82.00 

421000 Стални трошкови 57,965 48,839 84.26 

422000 Трошкови путовања 812 363 44.70 

423000 Услуге по уговору 23,553 17,892 75.96 
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424000 Специјализоване услуге 12,133 10,829 89.25 

425000 Текуће поправке и одржавање 30,009 24,346 81.13 

426000 Материјал 8,167 6,498 79.56 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуж. 2,300 2,094 91.04 

441000 Отплата домаћих камата 2,300 2,094 91.04 

444000 Пратећи трошкови задуживања 250 0 0.00 

444200 Казне за кашњење 250 0 0.00 

450000 Субвенције 16,157 14,600 90.36 

451000 Субвенције јавним нефин. предузећима 8,660 7,103 82.02 

454000 Текуће субвенције приватним предузећима 7,497 7,497 100.00 

460000 Донације, дотације и трансфери 69,316 61,603 88.87 

463000 Трансфери осталим нивоима власти 47,266 45,475 96.21 

464000 Дотације организацијама обавезног соц.осигурања 14,308 10,480 73.25 

465000 Остале дотације и трансфери 7,742 5,648 72.95 

470000 Социјално осигурање и соц. заштита 21,234 16,215 76.36 

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 21,234 16,215 76.36 

480000 Остали расходи 25,347 21,594 85.19 

481000 Дотације НВО 12,020 11,619 96.66 

482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1,012 869 85.87 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 11,215 8,175 72.89 

484000 Накнада штете елементарне непогоде 0 0 0,00 

485000 Накнада штете за повреде 1,100 931 84.64 

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 222,842 95,855 43.01 

510000 Основна средства 220,842 93,937 42.54 

511000 Зграде и грађевински објекти 216,413 90,535 41.83 

512000 Машине и опрема 3,589 3,001 83.62 

515000 Нематеријална имовина 840 401 47.74 

540000 Природна имовина 2,000 1,918 95.90 

541000 Земљиште 2,000 1,918 95.90 

60000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 16,500 15,746 95.43 

611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 16,500 15,746 95.43 

621000 Набавка домаће финансијске имовине 9,240 5,191 56.18 

621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала 9,240 5,191 56.18 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 5,370 0 0.00 

499110 Стална резерва 1,500 xxx  

499120 Текућа Резерва 3,870 xxx  

УКУПНО ИЗДАЦИ 591,699 407,936 68.94 

 

 

Употреба средстава јавних прихода по основним функцијама у 2018. години, била 

је следећа: 

1. За финансирање зараде председника, заменика и помоћника председника 

општине, као и покриће осталих материјалних трошкова утрошено је 6.089.230,29 динара 
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или 93,15 % планираних средстава буџета, док је за накнаде за рад чланова општинског 

већа утрошено 945.427,55 динара односно 89,19 %. 

За покриће функционалних трошкова Скупштине и њених органа и тела, као и 

плата, доприноса за председника и бруто накнаде за заменика председника утрошено је 

5.355.644,22 динара или 69,86 % укупно планираних средстава буџета. 

 

2. За рад Општинске управе (плате запослених, материјални трошкови, 

задовољење других потреба управе, као и инвестиционо и текуће одржавање) утрошено је  

63.974.757,58 динара или  86,35 % укупно планираних средстава буџета. 

За потребе Трансакција јавног дуга, по основу отплата кредитних задужења 

(камате и главнице) утрошено је 17.840.858,40 динара, односно 93,65 % од планираних 

расхода. 

У трошкове за потребе локалног економског развоја и промоцију предузетништва, 

укупно је утрошено 9.542.955,00 динара односно 100 % планираних расхода. 

 

3. Знатан део буџетских средстава употребљен је за финансирање остваривања 

Законом утврђених обавеза општине у области јавних служби, и то: 

• за предшколско образовање 37.700.465,57 динара или 83,83 % укупно планираних 

расхода у буџету, у чему су садржана средства за плате запослених, трошкови 

набавке материјала, пенала по решењима судова, стални трошкови, трошкови 

текућег одржавања и набавке опреме.  

 

• за основно образовање 33.201.179,68 динара или 96,51% укупно планираних 

расхода, чиме је обезбеђено покриће сталних и материјалних трошкова, превоз 

наставника, превоз деце на удаљености већој од 4 км, уговорене и специјализоване 

услуге, трошкови текућег и инвестиционог одржавања и јубиларне награде за 

наставнике који су то право стекли у току 2017. године. 

• за средње образовање 12.259.791,89 динара или 87,64 % од укупно планираних 

расхода, чиме су обезбеђени стални и материјални трошкови, уговорене услуге 

школе, нужна средства за текуће и инвестиционо одржавање школе и јубиларне 

награде за запослене који су то остварили током 2017. године. 

 

4. за финансирање културе, спорта, социјалне заштите, здравства  (библиотеке, 

културног центра и спорта) издвојена су следећа средства: 

 

o Kултурнo-туристички центар ''Доситеј Обрадовић'' 11.765.517,44 динара или 87,47 % 

укупно планираних расхода (плате, набавка и одржавање машине и опрема, културне 

манифестације) 

o библиотека ''Вук Караџић'', 6.567.989,93 или 88,81 % укупно планираних расхода 

(плате, материјални трошкови, инвестиције, набавка књига, набавкa опреме за 

COBISS) 

o Дотације невладином сектору у износу од 1.499.497,03 динара односно 96,12 % чиме је 

помогнут рад удружењима грађана у области културе, верским заједницама) 

o „Дом здравља Баточина“ 8.780.115,50 или 69,64%  

o за спорт 7.932.674,78 динара или 91,66 % укупно планираних расхода (функционални 

трошкови такмичења клупског и масовног спорта, текуће дотације невладиним 

организацијама, којим се углавном финансирају програми од интереса за Општину) 
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o за финансирање дела социјалне заштите 15.359.312,58 динара или 85,11% укупно 

планираних расхода (трошкови за потребе социјалних штићеника и новчане помоћи-

проширена права, пратећи трошкови, финансирање потреба старих и социјално 

угрожених лица, помоћ у кући, избегла и интерно расељена лица, једнократне помоћи 

за новорођенчад, родитељски додатак за незапослене породиље ...) 

 

5. Знатан део буџетских средстава употребљен је за финансирање комуналне 

инфраструктуре, одржавање и зградњу локалних путева, јавне радове, субвенције, развој 

пољопривреде, рад месних заједница и заштиту животне средине и то у следећим 

износима: 

 

 

 

• укупно планираних расхода, и то за финансирање комуналне инфраструктуре у 

износу од 92.333.415,44 динара или 51,99 %, 

• укупно планираних расхода, и то за финансирање одржавања и изградње 

локалних путева у износу од 49.504.704,26 динара или 50,65 %, 

• Субвенције јавним предузећима у износу од 1.463.457,50 динара односно 

62,35% планираних расхода, 

• Развој пољопривреде у износу од 5.663.804,00 динара односно 91,35% 

планираних расхода, 

• Рад месних заједница у износу од 4.756.202,66 динара односно 62,62 % 

планираних расхода, 

• Буџетски фонд за заштиту животне средине у износу од 10.586.606,55 односно 

86,78 % планираних расхода. 

 

УТВРЂИВАЊЕ УКУПНОГ БУЏЕTСКОГ СУФИЦИТА, ОДНОСНО БУЏЕТСКОГ 

ДЕФИЦИТА, КАО И УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ СУФИЦИТА, ОДНОСНО 

УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ ДЕФИЦИТА 

 

На основу члана 2. став 1. тачка 24) Закона о буџетском систему и извршења 

приходовне и расходовних ставки буџета општине Баточина, утврђује се буџетски 

суфицит/дефицит, као и укупан фискални суфицит/дефицит на следећем нивоу, што је 

приказано у табели: 

 

 

 

Редни 

број 
Назив Ек. Клас. 

План 

2018. 

Остварење 

I - XII 

2018 

Разлика 

% 

1 2 3 4 5 
6 

(5*100/4) 

I УКУПНА СРЕДСТВА 3+7+8+9 591,699 428,333 72.39 

II 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

(1+2+3) 
7+8+9 513,107 351,655 68.53 
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1 Текући приходи 7 510,107 350,507 68.71 

2 
Примања од продаје нефинансијске 

имовине 
8 3,000 1,148 38.27 

3 
Примања од задуживања и продаје финан. 

Имов. 
9 0 0 0.00 

3.1. Примања од задуживања 91 0 0 0.00 

3.2. Примања од продаје финансијске имовине 92 0 0 0.00 

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 78,592 76,678 97.56 

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 582,459 402,745 69.15 

4 Текући расходи 4 343,117 291,144 84.85 

5 Издаци за нефинансијску имовину 5 222,842 95,855 43.01 

6 
Издаци за отплату главнице и набавку 

фин. Имовине 
6 16,500 15,746 95.43 

6.1. Отплата главнице 61 16,500 15,746 95.43 

6.2. Набавка финансијске имовине 62 0 5,191 0.00 

V 
УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9)-

(4+5+6) 
9,240 25,588   

VI 

ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ 

ДЕФИЦИТА (планирани издаци за 

набавку фин. имовине који се у смислу 

Закона о буџетском систему сматрају 

расходима) 

Део 62 0 5,191 0.00 

VII 
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(1+2)-(4+5) 

(7+8)-

(4+5) 
-52,852 -35,344 66.87 

VIII 
УКУПНИ ФИСКАЛНИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(7+8)-

(4+5+део 

62) 

-52,852 -40,535 76.70 

IX 
Део издатака исказан у рачуну 

финансирања (6.2 - VI) 
Део 62 0 0 0.00 

X 
Део средстава рачуна финансирања (3.2-

IX) 
(92-62) 0 0 0.00 

XI 
Део средстава рачуна финансирања- 

отплата главнице (3.1 -6.1) 
(91-61) -16,500 -15,746 95.43 

XII 
Покриће укупног фискалног дефицита из 

рачуна финансирања (X-XI) 
  16,500 15,746 95.43 

XIII 
Покриће укупног фискалног дефицита из 

пренетих средстава 
  69,352 56,281 81.15 

XIV 
Укупно за покриће укупног фискалног 

дефицита (XII-XIII) 
  -52,852 -40,535 76.70 

XV 
Износ укупног фискалног дефицита који 

остаје непокривен 
  0 0 0.00 
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Рачун прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и расхода и 

издатака за набавку нефинансијске имовине може се дати у табели: 

 

Редни 

број 
Назив План 2018. 

Остварење I - 

XII 2018 

Разлика 

% 

1 2 3 4 5 

I Текући приходи (кл.7) 510,107 350,507 68.71 

II Примања од продаје нефин. имовине (кл.8) 3,000 1,148 38.27 

III УКУПНО (I+II) 513,107 351,655 68.53 

IV Текући расходи (кл. 4) 343,117 291,144 84.85 

V Издаци за набавку нефин. имовине (кл. 5) 222,842 95,855 43.01 

VI УКУПНО (IV+V) 565,959 386,999 68.38 

VII Буџетски дефицит/суфицит (III-VI) -52,852 -35,344 66.87 

VIII Издаци за набавку финан. имовине (катег. 62) 0 -5,191 0.00 

IX Примања од продаје финансијске имовине 0 0 0.00 

X 
УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ 

(VII+(VIII-IX)) 
-52,852 -40,535 76.70 

 

 

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 

Чланом 2. Став 1. Тачка 32) Закона о Буџетском систему дефинисан је рачун 

финансирања који се утврђује на следећем нивоу: 

 

 

Редни 

број 
Назив План 2018. Остварење 

I - XII 2018 

Разлика 

% 

1 2 3 4 5 

I Примања од задуживања (катег. 91) 0 0 0.00 

II Примања од продаје фин. имовине 0 0 0.00 

III Неутрошена средства из ранијих година 78,592 76,678 97.56 

IV УКУПНО (I+III) 78,592 76,678 97.56 

V Издаци за отплату главнице дуга ( катег. 61) 16,500 15,746 95.43 

VI 

Издаци за набавку финансијске имовине која није 

у циљу спровођења јавних политика (62) 0 0 0.00 

VII УКУПНО (V+VI) 16,500 15,746 95.43 

VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV-VII) 62,092 60,932 98.13 

 

 

Из приложене табеле се уочава да се финансирање отплате главнице дуга не врши 

из примања по основу продаје финансијске имовине, пошто општина Баточина није 

вршила емисије ХоВ, те да се исто врши из текућих прихода и примања буџета у току 

извештајног периода. 
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2018. ГОДИНИ 

 

 
Укупни расходи и издаци извршени према програмској класификацији у 2018. години: 

 Прог. Активност/  
 ПРОГРАМ пројекат  Шифра Назив План за 2018 Извршење Салдо Проценат 
 ПРОГРАМ 1 1101 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 1101 - 0001 Просторно и урбанистичко планирање 1,600,000.00 96,000.00 1,504,000.00 6.00 
 1101 - 0004 Социјално становање 5,964,000.00 3,086,043.30 2,877,956.70 51.74 

 УКУПНО: 7,564,000.00 3,182,043.30 4,381,956.70 42.07 

 ПРОГРАМ 2 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 1102 - 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 25,100,000.00 22,460,329.13 2,639,670.87 89.48 
 1102 - 0002 Одржавање јавних зелених површина 13,498,682.00 1,908,414.99 11,590,267.01 14.14 
 1102 - 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне  11,628,500.00 10,460,831.20 1,167,668.80 89.96 
 1102 - 0004 Зоохигијена 2,770,500.00 2,497,002.70 273,497.30 90.13 
 1102 - 0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 60,345,000.00 333,000.00 60,012,000.00 0.55 
 1102 - 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 939,500.00 536,621.50 402,878.50 57.12 
 1102 - 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 63,330,968.62 54,137,215.92 9,193,752.70 85.48 

 УКУПНО: 177,613,150.62 92,333,415.44 85,279,735.18 51.99 

 ПРОГРАМ 3 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 1501 - 0002 Мере активне политике запошљавања 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 100.00 
 1501 - 0003 Подршка економском развоју и промоцији  7,842,955.00 7,842,955.00 0.00 100.00 

 УКУПНО: 9,542,955.00 9,542,955.00 0.00 100.00 

 ПРОГРАМ 4 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

 1502 - 0002 Промоција туристичке понуде 631,000.00 561,210.48 69,789.52 88.94 

 УКУПНО: 631,000.00 561,210.48 69,789.52 88.94 

 ПРОГРАМ 5 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 0101 - 0001 Подршка за спровођење пољопривредне  200,000.00 109,000.00 91,000.00 54.50 
 0101 - 0002 Мере подршке руралном развоју 6,000,000.00 5,554,804.00 445,196.00 92.58 

 УКУПНО: 6,200,000.00 5,663,804.00 536,196.00 91.35 

 ПРОГРАМ 6 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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 0401 - 0004 Управљање отпадним водама 4,442,011.49 3,009,226.30 1,432,785.19 67.74 
 

 Прог. Активност/  
 ПРОГРАМ пројекат  Шифра Назив План за 2018 Извршење Салдо Проценат 
 0401 - 0005 Управљање комуналним отпадом 11,700,000.00 10,087,154.23 1,612,845.77 86.21 
 0401 - 0006 Управљање осаталим врстама отпада 500,000.00 499,452.32 547.68 99.89 

 УКУПНО: 16,642,011.49 13,595,832.85 3,046,178.64 81.70 

 ПРОГРАМ 7 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТ 

 0701 - 0002 Управљање и одржавање саобраћајне  98,012,160.16 49,589,664.26 48,422,495.90 50.60 

 УКУПНО: 98,012,160.16 49,589,664.26 48,422,495.90 50.60 

 ПРОГРАМ 8 2001 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

 2001 - 0001 Функционисање предшколских установа 44,970,549.00 37,700,465.57 7,270,083.43 83.83 

 УКУПНО: 44,970,549.00 37,700,465.57 7,270,083.43 83.83 

 ПРОГРАМ 9 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

 2002 - 0001 Функционисање основних школа 34,401,608.80 33,201,179.68 1,200,429.12 96.51 

 УКУПНО: 34,401,608.80 33,201,179.68 1,200,429.12 96.51 

 ПРОГРАМ 10 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 

 2003 - 0001 Функционисање средњих школа 13,988,500.00 12,259,791.89 1,728,708.11 87.64 

 УКУПНО: 13,988,500.00 12,259,791.89 1,728,708.11 87.64 

 ПРОГРАМ 11 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

 0901 - 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 4,540,000.00 3,220,534.78 1,319,465.22 70.94 
 0901 - 0003 Дневне услуге у заједници 1,286,686.72 1,216,000.00 70,686.72 94.51 
 0901 - 0005 Подршка реализацији програма Црвеног  1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00 
 0901 - 0006 Подршка деци и породицама са децом 9,200,000.00 8,242,777.80 957,222.20 89.60 
 0901 - 0008 Подршка особама са инвалидитетом 2,020,000.00 1,680,000.00 340,000.00 83.17 

 УКУПНО: 18,046,686.72 15,359,312.58 2,687,374.14 85.11 

 ПРОГРАМ 12 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 1801 - 0001 Функционисање установа примарне  12,608,420.00 8,780,118.50 3,828,301.50 69.64 

 УКУПНО: 12,608,420.00 8,780,118.50 3,828,301.50 69.64 
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  Прог. Активност/  
 ПРОГРАМ пројекат  Шифра Назив План за 2018 Извршење Салдо Проценат 
 ПРОГРАМ 13 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

 1201 - 0001 Функционисање локалних установа културе 18,477,428.00 16,327,663.67 2,149,764.33 88.37 
 1201 - 0002 Јачање културне продукције и уметничког  2,337,000.00 2,044,184.25 292,815.75 87.47 
 1201 - 0003 Унапређење система очувања и  460,000.00 400,000.00 60,000.00 86.96 
 1201 - 0004 Остваривање и унапређивање јавног  500,000.00 500,000.00 0.00 100.00 

 УКУПНО: 21,774,428.00 19,271,847.92 2,502,580.08 88.51 

 ПРОГРАМ 14 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

 1301 - 0001 Подршка локалним спортским  8,100,000.00 7,832,320.78 267,679.22 96.70 
 1301 - 0005 Спровођење омладинске политике 554,250.00 100,354.00 453,896.00 18.11 

 УКУПНО: 8,654,250.00 7,932,674.78 721,575.22 91.66 

 ПРОГРАМ 15 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 0602 - 0001 Функционисање локалне самоуправе и  74,084,940.48 63,974,757.58 10,110,182.90 86.35 
 0602 - 0002 Функционисање месних заједница 7,594,816.33 4,756,202.66 2,838,613.67 62.62 
 0602 - 0003 Сервисирање јавног дуга 19,050,000.00 17,840,858.84 1,209,141.16 93.65 
 0602 - 0009 Текућа буџетска резерва 1,656,254.08 0.00 1,656,254.08 0.00 
 0602 - 0010 Стална буджетска резерва 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 
 0602 - 0014 Управљање у ванредним ситуацијама 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 0.00 

 УКУПНО: 105,186,010.89 86,571,819.08 18,614,191.81 82.30 

 ПРОГРАМ 16 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 2101 - 0001 Функционисање скупштине 7,666,419.00 5,355,644.22 2,310,774.78 69.86 
 2101 - 0002 Функционисање извршних органа 7,597,202.02 7,034,657.84 562,544.18 92.60 

 УКУПНО: 15,263,621.02 12,390,302.06 2,873,318.96 81.18 

 ПРОГРАМ 17 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

 0501 - 0001 Енергетски менаџмент 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 

 УКУПНО: 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 

 УКУПНО : 591,699,351.70 407,936,437.39 183,762,914.31 68.94 
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Прилив средстава у буџет Општине у 2018. години, омогућио је да се 

задовоље основне потребе свих функција општине као локалне самоуправе, а 

нарочито: 

 

1. Финансирање функција Скупштине општине, Председника општине и 

Општинског већа, као представничког тела локалне заједнице; 

2. Рад органа Општинске управе на извршењу поверених послова од стране 

Републике и изворних послова из надлежности локалне самоуправе 

3. Највећи део средстава буџета усмерен је и реализован за редовно и 

инвестиционо одржавање комуналне и путне инфраструктуре. 

4. Финансирање потреба установа јавних служби (култура, спорт, друштвена 

брига о деци, здравство) чиме се обезбеђује задовољење интереса потреба 

грађана у свим областима; 

5. За потребе основног и средњег образовања у општини обезбеђени су 

материјални трошкови и други трошкови функционисања, пре свега трошкови 

превоза ученика и наставника, трошкови грејања, итд., као и капитални 

трошкови неопходни за реконструкцију самих зграда основне и средње школе;   

6. Обезбеђено је издвајaње средстава у текућу и сталну буџетску резерву, што 

је омогућило буџетску сигурност у случају непредвидивих и ванредних 

околности. 

7. Правовремено финансирање кредитних обавеза. 

 

 

____________________ 

               Одговорно лице 
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НAПОМЕНЕ О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА И ДОДАТНИМ 

АНАЛИЗАМА, ОБРАЗЛОЖЕЊИМА И СРАВЊИВАЊУ СТАВКИ ИЗВОДА И 

ИЗВЕШТАЈА ОБУХВАЋЕНИХ ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ 

 

 

Рачуноводствене политике буџета општине Баточина представљају начела, правила 

и основе које се примењују при састављању и презентовању рачуноводствених извештаја. 

Пословне промене у рачуноводству буџета, односно трезора општине Баточина 

воде се по готовинској основи на прописаним шестоцифреним субаналитичким контима 

садржаним у контном плану Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 

 Финансијски извештаји у рачуноводству буџета, односно трезора општине 

Баточина састављају се на готовинској основи, а у складу са међународним стандардима за 

јавни сектор на прописаним шестоцифреним субаналитичким контима садржаним у 

контном плану Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за 

буџетски систем. 

  

У поступку припреме и састављања завршног рачуна за 2018. годину, општина 

Баточина је примењивала следеће прописе: 

  

 

Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину систему 

(„Службени гласник РС“, број 112/17) 

 

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон и 

101/16 и 47/2018), 

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), 

- Уредбу о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06), 

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем 

(„Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16,107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18 и 

14/19), 

- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 

корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног 

осигурања и буџетских фондова („Службени гласник РС“, број 18/15 и 104/18), 

- Одлуку о буџету општине Баточина за 2018. годину („Службени гласник општине 

Баточина“, број 33/17, 4/18, 15/18, 23/18 и 28/18) 

- Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр.61/05, 107/09, 78/11, 68/15 и 95/18) 

-Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних срестава са стопама 

амортизације(„Службени гласник РС“, бр. 17/97 и 24/2000) 

 

 

-  Правилник о буџетском рачуноводству општине Баточина 

  

Основа за вођење буџетског рачуноводства јесте готовинска основа, што значи да 

се трансакције и остали догађаји евидентирају у тренутку када се готовинска средства 

приме, односно исплате. 

 

Пословне књиге воде се по систему двојног књиговодства. 
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Директни корисници буџета општине су Скупштина општине, Председник 

општине, Општинско веће и Општинска управа, који немају свој подрачун, већ своје 

пословање обављају преко рачуна извршења буџета. 

 

 

____________________ 

               Одговорно лице 

 

 

 

 

На основу члана 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, 

бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 

68/15-др. закон, 103/15, 99/16 , 113/17 и 95/2018, 31/2019 ), члана 32. став 1. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др. 

закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине Баточина“, бр. 9/19) и Одлуке о буџету 

општине Баточина за 2019. годину („Службени гласник општине Баточина“, број 

28/18 и 5/19), на предлог Општинског већа општине Баточина, Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана  28.06.2019. године, донела је  

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о другој  измени и допуни Одлуке о буџету општине Баточина за 2019. годину 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о Буџету општине Баточина за 2019. годину („Службени гласник 

општине Баточина“, број 28/18 и 5/19) (у даљем тексту: Одлука), члан 1. мења се и 

гласи: 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Баточина за 2019. 

годину по свим изворима средстава финансирања буџета (у даљем тексту: буџет), 

састоје се од: 

 

Редни 

број 
ОПИС 

Економска 

класификација 

Износ у 

динарима 

I 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 529.952.613,31 

1 Порески приходи 71 263.250.000,00 

1.1 
Порез на доходак, добит и капиталне добитке 

(осим самодоприноса) 711 133.070.000,00 

1.2 Самодопринос 711180 0,00 

1.3 Порез на имовину 713 83.000.000,00 

1.4 Остали порески приходи 714+716 47.180.000,00 

2 Непорески приходи, у чему: 74 43.755.932,00 
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2.1 Поједине врсте накнада са одређеном наменом   6.000.000,00 

2.2 Приходи од продаје добара и услуга   37.755.932,00 

3 Донације 731+732 2.985.503,02 

4 Трансфери 733 218.861.178,29 

5 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771 100.000,00 

6 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 1.000.000,00 

II 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4+5 536.499.982,41 

1 Текући расходи 4 281.287.811,32 

1.1 Расходи за запослене 41 77.015.078,00 

1.2 Коришћење роба и услуга 42 138.978.642,16 

1.3 Отплата камате 44 1.700.000,00 

1.4 Субвенције 45 9.550.000,00 

1.5 Социјална заштита из буџета 47 27.090.339,45 

1.6 Остали расходи, у чему: 48+49 26.953.751,71 

  - Средства резерви 499 3.214.301,40 

2 Трансфери 46 81.678.000,00 

3 Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 173.534.171,09 

4 

Издаци за набавку финансијске имовине (осим 

6211) 62 0,00 

III 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊЕ 9 0,00 

1 

Примања по основу отплата кредита и продаје 

финансијске имовине 92 0,00 

2 Задуживање 91 0,00 

2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 

2.2 Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

IV 
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 13.850.000,00 

3 Отплата дуга 61 13.850.000,00 

3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 13.850.000,00 

3.2 Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4 Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

      

V 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 3 20.397.369,10 

 

 

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

финансирања буџета, утврђени су у следећим износима: 
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Редни 

број 
Опис 

Износ у 

динарима 

А 
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 
  

1 

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине 529.952.613,31 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  528.952.613,31 

- Буџетска средства 418.175.000,00 

- Остали извори 110.777.613,31 

1.2 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 1.000.000,00 

2 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 536.499.982,41 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 362.965.811,32 

- Буџетска средства 342.851.264,00 

- Остали извори 20.114.547,32 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 173.534.171,09 

- Буџетска средства 62.473.736,00 

- Остали извори 111.060.435,09 

      

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -6.547.369,10 

  

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 

спровођења јавних политика) 0,00 

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -6.547.369,10 

      

Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

  Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

  Примања од задуживања 0,00 

  Неутрошена средства из претходних година 20.397.369,10 

  Издаци за отплату главнице дуга 13.850.000,00 

      

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 6.547.369,10 

 

 

Члан 2. 

 

Члан 2. Одлуке - План прихода и примања буџета за 2019. 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 2019 

Средства из 

осталих 

извора 2019 

Укупна 

средства 2019 
% 

1 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 133.070.000,00 0,00 133.070.000,00 24,18 

1.1 711110 - порез на зараде 113.200.000,00 0,00 113.200.000,00   

1.2 711120 - порез на приходе од самосталне делатности 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00   

1.3 711143 - порез на приходе од непокретности 500.000,00 0,00 500.000,00   

1.4 711145 - порез од давања у закуп покретних ствари 200.000,00 0,00 200.000,00   

1.5 711146 - порез на приходе од пољопривреде и шумарства 10.000,00 0,00 10.000,00   

1.7 711148 - порез од непокретности по решењу ПУ 10.000,00 0,00 10.000,00   

1.8 711161 - порез на приходе од осигурања лица 50.000,00 0,00 50.000,00   

1.9 711190 - порез на друге приходе 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00   

2 713 Порез на имовину 83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 15,08 

2.1 713120 - порез на имовину 74.000.000,00 0,00 74.000.000,00   

2.2 713310 - порез на наслеђе и поклоне 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00   

2.3 713420 - порез на капиталне трансакције 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00   

3 714 Порез на добра и услуге 19.600.000,00 0,00 19.600.000,00 3,56 

3.1 714513 - комунална такса за држање моторних возила 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00   

3.2 714543 - накнада за промену намене поњопривредног земљишта 500.000,00 0,00 500.000,00   

3.3 714548 

- накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и 

накнада за пластичне полиетиленске кесе 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

3.4 714549 

- накнада за емисије SO2, NO2, прашкасте материје и 

произведени или одложени отпад 500.000,00 0,00 500.000,00   

3.5 714552 - боравишна такса 100.000,00 0,00 100.000,00   

3.6 714562 - накнада за заштиту и унапређивање животне средине 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00   

3.7 714565 

- накнада за коришћење простора на јавној површини у 

пословне и др. сврхе 500.000,00 0,00 500.000,00   

4 716 Други порези 27.580.000,00 0,00 27.580.000,00 5,01 

4.1 716111 - комунална такса за истицање фирме на пословном простору 27.580.000,00 0,00 27.580.000,00   

5 732 Донације од међународних организација 0,00 2.985.503,02 2.985.503,02 0,54 

5.1 732151 

- текуће донације од међународних организација у корист 

општина 0,00 2.985.503,02 2.985.503,02   

6 733 Текући трансфери од других нивоа власти 112.099.068,00 106.762.110,29 218.861.178,29 39,77 

6.1 733151 - текући трансфери од других нивоа власти 112.099.068,00 0,00 112.099.068,00   

6.2 733154 - текући наменски трансфери од Републике у корист општина 0,00 106.762.110,29 106.762.110,29   

7 741 Приходи од имовине 21.539.690,00 0,00 21.539.690,00 3,91 

7.1 741414 - накнада за коришћење природних добара 139.690,00 0,00 139.690,00   

7.2 741510 - накнада за коришћење природних добара 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00   

7.3 741522 - накнада за коришћење пољопривредног земљишта 500.000,00 0,00 500.000,00   

7.4 741526 - накнада за коришћење шума и шумског земљишта 200.000,00 0,00 200.000,00   

7.5 741531 - комунална такса на кор. простора на јав. површинама 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00   

7.6 741533 - комунална такса за коришћење слободних површина 100.000,00 0,00 100.000,00   

7.7 741534 - накнада за коришћење грађевинског земљишта 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00   

7.8 741535 

- комунална такса за заузеће јавне површине грађ. 

материјалом 300.000,00 0,00 300.000,00   
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7.9 741538 - допринос за уређење грађевинског земљишта 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

8 742 Приходи од продаје добара и услуга 13.886.242,00 830.000,00 14.716.242,00 2,67 

8.1 742150 

- приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране 

тржишних организација у корист нивоа општина  6.450.000,00 530.000,00 6.980.000,00   

8.2 742251 - општинске административне таксе 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00   

8.4 742255 - такса за озакоњење објеката 5.436.242,00 0,00 5.436.242,00   

8.5 742378 - родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 300.000,00 300.000,00   

9 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 1,14 

9.1 743324 - приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00   

9.2 743351 - приходи од новчаних казни за у корист нивоа општина 100.000,00 0,00 100.000,00   

9.3 743353 

- приходи од мандатних казни и казни изречених у управном 

пос 100.000,00 0,00 100.000,00   

9.4 743924 - увећање пореског дуга у поступку принудне наплате 100.000,00 0,00 100.000,00   

10 745 Мешовити и неодређени приходи 1.100.000,00 100.000,00 1.200.000,00 0,22 

10.1 745151 - oстали приходи у корист нивоа општина 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00   

10.2 745153 - део добити ЈП по одлуци УО ЈП у корист нивоа општина 100.000,00 0,00 100.000,00   

11 771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0,00 100.000,00 100.000,00 0,02 

11.1 771111 - меморандумске ставке за рефундацију расхода 0,00 100.000,00 100.000,00   

12 841 Примања од продаје земљишта 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,18 

12.1 841151 - примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 419.175.000,00 110.777.613,31 529.952.613,31 96,29 

         

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 0,00 20.397.369,10 20.397.369,10 3,71 

         

УКУПНО  419.175.000,00 131.174.982,41 550.349.982,41 100,00 

 

 

Члан 3. 

 

Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 

 

Расходи и издаци из члана 1. Ове одлуке користе се за следеће програме: 
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Назив програма/програмске активности 
Средства из 

буџета 2019 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна 

средства 2019 
% 

01 1101   Урбанизам и просторно планирање 2.820.000,00 6.090.000,00 8.910.000,00 1,62 

    0001 ПА 0001- Просторно и урбанистичко планирање 2.100.000,00 600.000,00 2.700.000,00   

    0002 
ПА 0002- Спровођење урбанистичких и просторних 

планова 
0,00 0,00 0,00   

    0003 ПА 0003- Управљање грађевинским земљиштем 0,00 0,00 0,00   

    0004 ПА 0004- Стамбена подршка 720.000,00 5.490.000,00 6.210.000,00   

    0005 ПА 0005- Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 0,00 0,00 0,00   

02 1102   Комуналне делатности 53.425.000,00 71.757.895,75 125.182.895,75 22,75 
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    0001 ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем 25.600.000,00 0,00 25.600.000,00   

    0002 ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина 6.390.000,00 14.037.478,00 20.427.478,00   

    0003 ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00   

    0004 ПА 0004- Зоохигијена 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00   

    0005 ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 6.060.000,00 54.000.000,00 60.060.000,00   

    0006 ПА 0006- Одржавање гробаља и погребне услуге 1.535.000,00 0,00 1.535.000,00   

    0007 ПА 0007- Производња и дистрибуције топлотне енергије 0,00 0,00 0,00   

    0008 ПА 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће 3.340.000,00 3.720.417,75 7.060.417,75   

03 1501   Локални економски развој 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,31 

    0001 
ПА 0001- Унапређење привредног и инвестиционог 

амбијента 
0,00 0,00 0,00   

    0002 ПА 0002- Мере активне политике запошљавања 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00   

    0003 
ПА 0003- Подршка економском развоју и промоцији 

предузетништва 
0,00 0,00 0,00   

04 1502   Развој туризма 340.000,00 0,00 340.000,00 0,06 

    0001 ПА 0001- Управљање развојем туризма 0,00 0,00 0,00   

    0002 ПА 0002- Промоција туристичке понуде 340.000,00 0,00 340.000,00   

05 0101   Пољопривреда и рурални развој 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 1,31 

    0001 
ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике 

у локалној заједници 
2.150.000,00 0,00 2.150.000,00   

    0002 ПА 0002- Мере подршке руралном развоју 5.050.000,00 0,00 5.050.000,00   

06 0401   Заштита животне средине 26.720.064,00 10.000.000,00 36.720.064,00 6,67 

    0001 ПА 0001- Управљање заштитом животне средине 0,00 0,00 0,00   

    0002 ПА 0001- Праћење квалитета елемената животне средине 0,00 0,00 0,00   

    0003 ПА 0003- Заштита природе 0,00 0,00 0,00   

    0004 ПА 0004- Управљање отпадним водама 14.420.064,00 10.000.000,00 24.420.064,00   

    0005 ПА 0005- Управљање комуналним отпадом 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00   

    0006 ПА 0006- Управљање осталим врстама отпада 600.000,00 0,00 600.000,00   

07 0701   Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 40.280.200,00 28.634.539,34 68.914.739,34 12,52 

    0002 
ПА 0002- Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
40.280.200,00 28.634.539,34 68.914.739,34   

    0004 ПА 0004- Јавни градски и приградски превоз путника 0,00 0,00 0,00   

08 2001   Предшколско васпитање и образовање 42.939.768,00 4.065.000,00 47.004.768,00 8,54 

    0001 
ПА 0001- Функционисање и остваривање предшколског 

васпитања и образовања  
42.939.768,00 4.065.000,00 47.004.768,00   

09 2002   Основно образовање и васпитање 41.615.000,00 0,00 41.615.000,00 7,56 

    0001 ПА 0001- Функционисање основних школа 41.615.000,00 0,00 41.615.000,00   

10 2003   Средње образовање и васпитање 16.900.000,00 0,00 16.900.000,00 3,07 

    0001 ПА 0001- Функционисање средњих школа 16.900.000,00 0,00 16.900.000,00   

11 0901   Социјална и дечија заштита 18.477.000,00 7.497.317,76 25.974.317,76 4,72 

    0001 ПА 0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи 3.245.000,00 3.800.339,45 7.045.339,45   

    0002 ПА 0002- Прихватилишта и друге врсте смештаја 0,00 0,00 0,00   

    0003 ПА 0003- Дневне услуге у заједници 1.240.000,00 608.978,31 1.848.978,31   

    0004 
ПА 0004- Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне 

услуге 
0,00 0,00 0,00   

    0005 ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00   

    0006 ПА 0006- Подршка деци и породици са децом 9.732.000,00 2.448.000,00 12.180.000,00   

    0007 ПА 0007- Подршка рађању и родитељству 0,00 0,00 0,00   

    0008 ПА 0008- Подршка особама са инвалидитетом 3.160.000,00 640.000,00 3.800.000,00   

12 1801   Здравствена заштита 12.195.000,00 1.946.500,00 14.141.500,00 2,57 
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    0001 
ПА 0001- Функционисање установа примарне здравствене 

заштите 
12.195.000,00 1.946.500,00 14.141.500,00   

    0002 ПА 0002- Мртвозорство 0,00 0,00 0,00   

13 1201   Развој културе и информисања 24.200.128,50 343.689,16 24.543.817,66 4,46 

    0001 ПА 0001- Функционисање локалних установа културе 19.750.128,50 263.689,16 20.013.817,66   

    0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
3.250.000,00 80.000,00 3.330.000,00   

    0003 
ПА 0003- Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 
600.000,00 0,00 600.000,00   

    0004 
ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања 
600.000,00 0,00 600.000,00   

    0005 
ПА 0005- Унапређење јавног информисања на језицима 

националних мањина 
0,00 0,00 0,00   

    0006 
ПА 0006- Унапређење јавног информисања особа са 

инвалидитетом 
0,00 0,00 0,00   

14 1301   Развој спорта и омладине 10.821.000,00 0,00 10.821.000,00 1,97 

    0001 
ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
10.600.000,00 0,00 10.600.000,00   

    0002 ПА 0002- Подршка предшколском и школском спорту 0,00 0,00 0,00   

    0003 ПА 0003- Одржавање спортске инфраструктуре 0,00 0,00 0,00   

    0004 ПА 0004- Функционисање локалних спортских установа 0,00 0,00 0,00   

    0005 ПА 0005- Спровођење омладинске политике 221.000,00 0,00 221.000,00   

15 0602   Опште услуге локалне самоуправе 103.482.887,50 840.040,40 104.322.927,90 18,96 

    0001 
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
77.756.076,10 290.040,40 78.046.116,50   

    0002 ПА 0002- Функционисање месних заједница 5.162.510,00 550.000,00 5.712.510,00   

    0003 ПА 0003- Сервисирање јавног дуга 15.550.000,00 0,00 15.550.000,00   

    0004 ПА 0004- Општинско/градско правобранилаштво 0,00 0,00 0,00   

    0005 ПА 0005- Омбудсман 0,00 0,00 0,00   

    0006 ПА 0006- Инспекцијски послови 0,00 0,00 0,00   

    0007 
ПА 0007- Функционисање националних савета 

националних мањина 
0,00 0,00 0,00   

    0008 ПА 0008- Правна помоћ 0,00 0,00 0,00   

    0009 ПА 0009- Текућа буџетска резерва 2.214.301,40 0,00 2.214.301,40   

    0010 ПА 0010- Стална буџетска резерва 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

    0011 ПА 0011- Робне резерве 0,00 0,00 0,00   

    0012 ПА 0012- Комунална полиција 0,00 0,00 0,00   

    0013 
ПА 0013- Администрирање изворних прихода локалне 

самоуправе 
0,00 0,00 0,00   

    0014 ПА 0014- Управљање у ванредним ситуацијама 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00   

16 2101   Политички систем локалне самоуправе 15.458.952,00 0,00 15.458.952,00 2,81 

    0001 ПА 0001- Функционисање Скупштине 7.525.572,00 0,00 7.525.572,00   

    0002 ПА 0002- Функционисање извршних органа 7.933.380,00 0,00 7.933.380,00   

    0003 
ПА 0003- Подршка раду извршних органа власти и 

скупштине 
0,00 0,00 0,00   

17 0501   Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 600.000,00 0,00 600.000,00 0,11 

    0001 
ПА 0001- Унапређење и побољшање енергетске 

ефикасности и употреба обновљивих извора енергије 
600.000,00 0,00 600.000,00   

У К У П Н О : 419.175.000,00 131.174.982,41 550.349.982,41 100,00 
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Члан 4. 

 

Члан 4. Одлуке о буџету општине Баточина, мења се и гласи: 

 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019. годину исказују 

се у следећем прегледу: 
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2
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2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Изградња 

постројења за 

пречишћавање 

отпадних вода 

2021 2021 110.000 2021 0 0 0 0 0 110.000 0 

2 

Израда 

пројектне 

документације 

за изградњу 

секундарне 

водоводне 

мреже у селу 

Брзан 

2019 2019 1.533 2019 0 0 0 1.533 0 0 0 

3 

Рехабилитација 

пута Бадњевац – 

Сипић 

2020 2020 29.200 2020 0 0 0  29.200 0 0 

4 

Рехабилитација 

пута Бадњевац – 

Ресник 

2020 2020 22.000 0 0 0 0 0 22.000 0 0 

5 

Изградња зелене 

пијаце у 

Баточини 

2019 2019 60.000 2019 0 0 0 60.000 0 0 0 

6 

Изградња 

приступних 

саобраћајница у 

индустријској 

зони Брзан 

2020 2020 6.000 2020 0 0 0 0 6.000 0 0 

7 

Изградња 

система за 

наводњавање 

пољопривредног 

земљишта 

2021 2022 10.000 2022 0 0 0 0 0 5.000 5.000 

8 

Израда 

просторног 

плана општине 

Баточина 

2020 2020 6.000 2020 0 0 0 0 6.000 0 0 
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9 

Реконструкција 

јавне расвете у 

општини 

Баточина 

2016 2020 58.000 2020 0 0 0 8.600 13.000 0 0 

10 

Уређење 

водокова другог 

реда на 

територији 

општине 

2019 2020 5.600 2021 0 0 0 600 5.000 0 0 

11 

Изградња 

приступне 

саобраћајнице у 

Индустријској 

зони Брзан 

2020 2020 5.100 2020 0 0 0 0 5.100 0 0 

12 

Реконструкција 

улице Краља 

Петра I у 

Баточини 

2020 2020 53.000 2020 0 0 0 0 53.000 0 0 

13 

Реконструкција 

црпних станица 

фекалне 

канализације 

2019 2020 15.000 2020 0 0 0 10.000 5.000 0 0 

14 

Израда 

пројектне 

документације 

за 

рехабилитацију 

путева на 

територији 

општине 

2019 2019 800 2019 0 0 0 488 0 0 0 

15 

Основна школа-

капитално 

одржавање 

зграде 

2019 2021 323.750 2021 0 0 0 6.550 191.200 126.000 0 

16 

Средња школа-

капитално 

одржавање 

2019 2021 109.500 2021 0 0 0 3.500 98.000 8.000 0 

17 

 

ПУ "Полетарац" 

– капитално 

одржавање 

2019 2021 109.200 2021 0 0 0 1.200 3.000 105.000 0 

18 

Израда 

пројектне 

документације 

за 

реконструкцију 

Дома здравља 

2019 2019 600 2019 0 0 0 600 0 0 0 
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19 

Изградња 

спортско 

рекреационог 

комлекса у 

насељу Стара 

Лозница 

2019 2019 15.000 2019 0 0 0 15.000 0 0 0 

20 

Изградња 

фекалне 

канализације у 

улици Цара 

Лазара у 

Баточини 

2019 2019 2.500 2019 0 0 0 2.500 0 0 0 

21 

Реконструкција 

водоводне 

мреже у насељу 

Стара Лозница 

2019 2019 2.400 2019 0 0 0 2.400 0 0 0 

22 

Изградња 

фекалне 

канализације у 

насељу Доња 

мала 

2019 2019 4.700 2019 0 0 0 7.500 0 0 0 

23 

Рехабилитација 

Карађорђеве 

улице у 

Баточини 

2019 2019 14.226 2019 0 0 0 14.286 0 0 0 

24 

Рехабилитација 

пута до гробља 

у Жировници 

2019 2019 5.800 2019 0 0 0 5.800 0 0 0 

25 

Рехабилитација 

пута до гробља 

у Милатовцу 

2019 2019 3.000 2019 0 0 0 3.000 0 0 0 

26 

Рехабилитација 

пута у засеоку 

Илићи – Црни 

Као 

2019 2019 5.500 2019 0 0 0 5.500 0 0 0 

27 

Рехабилитација 

пута у Брзану – 

сокак 

Парезановића 

2019 2019 1.500 2019 0 0 0 1.750 0 0 0 

28 

Рехабилитација 

пута у Брзану – 

сокак 

Милоичића 

2019 2019 1.500 2019 0 0 0 1.500 0 0 0 

29 

Рехабилитација 

пута у насељу 

Албанија у 

Доброводици 

2019 2019 5.300 2019 0 0 0 5.500 0 0 0 
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30 

Изградња 

дечијих 

мобилијара 

2019 2021 2.600 2021 0 0 0 600 1.000 1.000 0 

31 

Куповина 

возила за Дом 

здравља 

2019 2019 2.000 2019 0 0 0 2.000 0 0 0 

32 

Анализа стања 

система 

водоснабдевања 

2019 2019 600 2019 0 0 0 600 0 0 0 

33 

Анализа стања 

канализационе 

мреже у 

Баточини 

2020 2020 600 2020 0 0 0 600 0 0 0 

34 

Реконструкција 

Дома културе у 

Доброводици 

2020 2020 2.500 2020 0 0 0 0 2.500 0 0 

35 

Реконструкција 

Дома културе у 

Грацу 

2021 2021 3.000 2021 0 0 0 0 0 3.000 0 

36 

Рехабилитација 

улице Јосифа 

Панчића у 

насељу Јевтића 

крај 

2020 2020 7.500 2020 0 0 0 0 7.500 0 0 

37 

Рехабилитација 

пута у Бадњевцу 

- Павлиш , 

5.реон 

2020 2020 3.200 2020 0 0 0 0 3.200 0 0 

38 

Рехабилитација 

пута у Бадњевцу 

- од Прешића 

раскрснице до 

Миленковића 

2021 2021 2.400 2021 0 0 0 0 0 2.400 0 

39 

Рехабилитација 

пута у Кијеву - 

сокак 

Миладиновића 

2020 2020 2.200 2020 0 0 0 0 0 2.200 0 

40 

Рехабилитација 

локалних путева 

у Никшићу 

2020 2021 5.000 2021 0 0 0 0 2.500 2.500 0 

41 

Рехабилитација 

локалних путева 

у Прњавору 

2020 2021 5.000 2021 0 0 0 0 2.500 2.500 0 

42 

Рехабилитација 

пута Жировница 

– Доброводица 

ФА 

2020 2021 10.000 2020 0 0 0 0 5.000 5.000 0 
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43 

Рехабилитација 

пута кроз 

Поточаре - 

Жировница 

2020 2020 2.200 2020 0 0 0 0 2.200 0 0 

44 

Рехабилитација 

пута према 

викенд насељу у 

Криваји ФА 

2020 2020 4.000 2020 0 0 0 0 4.000 0 0 

45 

Изградња 

фекалне 

канализације у 

улицама Боре 

Станковића, 

Крагујевачка, 

Виноградарска 

2020 2020 10.200 2020 0 0 0 0 10.200 0 0 

46 

Изграња мерне 

станице за 

контролу 

квалитета 

ваздуха 

2021 2021 2.000 2021 0 0 0 0 0 2.000 0 

47 

Рехабилитација 

Пиротске улице 

у Баточини 

2020 2020 1.700 2020 0 0 0 0 1.700 0 0 

48 

Изградња 

капеле на 

гробљу у 

Бадњевцу 

2021 2021 4.500 2021 0 0 0 0 0 4.500 0 

49 

Рехабилитација 

пута у 

Стевановића 

крају у 

Жировници 

2021 2021 700 2021 0 0 0 0 0 700 0 

50 

Изградња 

спортско 

рекреационог 

комплекса 

''Урвина'' 

2020 2020 2.500 2020 0 0 0 0 2.500  0 

51 

Рехабилитација 

пута према 

Чесми - Стари 

Брзан 

2021 2021 5.000 2021 0 0 0 0 0 2.500 0 

52 

Реконструкција 

Дома културе у 

Горњој 

Баточини 

2020 2020 2.000 2020 0 0 0 0 2.000 0 0 

53 
Рехабилитација 

пута до гробља 2021 2021 1.000 2021 0 0 0 0 0 1.000 0 
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у Грацу ФА 

54 

Рехабилитација 

пута у Бадњевцу 

- од раскрснице 

Лазе Јовановића 

до куће Витка 

Савића ФА 

2021 2021 1.000 2021 0 0 0 0 0 1.000 0 

55 

Рехабилитација 

пута у Бадњевцу 

- од Штуркове 

раскрснице до 

пута за Сипић 

2020 2020 2.700 2020 0 0 0 0 2.700 0 0 

56 

Рехабилитација 

пута у Бадњевцу 

- од Преже 

Живковића до 

пута за Мало 

Крчмаре ФА 

2021 2021 6.000 2021 0 0 0 0 0 6.000 0 

57 

Рехабилитација 

улице Љиљане 

Жикић 

Карађорђевић у 

Баточини 

2020 2020 1.000 2020 0 0 0 0 1.000 0 0 

58 

Рехабилитација 

Железниче 

улице од улице 

Браће Југовића 

до надвожњака  

2020 2020 2.000 2020 0 0 0 0 2.000 0 0 

59 

Рехабилитација 

пута према 

Ћукавцима у 

Доброводици 

2021 2021 2.500 2021 0 0 0 0 0 2.500 0 

 

 

 

 

Члан 5. 

 

Члан 5. Одлуке о буџету општине Баточина - Посебан део мења се и гласи: 

 

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, 

финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и 

врстама издатака, и то:  
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ОПИС 
Средства из 

буџета 2019 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна 

средства 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 

1 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 7.525.572,00 0,00 7.525.572,00 

      2101 
Програм 16- Политички 

систем локалне самоуправе 
7.525.572,00 0,00 7.525.572,00 

    110   0001 
ПА 0001- Функционисање 

скупштине 
7.525.572,00 0,00 7.525.572,00 

            001 411 

Плате, накнаде и 

додаци 

запосленима 1.896.600,00 0,00 

1.896.600,00 

            002 412 

Социјални 

доприноси 

(послодавац) 340.000,00 0,00 

340.000,00 

            003 421 

Стални 

трошкови 10.000,00 0,00 
10.000,00 

            004 422 

Трошкови 

путов. 

изабраних лица 50.000,00 0,00 

50.000,00 

            005 423 

Услуге по 

уговору 3.513.000,00 0,00 
3.513.000,00 

                

- Накнада 

комисијама, 

саветима и рад. 

телима 400.000,00 0,00 

400.000,00 

                

- Накнада 

одборницима 

Скупштине 1.800.000,00 0,00 

1.800.000,00 

                

- Бруто накнада 

председнику 

Скупштине 513.000,00 0,00 

513.000,00 

                

-Уговорене 

услуге 100.000,00 0,00 
100.000,00 

                

- Трошкови 

репрезентације 700.000,00 0,00 
700.000,00 

            006 426 Материјал 100.000,00 0,00 100.000,00 

            007 465 

Остале текуће 

дотације по 

закону 284.500,00 0,00 

284.500,00 

            008 465 Чланарине 1.066.000,00   1.066.000,00 
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(СКГО, 

РЕДАСП, 

НАЛЕД) 

            009 481 

Финансирање 

политичких 

странака 265.472,00 0,00 

265.472,00 

                

Извор 

финансирања за 

функцију 110:     

0,00 

                

Укупно 

Скупштина 

општине 7.525.572,00   

7.525.572,00 

2 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 6.873.380,00 0,00 6.873.380,00 

      2101 
Програм 16- Политички 

систем локалне самоуправе 
6.873.380,00 0,00 6.873.380,00 

    110   0002 
ПА 0002- Функционисање 

извршних органа 
6.873.380,00 0,00 6.873.380,00 

            010 411 

Плате, накнаде и 

додаци 

запосленима 4.205.100,00 0,00 

4.205.100,00 

            011 412 

Социјални 

доприноси 

(послодавац) 753.280,00 0,00 

753.280,00 

            012 421 

Стални 

трошкови 10.000,00 0,00 
10.000,00 

            013 422 

Трошкови 

путовања 200.000,00 0,00 
200.000,00 

            014 423 

Услуге по 

уговору 450.000,00 0,00 
450.000,00 

            015 425 

Трошкови 

одржав. возила 150.000,00 0,00 
150.000,00 

            016 426 

Трошкови 

матер. и набавке 

горива 600.000,00 0,00 

600.000,00 

            017 465 

Остале текуће 

дотације по 

закону 505.000,00 0,00 

505.000,00 

              01 

Приходи из 

буџета 6.873.380,00  
  

                

Укупно 

Председник 

општине 6.873.380,00   

6.873.380,00 

3 3.01 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 
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      2101 
Програм 16- Политички 

систем локалне самоуправе 
1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 

    110   0002 
ПА 0002- Функционисање 

извршних органа 
1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 

            018 423 

Услуге по 

уговору 1.060.000,00 0,00 
1.060.000,00 

                

- Накнаде за рад 

чланова 

Општинског 

већа 900.000,00 0,00 

900.000,00 

           

- Савет за 

безбедност у 

саобраћају 60.000,00 0,00 

60.000,00 

                

- Објављивање 

огласа 100.000,00 0,00 
100.000,00 

              01 

Приходи из 

буџета 1.060.000,00  
  

               

Укупно 

Општинско веће 1.060.000,00  
1.060.000,00 

4 4.01 ОПШТИНСКА УПРАВА 321.113.641,50 126.216.293,25 447.329.934,75 

      0602 
Програм 15- Опште услуге 

локалне самоуправе 
98.320.377,50 290.040,40 98.610.417,90 

    130   0001 

ПА 0001- Функционисање 

локалне самоуправе и 

градских општина 

77.756.076,10 290.040,40 78.046.116,50 

            019 411 

Плате, накнаде и 

додаци 

запосленима 21.653.215,50 0,00 

21.653.215,50 

            020 412 

Социјални 

доприноси 

(послодавац) 3.878.536,00 0,00 

3.878.536,00 

            021 413 

Накнаде у 

натури  110.000,00 0,00 
110.000,00 

            022 414 

Соц. давања 

запосленима 520.000,00 0,00 
520.000,00 

            023 415 

Накнада за 

запослене 

(превоз) 1.500.000,00 0,00 

1.500.000,00 

            024 416 

Награде, бонуси 

и остали посл. 

расходи 350.000,00 0,00 

350.000,00 

            025 421 

Стални 

трошкови 25.949.980,00 0,00 
25.949.980,00 

                

- Комуналне 

услуге 16.834.000,00 0,00 
16.834.000,00 
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- Расходи за 

енергију 5.750.000,00 0,00 
5.750.000,00 

           

- Расходи за 

телефон, 

интернет и ПТТ 1.995.000,00 0,00 

1.995.000,00 

           

- Трошкови 

осигурања, 

чланарине и 

закупа 500.000,00 0,00 

500.000,00 

                

- Трошкови 

платног 

промета 870.980,00 0,00 

870.980,00 

            026 422 

Трошкови 

путовања 100.000,00 0,00 
100.000,00 

            027 423 

Услуге по 

уговору 10.592.202,60 290.040,40 
10.882.243,00 

                

- Уговорене 

услуге Општине 10.192.202,60 290.040,40 
10.482.243,00 

           

- Трошкови 

репрезентације 400.000,00 0,00 
400.000,00 

            028 424 

Специјализоване 

услуге 1.450.000,00 0,00 
1.450.000,00 

            029 425 

Расходи за 

текуће 

одржавање 1.050.000,00 0,00 

1.050.000,00 

            030 426 

Материјални 

трошкови 2.120.980,00 0,00 
2.120.980,00 

                

- Трошкови 

горива 450.000,00 0,00 
450.000,00 

              

- Набавка Сл. 

гласника и стр. 

литературе 250.000,00 0,00 

250.000,00 

                

- Расходи за 

материјал 1.420.980,00 0,00 
1.420.980,00 

            031 465 

Остале текуће 

дотације по 

закону 2.411.000,00 0,00 

2.411.000,00 

            032 482 

Порези и 

обавезне таксе 250.000,00 0,00 
250.000,00 

            033 483 

Новчане казне 

по решењу суд. 

и суд. тела 3.500.000,00 0,00 

3.500.000,00 

            034 511 

Средства за 

инвестиционо 

одржавање 

зграде 100.000,00 0,00 

100.000,00 

            035 512 Средства за 1.020.162,00 0,00 1.020.162,00 
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набавку опреме 

            036 515 

Нематеријална 

имовина 200.000,00 0,00 
200.000,00 

            037 541 Земљиште 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

    170   0003 
ПА 0003- Сервисирање 

јавног дуга 
15.550.000,00 0,00 15.550.000,00 

            038 441 

Отплата камате 

домаћим 

кредиторима 1.500.000,00 0,00 

1.500.000,00 

            039 444 

Пратећи 

трошкови 

задуживања 200.000,00 0,00 

200.000,00 

            040 611 

Отплата 

главнице 

домаћим пос. 

банкама 13.850.000,00 0,00 

13.850.000,00 

    130   0009 
ПА 0009- Текућа буџетска 

резерва 
2.214.301,40 0,00 2.214.301,40 

            041 499 

Текућа 

буџетска 

резерва 2.214.301,40 0,00 

2.214.301,40 

    130   0010 
ПА 0010- Стална буџетска 

резерва 
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            042 499 

Стална 

буџетска 

резерва 1.000.000,00 0,00 

1.000.000,00 

    250   0014 
ПА 0014- Управљање у 

ванредним ситуацијама 
1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 

            099 423 
Услуге по 

уговору 
500.000,00 0,00 500.000,00 

            043 425 

Текуће поправке 

и одржавање 600.000,00 0,00 
600.000,00 

            044 426 

Материјални 

трошкови 50.000,00 0,00 
50.000,00 

            045 511 

Пројектно 

планирање 600.000,00 0,00 
600.000,00 

            046 512 

Средства за 

набавку опреме 50.000,00 0,00 
50.000,00 

      1101 

Програм 01- Становање, 

урбанизам и просторно 

планирање 

2.820.000,00 6.090.000,00 8.910.000,00 

    620   0001 
ПА 0001- Просторно и 

урбанистичко планирање 
2.100.000,00 600.000,00 2.700.000,00 

            047 511 

Пројектно 

планирање 2.100.000,00 600.000,00 
2.700.000,00 
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    620   0004 
ПА 0004- Стамбена 

подршка 
720.000,00 5.490.000,00 6.210.000,00 

            048 472 

Програми и 

пројекти КИРС 720.000,00 5.490.000,00 
6.210.000,00 

      1102 
Програм 02- Комуналне 

делатности 
53.425.000,00 71.757.895,75 125.182.895,75 

    640   0001 

ПА 0001- 

Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 

25.600.000,00 0,00 25.600.000,00 

            049 421 

Стални 

трошкови 14.300.000,00 0,00 
14.300.000,00 

            050 425 

Текуће поправке 

и одржавање 1.000.000,00 0,00 
1.000.000,00 

            051 511 

Инвестиционо 

одржавање 10.300.000,00 0,00 
10.300.000,00 

    510   0002 
ПА 0002- Одржавање 

јавних зелених површина 
6.390.000,00 14.037.478,00 20.427.478,00 

            053 424 

Специјализоване 

услуге 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

            052 425 
Текуће поправке 

и одржавање 
300.000,00 0,00 300.000,00 

            054 426 Материјал 100.000,00 0,00 100.000,00 

            055 451 

Субвенције 

јавним 

нефинансијским 

предузећима 325.000,00 0,00 

325.000,00 

            056 511 

Издаци за 

нефинансијску 

имовину 3.665.000,00 14.037.478,00 

17.702.478,00 

    510   0003 

ПА 0003- Одржавање 

чистоће на површинама 

јавне намене 

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 

            057 424 

Специјализоване 

услуге 7.500.000,00 0,00 
7.500.000,00 

    560   0004 ПА 0004- Зоохигијена 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

            058 424 

Специјализоване 

услуге 2.200.000,00 0,00 
2.200.000,00 

            059 485 

Накнаде штете 

за повреде  800.000,00 0,00 
800.000,00 

    620   

0005 

ПА 0005- Уређивање, 

одржавање и коришћење 

пијаца 

6.060.000,00 54.000.000,00 60.060.000,00 

            060 451 

Субвенције 

јавним 

нефинансијским 60.000,00 0,00 

60.000,00 
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предузећима 

            061 511 

Инвестиционо 

одржавање 6.000.000,00 54.000.000,00 
60.000.000,00 

    510   0006 

ПА 0006- Одржавање 

гробаља и погребне 

услуге 

1.535.000,00 0,00 1.535.000,00 

            062 451 

Субвенције 

јавним 

нефинансијским 

предузећима 1.535.000,00 0,00 

1.535.000,00 

    620   
0008 

ПА 0008- Управљање и 

снабдевање водом за пиће 3.340.000,00 3.720.417,75 7.060.417,75 

            063 511 

Инвестиционо 

одржавање 3.340.000,00 3.720.417,75 
7.060.417,75 

      1501 
Програм 03- Локални 

економски развој 
1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 

    130   0002 
ПА 0002- Мере активне 

политике запошљавања 
1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 

            064 464 

Текуће дотације 

НСЗ 1.700.000,00 0,00 
1.700.000,00 

      1502 Програм 04- Развој туризма 340.000,00 0,00 340.000,00 

    473   0002 
ПА 0002- Промоција 

туристичке понуде 
340.000,00 0,00 340.000,00 

            065 422 

Трошкови 

путовања 50.000,00   50.000,00 

            066 423 

Услуге по 

уговору 270.000,00   270.000,00 

            067 426 

Материјални 

трошкови 20.000,00   20.000,00 

      0101 
Програм 05- Пољопривреда и 

рурални развој 
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 

    421   0001 

ПА 0001- Подршка за 

спровођење 

пољопривредне политике 

у локалној заједници 

2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 

            069 423 

Уговорене 

услуге 150.000,00 0,00 
150.000,00 

            070 451 

Субвенције 

јавним 

нефинансијским 

предузећима 2.000.000,00   

2.000.000,00 

    421   0002 
ПА 0002- Мере подршке 

руралном развоју 
5.050.000,00 0,00 5.050.000,00 

            071 451 

Субвенције у 

пољопривреди 5.050.000,00 0,00 
5.050.000,00 
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      0401 
Програм 06- Заштита животне 

средине 
14.420.064,00 10.000.000,00 24.420.064,00 

    520   0004 
ПА 0004- Управљање 

отпадним водама 
14.420.064,00 10.000.000,00 24.420.064,00 

            072 421 
Стални 

трошкови 
350.000,00 0,00 350.000,00 

            073 425 

Текуће поправке 

и одржавање 2.200.000,00 0,00 
2.200.000,00 

            074 451 

Субвенције 

јавним 

нефинансијским 

предузећима 140.000,00 0,00 

140.000,00 

            075 511 

Инвестиционо 

одржавање 11.730.064,00 10.000.000,00 
21.730.064,00 

      0701 

Програм 07- Организација 

саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 

40.280.200,00 28.634.539,34 68.914.739,34 

    451   0002 

ПА 0002- Управљање и 

одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 

40.280.200,00 28.634.539,34 68.914.739,34 

            076 423 
Уговорене 

услуге 
200.000,00 0,00 200.000,00 

            077 425 

Текуће поправке 

и одржавање 20.250.200,00 0,00 
20.250.200,00 

            078 426 Материјал 400.000,00 0,00 400.000,00 

            079 472 

Накнаде за 

социјалну 

заштиту из 

буџета 240.000,00 0,00 

240.000,00 

            080 451 

Субвенције 

јавним 

нефинансијским 

предузећима 440.000,00 0,00 

440.000,00 

            081 511 

Инвестиционо 

одржавање 16.250.000,00 28.634.539,34 
44.884.539,34 

            082 512 

Средства за 

набавку опреме 2.500.000,00 0,00 
2.500.000,00 

      2002 
Програм 09- Основно 

образовање и васпитање 
41.615.000,00 0,00 41.615.000,00 

    912   0001 
ПА 0001- Функционисање 

основних школа 
41.615.000,00 0,00 41.615.000,00 

            083 463 

Трансфери 

осталим 

нивоима власти  41.615.000,00 0,00 

41.615.000,00 

      2003 
Програм 10- Средње 

образовање и васпитање 
16.900.000,00 0,00 16.900.000,00 
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    920   0001 
ПА 0001- Функционисање 

средњих школа 
16.900.000,00 0,00 16.900.000,00 

            084 463 

Трансфери 

осталим 

нивоима власти 16.900.000,00 0,00 

16.900.000,00 

      0901 
Програм 11- Социјална и 

дечија заштита 
18.477.000,00 7.497.317,76 25.974.317,76 

    090   0001 

ПА 0001- Једнократне 

помоћи и други облици 

помоћи 

3.245.000,00 3.800.339,45 7.045.339,45 

            085 463 

Трансфери 

осталим 

нивоима власти  185.000,00 0,00 

185.000,00 

            086 472 

Накнаде за 

социјалну 

заштиту из 

буџета 2.860.000,00 0,00 

2.860.000,00 

            087 472 

Програми и 

пројекти КИРС 200.000,00 3.800.339,45 
4.000.339,45 

    090   0003 
ПА 0003- Дневне услуге у 

заједници 
1.240.000,00 608.978,31 1.848.978,31 

            088 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 1.240.000,00 608.978,31 

1.848.978,31 

    090   0005 

ПА 0005- Подршка 

реализацији програма 

Црвеног крста 

1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

            089 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 1.100.000,00 0,00 

1.100.000,00 

    040   0006 
ПА 0006- Подршка деци и 

породици са децом 
9.732.000,00 2.448.000,00 12.180.000,00 

            090 472 

Накнада за 

социјалну 

заштиту из 

буџета 9.732.000,00 2.448.000,00 

12.180.000,00 

                

- Накнаде за 

децу рођену у 

2019. год 1.500.000,00 0,00 

1.500.000,00 

                

- Посеб. род. 

додатак за 

незап. породиље 3.600.000,00 0,00 

3.600.000,00 

                

- Накнада за 

смештај и 

превоз деце 3.300.000,00 0,00 

3.300.000,00 

                

- Стипендије 

ученицима и 900.000,00 0,00 
900.000,00 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 177 

студентиа 

                

- Мере 

популационе 

политике 432.000,00 2.448.000,00 

2.880.000,00 

    090   0008 

ПА 0008- Подршка 

особама са 

инвалидитетом 

3.160.000,00 640.000,00 3.800.000,00 

            091 472 

Накнаде за 

социјалну 

заштиту из 

буџета 960.000,00 640.000,00 

1.600.000,00 

            092 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 2.200.000,00 0,00 

2.200.000,00 

      1801 
Програм 12- Здравствена 

заштита 
12.195.000,00 1.946.500,00 14.141.500,00 

    700   0001 

ПА 0001- Функционисање 

установа примарне 

здравствене заштите 

12.195.000,00 1.946.500,00 14.141.500,00 

            093 464 

Трансфери 

осталим 

нивоима власти 

(са структуром) 12.195.000,00 1.946.500,00 

14.141.500,00 

      1201 
Програм 13- Развој културе и 

информисања 
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

    820   0002 

ПА 0002- Јачање 

културне продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

800.000,00 0,00 800.000,00 

            094 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 800.000,00 0,00 

800.000,00 

    840   0003 

ПА 0003- Унапређење 

система очувања и 

представљања културно-

историјског наслеђа 

600.000,00 0,00 600.000,00 

            095 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 600.000,00 0,00 

600.000,00 

    830   0004 

ПА 0004- Остваривање и 

унапређивање јавног 

интереса у области јавног 

информисања 

600.000,00 0,00 600.000,00 

            096 423 

Услуге по 

уговору 600.000,00 0,00 
600.000,00 

      1301 
Програм 14- Развој спорта и 

омладине 
10.821.000,00 0,00 10.821.000,00 
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    810   0001 

ПА 0001- Подршка 

локалним спортским 

организацијама, 

удружењима и савезима 

10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 

            097 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 9.600.000,00 0,00 

9.600.000,00 

            098 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 1.000.000,00 0,00 

1.000.000,00 

    130   0005 
ПА 0005- Спровођење 

омладинске политике 
221.000,00 0,00 221.000,00 

            100 423 

Уговорене 

услуге 121.000,00 0,00 
121.000,00 

            101 426 Материјал 50.000,00 0,00 50.000,00 

            102 481 

Дотације 

невладиним 

организацијама 50.000,00 0,00 

50.000,00 

      0501 

Програм 17- Енергетска 

ефикасност и обновљиви 

извори енергије 

600.000,00 0,00 600.000,00 

    620   0001 

ПА 0001- Унапређење и 

побољшање енергетске 

ефикасности и употреба 

обновљивих извора 

енергије 

600.000,00 0,00 600.000,00 

            103 511 

Инвестиционо 

одржавање 

зграде 600.000,00 0,00 

600.000,00 

                

Извор 

финансирања за 

функцију 040:     

  

              01 

Приходи из 

буџета 9.732.000,00  
9.732.000,00 

              07 

Средства из 

Републике   2.448.000,00 
2.448.000,00 

                

Извор 

финансирања за 

функцију 090:    

  

              01 

Приходи из 

буџета 8.745.000,00  
8.745.000,00 

              07 

Средства из 

Републике   5.048.978,31 
5.048.978,31 

              13 

Пренета 

неутрошена 

средства   339,45 

339,45 

                Извор      
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финансирања за 

функцију 130: 

              01 

Средства из 

буџета 82.891.377,50  
82.891.377,50 

              06 

Донације од 

међународних 

организација   177.606,86 

177.606,86 

              13 

Пренета 

неутрошена 

средства   112.433,54 

112.433,54 

                

Извор 

финансирања за 

функцију 170:    

  

              01 

Приходи из 

буџета 15.550.000,00  
15.550.000,00 

                

Извор 

финансирања за 

функцију 250:    

  

              01 

Приходи из 

буџета 1.800.000,00  
1.800.000,00 

                

Извор 

финансирања за 

функцију 421:    

  

              01 

Приходи из 

буџета 7.200.000,00  
7.200.000,00 

                

Извор 

финансирања за 

функцију 451:    

  

              01 

Приходи из 

буџета 40.280.200,00  
40.280.200,00 

              07 

Средства из 

Републике   26.433.631,98 
26.433.631,98 

              13 

Пренета 

неутрошена 

средства   2.200.907,36 

2.200.907,36 

                

Извори 

финансирања за 

функцију 473:      

              01 

Приходи из 

буџета 340.000,00  
340.000,00 

                

Извор 

финансирања за 

функцију 510:    

  

              01 

Приходи из 

буџета 15.425.000,00  
15.425.000,00 

              06 

Донације од 

међународних 

организација   2.807.896,16 

2.807.896,16 
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              13 

Пренета 

неутрошена 

средства   11.229.581,84 

11.229.581,84 

                

Извор 

финансирања за 

функцију 520:    

  

              01 

Приходи из 

буџета 14.420.064,00  
14.420.064,00 

              07 

Средства из 

Републике   10.000.000,00 
10.000.000,00 

                

Извор 

финансирања за 

функцију 560:    

  

              01 

Приходи из 

буџета 3.000.000,00  
3.000.000,00 

                

Извор 

финансирања за 

функцију 620:    

  

              01 

Приходи из 

буџета 12.820.000,00  
12.820.000,00 

              07 

Средства из 

Републике   56.970.000,00 
56.970.000,00 

              13 

Пренета 

неутрошена 

средства   6.840.417,75 

6.840.417,75 

                

Извор 

финансирања за 

функцију 640:    

  

              01 

Приходи из 

буџета 25.600.000,00  
25.600.000,00 

                

Извор 

финансирања за 

функцију 700:    

  

              01 

Приходи из 

буџета 12.195.000,00  
12.195.000,00 

              07 

Средства из 

Републике   1.946.500,00 
1.946.500,00 

                

Извор 

финансирања за 

функцију 810:    

  

              01 

Приходи из 

буџета 10.600.000,00  
10.600.000,00 

                

Извор 

финансирања за 

функцију 820:    

  

              01 

Приходи из 

буџета 800.000,00  
800.000,00 

                Извор      
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финансирања за 

функцију 830: 

              01 

Приходи из 

буџета 600.000,00  
600.000,00 

                

Извор 

финансирања за 

функцију 840:    

  

              01 

Приходи из 

буџета 600.000,00  
600.000,00 

                

Извор 

финансирања за 

функцију 912:    

  

              01 

Приходи из 

буџета 41.615.000,00  
41.615.000,00 

                

Извор финанс. 

за функцију 920:    
  

              01 

Приходи из 

буџета 16.900.000,00  
16.900.000,00 

                

Укупно 

Општинска 

управа 321.113.641,50 126.216.293,25 

447.329.934,75 

4 4.02 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

"ПОЛЕТАРАЦ" 
42.939.768,00 4.065.000,00 47.004.768,00 

      2001 
Програм 08- Предшколско 

васпитање и образовање 
42.939.768,00 4.065.000,00 47.004.768,00 

    911   0001 

ПА 0001- Функционисање 

и остваривање 

предшколског васпитања 

и образовања  

42.939.768,00 4.065.000,00 47.004.768,00 

            104 411 

Плате, накнаде и 

додаци 

запосленима 24.681.400,00 0,00 

24.681.400,00 

            105 412 

Социјални 

доприноси 

(послодавац) 4.232.868,00 0,00 

4.232.868,00 

            106 413 

Накнаде у 

натури  105.000,00 0,00 
105.000,00 

            107 414 

Социјална 

давања 

запосленима  701.950,00 100.000,00 

801.950,00 

            108 415 

Трошкови 

превоза радника 800.000,00 0,00 
800.000,00 

            109 416 

Награде, бонуси 

и остали посл. 

расходи 500.000,00 0,00 

500.000,00 

            110 421 

Стални 

трошкови 2.257.550,00 1.640.600,00 
3.898.150,00 
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            111 422 

Трошкови 

путовања 245.000,00 0,00 
245.000,00 

            112 423 

Услуге по 

уговору 1.714.000,00 253.500,00 
1.967.500,00 

            113 424 

Специјализоване 

услуге 85.000,00 430.900,00 
515.900,00 

            114 425 

Текуће поправке 

и одржавање 1.110.000,00 150.000,00 
1.260.000,00 

            115 426 Материјал 3.450.000,00 1.490.000,00 4.940.000,00 

            116 465 

Остале текуће 

дотације по 

закону 2.147.000,00 0,00 

2.147.000,00 

            117 482 

Остали порези и 

обавезне таксе 80.000,00 0,00 
80.000,00 

            160 511 

Инвестиционо 

одржавање 500.000,00 0,00 
500.000,00 

            118 512 

Машине и 

опрема 330.000,00 0,00 
330.000,00 

                

Извори 

финансирања за 

функцију 911:     

0,00 

              01 

Приходи из 

буџета 42.939.768,00  
42.939.768,00 

              03 

Социјални 

доприноси   100.000,00 
100.000,00 

              07 

Средства из 

Републике   3.665.000,00 
3.665.000,00 

              16 

Родитељски 

динар   300.000,00 
300.000,00 

                

Укупно 

Друштвена 

брига о деци   4.065.000,00 

47.004.768,00 

4 4.03 
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ" 
14.487.680,00 243.689,16 14.731.369,16 

      1201 
Програм 13- Развој културе и 

информисања 
14.487.680,00 243.689,16 14.731.369,16 

    820   0001 

ПА 0001- Функционисање 

локалних установа 

културе 

12.037.680,00 163.689,16 12.201.369,16 

            119 411 

Плате, накнаде и 

додаци 

запосленима 5.012.950,00 0,00 

5.012.950,00 

            120 412 

Социјални 

доприноси 

(послодавац) 897.730,00 0,00 

897.730,00 

            121 414 

Социјална 

давања 100.000,00 0,00 
100.000,00 
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запосленима  

            122 415 

Накнада 

трошкова за 

превоз 

запослених 110.000,00 0,00 

110.000,00 

            123 421 

Стални 

трошкови 1.860.000,00 44.477,16 
1.904.477,16 

            124 422 

Трошкови 

путовања 50.000,00 29.212,00 
79.212,00 

            125 423 

Услуге по 

уговору 1.110.000,00 20.000,00 
1.130.000,00 

            068 424 

Специјализоване 

услуге 235.000,00 0,00 
235.000,00 

            126 425 

Текуће поправке 

и одржавање 560.000,00 20.000,00 
580.000,00 

            127 426 

Материјални 

трошкови 260.000,00 40.000,00 
300.000,00 

            128 465 

Остале текуће 

дотације по 

закону 372.000,00 0,00 

372.000,00 

            129 482 

Остали порези и 

обавезне таксе 20.000,00 10.000,00 
30.000,00 

            130 511 

Инвестиционо 

одржавање 700.000,00   
700.000,00 

            131 512 

Машине и 

опрема 750.000,00 0,00 
750.000,00 

    820   0002 

ПА 0002- Јачање 

културне продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

2.450.000,00 80.000,00 2.530.000,00 

            132 422 

Трошкови 

путовања 0,00 60.000,00 
60.000,00 

            133 423 

Услуге по 

уговору 2.270.000,00 20.000,00 
2.290.000,00 

            134 424 

Специјализоване 

услуге 50.000,00 0,00 
50.000,00 

            135 426 

Материјални 

трошкови 130.000,00 0,00 
130.000,00 

                

Извори 

финансирања за 

функцију 820:     

  

              01 

Приходи из 

буџета 14.487.680,00  
14.487.680,00 

              04 

Сопствени 

приходи   230.000,00 
230.000,00 

              13 

Пренета 

неутрошена   13.689,16 
13.689,16 
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средства 

                

Укупно 

Културни 

центар    

14.731.369,16 

4 4.04 
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВУК 

КАРАЏИЋ" 
7.712.448,50 100.000,00 7.812.448,50 

      1201 
Програм 13- Развој културе и 

информисања 
7.712.448,50 100.000,00 7.812.448,50 

    820   0001 

ПА 0001- Функционисање 

локалних установа 

културе 

7.712.448,50 100.000,00 7.812.448,50 

            136 411 

Плате, накнаде и 

додаци 

запосленима 3.719.694,50 0,00 

3.719.694,50 

            137 412 

Социјални 

доприноси 

(послодавац) 665.754,00 0,00 

665.754,00 

            138 413 

Накнаде у 

натури 

(маркице) 15.000,00 0,00 

15.000,00 

            139 414 

Социјална 

давања 

запосленима  66.000,00 0,00 

66.000,00 

            140 415 

Накнаде 

трошкова 

запосленима 100.000,00 0,00 

100.000,00 

            141 421 

Стални 

трошкови 900.000,00 2.000,00 
902.000,00 

            142 422 

Трошкови 

путовања 40.000,00 0,00 
40.000,00 

            143 423 

Услуге по 

уговору 700.000,00 0,00 
700.000,00 

            144 424 

Специјализоване 

услуге 60.000,00 30.000,00 
90.000,00 

            145 425 

Текуће поправке 

и одржавање 130.000,00 0,00 
130.000,00 

            146 426 Материјал 250.000,00 0,00 250.000,00 

            147 465 

Остале текуће 

дотације по 

закону 351.000,00 0,00 

351.000,00 

            148 482 

Остали порези и 

таксе 35.000,00 0,00 
35.000,00 

            149 483 

Новчане казне 

по решењу суда 30.000,00 0,00 
30.000,00 

            150 512 Опрема 250.000,00 0,00 250.000,00 

            151 515 Књиге и 400.000,00 68.000,00 468.000,00 
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литература 

                

Извори 

финансирања за 

функцију 820:     

  

              01 

Приходи из 

буџета 7.712.448,50  
7.712.448,50 

              04 

Сопствени 

приходи   100.000,00 
100.000,00 

                

Укупно Народна 

библиотека    
7.812.448,50 

4 4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 5.162.510,00 550.000,00 5.712.510,00 

      0602 
Програм 15- Опште услуге 

локалне самоуправе 
5.162.510,00 550.000,00 5.712.510,00 

    160   0002 
ПА 0002- Функционисање 

месних заједница 
5.162.510,00 550.000,00 5.712.510,00 

            152 421 

Стални 

трошкови 2.770.000,00 175.000,00 
2.945.000,00 

            153 423 

Услуге по 

уговору 340.000,00 289.000,00 
629.000,00 

            154 424 

Специјализоване 

услуге 4.000,00 0,00 
4.000,00 

            155 425 

Текуће поправке 

и одржавање 410.000,00 80.000,00 
490.000,00 

            156 426 Материјал 0,00 6.000,00 6.000,00 

            157 483 

Новчане казне и 

пенали по 

решењу суда 1.550.000,00 0,00 

1.550.000,00 

            161 512 Опрема 88.510,00 0,00 88.510,00 

                

Извори 

финансирања за 

функцију 160:     

  

              01 

Приходи из 

буџета 5.162.510,00  
5.162.510,00 

              04 

Сопствени 

приходи   550.000,00 
550.000,00 

              07 

Средства из 

Републике   250.000,00 
250.000,00 

                

Укупно МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ    
5.712.510,00 

4 4.06 
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 

      0401 
Програм 06- Заштита животне 

средине 
12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 

    510   0005 
ПА 0005- Управљање 

комуналним отпадом 
11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 
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            158 421 

Стални 

трошкови 11.700.000,00 0,00 
11.700.000,00 

    560   0001 
ПА 0006- Управљање 

осталим врстама отпада 
600.000,00 0,00 600.000,00 

            159 424 

Специјализоване 

услуге 600.000,00 0,00 
600.000,00 

                

Извори 

финансирања за 

функцију 510:     

0,00 

              01 

Приходи из 

буџета 11.700.000,00  
11.700.000,00 

                

Извори 

финансирања за 

функцију 560:    

0,00 

              01 

Приходи из 

буџета 600.000,00  
600.000,00 

                

Укупно 

Буџетски фонд 12.300.000,00  
12.300.000,00 

У К У П Н И   Р А С Х О Д И  419.175.000,00 131.174.982,41 550.349.982,41 

 

 

 

Члан 6. 

 

У осталим деловима Одлука о Буџету општине Баточина за 2019. годину 

(„Службени гласник општине Баточина“, број 28/18 и 5/19) остаје непромењена. 

 

Члан 7.             

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном 

гласнику општине Баточина». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број 020-411/19-01 од 28.06.2019. године 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

 

             Бранислав Павловић 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 

Правни основ за доношење Одлуке 

 

Правни основ за доношење Одлуке о првој измени и допуни одлуке о буџету 

општине Баточина за 2019. годину (у даљем тексту: Ребаланс) садржан је у члану 

47. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 

103/15, 99/16,113/17,  95/2018 и 31/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др. закон, 

101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине Баточина“, бр. 9/19). 

Одлука о буџету је основни иструмент економске политике локалне самоуправе 

којом се утврђују приходи и примања, као и расходи и издаци на годишњем нивоу. 

Одлука о буџету локалне власти јесте „одлука којом се процењују приходи и 

примања, те утврђују расходи и издаци за једну годину или три године (капитални 

издаци исказују се за три године), а доноси га скупштина локалне власти; садржи 

одредбе битне за извршење те одлуке“.  

 

Разлог за доношење Одлуке  

 

Другом изменом Одлуке планирани су приходи у укупном износу од 

550.349.982,41 динара, и то за извор 01 износ од 419.175.000,00 динара и из осталих 

извора 131.174.982,41 динара што представља увећање извора 01 у односу на износ 

планиран првим ребалансом.  

Уговором о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне 

самоуправе у Републици Србији у 2019. години број 401-01-138/54/2019-01/1 од 16. 

априла 2018. године Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и       

популациону политику одобрио је износ од 4.394.500,00 динара за суфинансирање 

мера „подстицај младих брачних парова у руралним срединама – набавка 

пластеника“ и „очување и унапређење репродуктивног здравља – набавка возила за 

патронажну службу“ и „пут ка здравом материнству – набавка сонде за УЗ апарат“.  

У складу са чланом 8. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити 

(„Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) закључен је Уговор са Министарством за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-73/19-01 од 26.03.2019. године 

којим су додељена средства у износу од 1.248.978,31 динара за услуге социјалне 

заштите. 

У посебном делу Одлуке о буџету за 2019. годину, исказани су финансијски 

планови корисника буџетских средстава, односно расходи и издаци буџетских 

корисника у складу са економском, функционалном и програмском класификацијом 

према изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. Закона о буџетском 

систему. На основу измењених финансијских планова корисника, извршене су 

измене по свим буџетским класификацијама. 
На основу горе наведеног, Скупштина општине Баточина доноси горе 

наведену Одлуку о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Баточина за 
2019. годину.  
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ПРОГРАМ / ПA / 

Пројекат 
Ш

и
ф

р
а 

Циљ Индикатор 

Вредн. у 

базној 
год. 

(2017) 

Очекивана 

вредност 
у  2018. 

год. 

Циљана 

вредност 
у 2019. 

години 

Циљана 

вредност 
у 

2020.год. Средства из буџета 

Сопствени и др. 

прих. Укупна средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1- Становање, 

урбанизам и 

просторно 

планирање 

1101 
Просторни развој у 

складу са плановима 

Проценат покривености 
територије урбанистичком 

планском документацијом 

90% 100% 100% 100% 1.800.000,00 4.920.000,00 6.720.000,00 

Просторно и 
урбанистичко 

планирање 

1101/0001 

Повећање 

покривености 
територије планском и 

урбанистичком 

документацијом 

Усвојен просторни план 

града/општине 
1 1 1 1 

1.600.000,00 600.000,00 2.200.000,00 

Број усвојених планова 
генералне регулације у 

односу на број 

предвиђених планова 
вишег реда 

2 3 3 4 

Проценат површине 

покривен плановима 
детаљне регулације 

10% 15% 20% 35% 
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Стамбена подршка  1101/0004 
Планско управљање 

стамбеном подршком 

Број корисника стамбене 

подршке 
4 6 2 1 200.000,00 4.320.000,00 4.520.000,00 

2 - Комунална 

делатност 
1102 

Повећање 

покривености 

територије 
комуналним 

делатностима 

одржавања јавних 
зелених површина, 

одржавања чистоће на 

површинама јавне 
намене и зоохигијене 

Број м² површина јавне 

намене где се одржава 
чистоћа у односу на укупан 

број м² јавне намене - на 

месечном нивоу 

315787,34 315787,34 315787,34 315787,34 41.682.550,00 84.157.895,75 125.840.445,75 
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Број м² јавних зелених 

површина на којима  се 
уређује и  одржава 

зеленило у односу на 

укупан број м² јавних 
зелених површина - на 

месечном нивоу 

6571,14 6571,14 6571,14 6571,14 

Побољшање квалитета 
одржавања зелених 

јавних и осталих 

површина 

Број интервенција грађана 

на услуге одржавања 
гробља 

100 50 25 20 

Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 
1102/0001 

Адекватно управљање 

јавним осветљењем 

Укупан број замењених 
светиљки након пуцања 

лампи 

200 250 300 350 17.000.000,00 10.000.000,00 27.000.000,00 
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Ефикасно и 

рационално 
спровођење јавног 

осветљења и 
минималан негативан 

утицај на животну 

средину 

Укупан број замењених 

светиљки које су замењене 
савременијим 

250 290 350 380 

Одржавање јавних 

зелених површина 
1102/0002 

Максимална могућа 

покривеност насеља и 
територије услугама 

уређења и одржавања 

зеленила 

Број м² јавних зелених 

површина на којима се 
уређује и одржава зеленило 

у односу на укупан број м² 

зелених површина  

78853,68 78853,68 171294 171294 

5.847.550,00 14.037.478,00 19.885.028,00 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 
уређења и одржавања 

јавних зелених 
површина 

Број извршених 
инспекцијских контрола 

  8 8 8 
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Одржавање чистоће на 
површинама јавне 

намене 

1102/0003 

Максимална могућа 

покривеност насеља и 
територије услугама 

одржавања чистоће 

јавних површина 

Степен покривености 

територијеуслугама 
одржавања чистоће јавно-

прометних површина (број 

улица које се чисте у 
односу на укупан број 

улица у граду/општини)) 

26% 26% 26% 26% 

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 

Број улица које се 
одржавају прањем 

камионском цистерном 

11 11 11 11 

Зохигијена 1102/0004 

Унапређење заштите 

од заразних и других 

болести које преносе 
животиње 

Број ухваћених и 
збринутих паса и мачака 

луталица 

150 160 170 180 3.100.000,00 0 3.100.000,00 
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Број пријављених уједа од 
паса и мачака луталица од 

стране оштећених 

26 20 10 10 

Унапређење заштите 

од заразних и других 

болести које преносе 
инсекти 

Јавне површине на којима 

је рађена дезинсекција (у 

км²) 

15 18 20 22 

Број извршених 

запрашивања за сузбијање 

комараца и крпеља  

2 3 4 5 

Уређивање, одржавање 
и коришћење пијаца 

1102/0005 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 
уређивања, одржавања 

и коришћења пијаце 

Број опремљених пијачних 

места у односу на укупан 

број пијачних места 
предвиђених у складу са 

градском/општинском 
одлуком 

2 2 2 2 6.060.000,00 54.000.000,00 60.060.000,00 
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Проценат повећања 

корисника услуга закупа 
пијачног простора на 

годишњем нивоу 

  10% 12% 14% 

Одржавање гробља и 

погребне услуге 
1102/0006 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

одржавања гробља и 
погребних услуга 

Број интервенција у односу 

на укупан број поднетих 

иницијатива грађана за 
чишћење и одржавање 

гробља 

100 50 25 20 

1.535.000,00 0 1.535.000,00 

Проширење гробља 
(гробних места) 

0 400 420 420 

Управљање и 
снабдевање водом за 

пиће 

1102/0008 
Адекватан квалитет 
приужених услуга 

водоснабдевања 

Покривеност територије 
општине водоводном 

мрежом 

60 60 80 80 940.000,00 6.120.417,75 7.060.417,75 
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3 – Локални 

економски развој 
1501 

Отварање нових 
предузећа и 

предузетничких радњи 

на  територији 
града/општине 

Број жена предузетница у 

односу на укупан број 
отворених предузетничких 

радњи 

7/21 11/27 15/35 20/40 1.700.000,00 0 1.700.000,00 

Мере активне 
политике 

запошљавања 

1501/0002 

Повећање броја 

запослених кроз мере 

активне политике 
запошљавања 

Број новозапослених кроз 
реализацију мера активне 

политике запошљавања 

20 30 50 100 

1.700.000,00 0 1.700.000,00 

Број новозапослених жена 
кроз реализацију мера 

активне политике 

запошљавања 

1/20 10/30 15/35 20/40 

4 - Развој туризма 1502 
Промоција туристичке 

понуде општине 

Број догађаја који 

промовишу туристичку 

понуду општине у земљи и 

иностранству 

3 8 10 10 340.000,00 0,00 340.000,00 
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Промоција туристичке 
понуде 

1502/0002 

Адекватна промоција 

туристичке понуде 
града/општине на 

циљаним тржиштима 

Број догађаја који 

промовишу туристичку 

понуду града/општине у 
земљи и/или иностранству 

на којима учествује ТО 

града/општине 

3 8 10 10 340.000,00 0,00 340.000,00 

5 – Пољопривреда и 

рурални развој 
101 

Раст производње и 
стабилност дохотка 

произвођача 

Број жена носилаца 

пољопривредног 

газдинства у односу на 
укупан број корисника  

17/201 20/200 35/210 35/210 7.200.000,00 0 7.200.000,00 

Подстицаји за 

спровођење 
пољопривредне 

политике у локалној 

заједници 

0101/0001 

Стварање услова за 

развој и унапређење 

пољопривредне 
производње 

Број едукација намењених 

пољопривредним 

произвођачима на 
територији града/општине 

10 12 12 15 2.150.000,00 0 2.150.000,00 
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Број посећених сајмова на 

територији Реублике 
1 1 2 2 

Број жена корисница мера  16 20 30 30 

Мере подршке 

руралном развоју 
0101/0002 

Унапређење руралног 

развоја  

Проценат коришћења  
пољопривредног земљишта 

обухваћених годишњим 

програмом, у односу на 
укупне расположиве 

пољопривредне површине  

57,45 55 55 55 5.050.000,00 0 5.050.000,00 
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Број регистрованих 

пољопривредних 
газдинстава која су 

корисници мера руралног 

развоја у односу на укупан 
број пољопривредних 

газдинстава  

71 80 80 80 

Број жена корисница ових 
мера 

6 10 20 20 

6 - Заштита животне 

средине 
401 

Унапређење заштите 

природе 

Проценат територије под 
заштитом III категорије 

2,14 2,5 3 3 

26.714.000,00 10.000.000,00 36.714.000,00 

Број подручја која су 

проглашена заштићеним 
подручјем III категорије 

1 2 3 3 
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Унапређење 

управљања 
комуналним и осталим 

отпадом 

Проценат становништва 

покривеног услугом 
прикупљања комуналног 

отпада  

100% 100% 100% 100% 

Број „дивљих“ депонија 12 12 12 12 

Управљање отпадним 

водама 
0401/0004 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

одвођења отпадних 
вода 

Број интервенција на 

канализационој мрежи 
2 5 7 10 14.414.000,00 10.000.000,00 24.414.000,00 
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Адекватан квалитет 

пружених услуга 

одржавања и чишћења 
кишне канализације 

као и пражњење 

канализационе линије 

Број одржавања шахти 

кишне канализације 
60 60 60 60 

Број реконструисаних  
црпних станица 

    8   

Дужина канала за 

одржавање (км) 
    2,5 2,5 

Управљање 
комуналним отпадом 

0401/0005 

Спровођење редовних 
мерења на територији 

града/општине и 

испуњење обавеза у 
складу са законима 

Број извршених контрола 
или надзора мера 

поступања са одпадом у 

складу са Законом о 
управљању отпадом 

4 5 6 7 11.700.000,00 0 11.700.000,00 
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Број спроведених мерења 

количина комуналног 
отпада у складу са Законом 

о управљању отпадом 

497 510 530 550 

Управљање осталим 
врстама отпада 

0401/0006 

Одрживо управљање 

осталим врстама 

отпада 

Број очишћених „дивљих“ 
депонија 

12 12 12 12 600.000,00 0 600.000,00 

7 – Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

0701 

Повећање безбедности 

учесника у саобраћају 

и смањење броја 
саобраћајних незгода 

Број саобраћајних 

незгода/инцидената у 
односу на број из 

предходне године 

33/30 5/33 0/5 0/0 

36.922.200,00 27.727.356,96 64.649.556,96 

Број смртних исхода у 
односу на број из прет 

ходне године 

2/2 0/2 0/0 0/0 
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Број повређених људи у 
односу на број из 

претходне године 

16/20 0/16 0/0 0/0 

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 
инфраструктуре 

0701/0002 

Одржавање квалитета 

путне мреже кроз 

реконструкцију и 

редовно одржавање 

асфалтног покривача 

Број километара санираних 
и/или реконструисаних 

улица 

0,872 2 3,6 4 

36.922.200,00 27.727.356,96 64.649.556,96 

Број километара санираних 

и/или реконструисаних 
улица фрезованим асфалт 

0 5 0 0 

Количина каменог агрегата 
за потребе насипања и 

редовног одржавања 

локалних и 
некатегорисаних путева у t 

4550 5000 9000 10000 
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Опремање и 

одржавање  

саобраћајне 
сигнализације на 

путевима и улицама 

Број поправњених и 

новопостављених 

саобраћајних знакова и 
семафора 

17 25 30 35 

Дужина хоризонталне 

саобраћајне сигнализације 

(у км) 

0 1,5 1,5 1,5 

8 – Предшколско 

васпитање и 

образовање 

2001 

Повећање обухвата 

деце предшколиским 
васпитањем и 

образовањем 

Проценат уписане деце у 

односу на број укупно 

пријављене деце 

100% 100% 100% 100% 42.439.768,00 4.065.000,00 46.504.768,00 
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Проценат деце која су 

уписана у предшколске 
установе (Проценат деце 

која су уписана у 

предшколске установе у 
односу на укупан број деце 

у граду/општини (јаслена 

група, предшколска група 
и ППП)) 

75% 80% 80% 80% 

Функционисање 

предшколских 
установа 

2001/0001 

Обезбеђени адекватни 

услови за Васпитно-

образовани рад са 
децом уз повећан 

обухват 

Просечан број деце у групи 
(јасле, предшколски, 

припремни предшколски 

програм/ппп) 

18 19 19 20 42.439.768,00 4.065.000,00 46.504.768,00 
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Просечан број деце по 

васпитачу/васпитачици 
(јасле, предшколски, 

припремни предшколски 
програм) 

9 15 15 16 

Проценат деце ослобођене 
од пуне цене услуге у 

односу на укупан број деце 

12% 14% 14% 15% 

9 – Основно 

образовање и 

васпитање 

2002 

Потпуни обухват 

основним образовањем 
и васпитањем 

Обухват деце основним 

образовањем (расположено 

према полу) 

811 (м-

436, 375-

ж) 

809 (м-

435, ж-

374) 

792 (м-

430, ж-

362) 

805 (м-

433, ж-

372) 

41.500.000,00 0 41.500.000,00 

Стопа прекида основног 

образовања (расположено 

према полу) 

0 0 0 0 
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Унапређен квалитет 

основног образовања  

Просечан број поена на 
матурском испиту 

(математика/српски/општи) 

9/11/13 14/15/18 14/15/18 15/16/19 

Проценат ученика који је 

учествовао на републичким 
такмичењима 

2% 4% 10% 15% 

Функционисање 
основних школа 

2002/0001 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-
образовни рад са 

децом у основним 
школама 

Просечан број ученика по 
одељењу (разврстани по 

полу) 

28 (ж-13, 
м-15) 

26 (ж-12, 
м-14) 

26 (ж-12, 
м-14) 

25 (ж-13, 
м-12) 

41.500.000,00 0 41.500.000,00 
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Проценат школима у 

којима је надлежна 

инспекција (санитарна за 
хигијену, грађевинска за 

грађевинске услове и 

инспекција заштите) 

0 0 0 0 

Унапређен квалитет 

основног образовања 

Број ученика који похађају 

ваннаставне активности у 

односу на укупан број 
ученика 

395/834 417/811 512/809 625/805 
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Број стручних лица која су 

добила најмање 24 бода за 
стручно усавршавање  кроз 

учешће на семинарима на 

годишњем нивоу 

56 68 72 78 

Број деце која се образују 

по ИОП3 
0 2 4 6 

10 – Средње 

образовање и 

васпитање 

2003 

Повећање обухвата 

средњошколског 

образовања 

Број деце која су 

обухваћена средњим 
образовањем (пасположен 

по полу) 

104-ж, 
141-м 

110-ж, 
133-м 

100-ж, 
152-м 

105-ж, 
170-м 

16.900.000,00 0 16.900.000,00 
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Стопа прекида средњег 

образовања (расположено 

према полу) 

0,79%-ж, 

0,40%-м 

0,41%-ж, 

0,82%.м 

0,40%-ж, 

0,79%-м 
0 

Унапређење 

доступности средњег 

образовања 

Број објеката који су 
прилагодили простор за 

децу са инвалидитетом у 

односу на укупан број 
објеката средњих школа 

0 0 1 1 
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Проценат деце која се 
школују у средњим 

школама на основу 

индивидуалног 
образованог плана (ИОП2) 

у односу на укупан број 

деце одговарајуће старосне 
групе 

0 1,22 1,22 1,45 

Функционисање 
средњих школа 

2003/0001 
Унапређење квалитета 
образовања у средњим 

школама 

Број ученика који похађају 

ваннаставне активности/у 
односу на укупан број 

ученика 

147/245 170/243 190/252 210/275 16.900.000,00 0 16.900.000,00 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 211 

Број запослених који су 

добили најмање 24 бода за 
стручно усавршавање кроз 

учешће на семинарима на 

годишњем нивоу 

22 22 25 35 

Број талентоване деце 
подржане од стране 

града/општине у односу на 

укупан број деце у 

школама 

2/245 4/243 4/252 5/275 

11 - Социјална и 

дечија заштита 
0901 

Повећање доступности 

права и механизама 

социјалне заштите за 
жене у локалној 

заједници 

Број жена корисница 
социјалне помоћи у односу 

на укупан број поднетих 

захтева 

100/194 110/200 100/200 100/200 18.030.000,00 3.800.000,00 21.830.000,00 
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Једнократне помоћи и 

други облици помоћи 
0901/0001 

Унапређење заштите 

сиромашних  

Број породица које 

добијају помоћ у виду 

грађевинског материјала 
(за стамбене објекте које 

додељује КИРС) 

0 4 2 1 

3.230.000,00 3.800.000,00 7.030.000,00 

Унапређење положаја 

грађана који припадају 

угроженим 

групамаобезбеђивањем 

мера материјалне 
подршке 

Број корисника 231 325 330 340 

Дневне услуге у 
заједници 

0901/0003 

Подстицање развоја 

разноврсних 
социјалних и других 

услуга у заједници 

Број удружења која 

добијају средства из буџета 

општине 

1 1 2 2 1.240.000,00 0 1.240.000,00 
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Подршка реализацији 

програма Црвеног 
крста  

0901/0005 

Социјално давање-

олакшавање људске 

патње пружањем 
неопходне ургентне 

помоћи лицимау 

невољи, развијањем 
солидарности међу 

људима, 

организовањем 
различитих облика 

помоћи 

Број дистрибуираних 

пакета за социјално 
угрожено становништво 

1072 1100 1150 1150 1.100.000,00 0 1.100.000,00 

Подршка деци и 

породици са децом 
0901/0006 

Унапређење 

популационе политике 

Број мера материјалне 
подршке намењен мерама 

локалне популационе 

политике  

2 3 3 3 

9.300.000,00 0 9.300.000,00 

Једнократна помоћ 

породици за новорођенчад 
70 80 90 100 
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Број незапослених 
породиља које примају 

помоћ општине 

35 50 60 70 

Подршка особама са 
инвалидитетом 

0901/0008 

Обезбеђивање услуга 

социјалне заштите за 
старије и одрасле са 

инвалидитетом 

Број корисника услуга 1 2 2 2 3.160.000,00 0,00 3.160.000,00 

12 - Здравствена 

заштита 
1801 

Унапређење система 
пружања здравствених 

услуга уз подизање 

техничке 
опремљености новом 

опремом  за пружање 

квалитетних 
здравствених услуга 

пацијентима  

Проценат броја укупно 

извршених здравствених 

услуга у односу на укупно 
планиране годишње 

107 109 111 113 11.534.000,00 0 11.534.000,00 
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Унапређење система 

пружања квалитетних 
здравствених услуга 

пацијентима  

повећањем броја 
запослених 

Број нових запослених 

радника  
3 4 4 4 

    

Проценат повећања 
запослености у односу на 

укупан број радника у 

Дому  здравља 

4 6 6 6 
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Функционисање 

установа примарне 
здравствене заштите 

1801/0001 

Унапређење система 

пружања здравствених 

услуга уз подизање 

нивоа техничке 

опремљености новом 
медицинском  и 

осталом опремом за 

пружање квалитетних  
превентивних и 

куративних 

здравствених услуга 
пацијентима 

Проценат броја укупно 

извршених здравствених 

услуга у односу на укупно 
планиране на годишњем 

нивоу 

107 109 111 113 11.534.000,00 0 11.534.000,00 
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Унапређење система 

пружања здравствених 

услуга и побољшање 
квалитета здравствене 

заштите повећањем 

броја запослених 
радника који учествују 

у пружању  

Број нових запослених 

радника 
3 4 4 4 

Проценат повећања 

запослености у одноосу на 
укупан број радника у 

Дому здравља 

4 6 6 6 

13- Развој културе и 

информисања 
1201 

  

Број реализованих 

програма на 1000 
становника који доприносе 

остваривању општег 

интереса у култури 

3+3 3+3 2+3 2+3 24.200.128,50 330.000,00 24.530.128,50 
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Подстицање развоја 

културе 

Број посетилаца програма 

који доприносе 

остваривању општег 
интереса у култури који су 

одржани на 1000 становика 

300+96 300+97 500+97 500+97 

  

Укупан број чланова 

удружења грађана из 
области културе 

600 600 600 600 
  

Остваривање јавног 

интереса из области 

информисања 

Број сати емитованих ТВ и 

радио садржаја који 
доприносе остварењу 

општег интереса 

3 6 8 9 
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Број примерака локалних 
штампаних медија који 

доприносе остваривању 

општег интереса у области 
јавног информисања 

0 900 2000 2500 

Функционисање 
локалних установа 

културе 

1201/0001 

Обезбеђење редовног 
функционисања 

установа културе 

Број запослених у 

установама културе у 

односу на укупан број 
запослених у ЈЛС 

8 8 8 8 

20.030.128,50 250.000,00 20.280.128,50 

Подстицање развоја 
културе 

Број реализованих 
програма на 1000 

становника који доприносе 

остваривању општег 
интереса у култури 

0,032 0,035 0,035 0,035 
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Број посетилаца програма 

који доприносе 

остваривању општег 
интереса у култури који су 

одржани на 1000 

становника  

0,97 0,97 0,97 0,97 

Јачање културне 

продукције и 
уметничког 

стваралаштва 

1201/0002 

Повећање учешћа 

грађана у културној 

продукцији и 
уметничком 

стварачаштву  

Број грађана који су 
учествовали у програмима 

културне продукције 

уметничког стварала 

500 600 700 700 

2.970.000,00 80.000,00 3.050.000,00 

Унапређење 

разноврсности 

културне понуде 

Број програма и пројеката 

удружења грађана 
подржаних од стране 

општине 

20 25 30 30 
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Унапређење система 

очувања и 
представљања 

културно-историјског 

наслеђа 

1201/0003 

Очување и заштита 

културног наслеђа 

Број Црквених заједница 

које користе меру ЈЛС 
4 5 6 6 

600.000,00 0 600.000,00 

Унапређење 

разноврсности 
културне понуде 

Број програма и пројеката 
удружења грађана 

подржаних од стране 

општине 

20 25 30 30 

Остваривање и 

унапређење јавног 
интереса у области 

јавног информисања 

1201/0004 

Повећана понуда 
квалитетних медијских 

садржаја из области 

друштвеног живота 
локалне заједнице 

Број медијских садржаја 

подржаних на конкурсима 

јавног информисања 

0 0 6 6 600.000,00 0 600.000,00 

14 - Развој спорта и 

омладине 
1301 

Обезбеђење услова за 
бављење спортом свих 

грађана и грађанки 

града/општине 

Број спортских 

организација преко којих 
се остварује јавни интерес 

у области спорта 

13 11 13 13 
11.043.000,00 0 11.043.000,00 

Број жена чланова   94 100 120 
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спортских организација и 

удружења 

Подршка локалним 

спортским 

организацијама , 
удружењима и 

савезима 

1301/0001 

Унапређење подршке 

локалним спортским 
организацијама преко 

којих се остварује 

јавни интерес у 

области спорта 

Број годишњих програма 

спортских организација 
финансираних од стране 

општине 

13 11 13 13 

10.822.000,00 0 10.822.000,00 Број стипендираних 

категорисаних спортиста 
3 3 3 3 

Број годишњих програма 

удружења грађана 

финансираних од стране 
општине 

4 4 5 5 
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Спровођење 

омладинске политике 
1301/0005 

Подршка активном 

укључивању младих у 

различите друштвене 
активности 

Број младих корисника 
услуга мера омладинске 

политике 

0 110 100 100 221.000,00 0 221.000,00 

15 – Опште услуге 

локалне самоуправе 
0602 

Одрживо управно и 
финансијско 

функционисање 
града/општине у 

складу надлежностима 

и пословима локалне 
самоуправе 

Однос броја запослених у 
граду/општини и законом 

утврђеног максималног 
броја запослених 

29/41 30/41 32/41 33/41 99.672.531,50 517.178,86 100.189.710,36 

Функционисање 
локалне самоуправе и 

градских општина 

0602/0001 
Функционисање 

управе 

Проценат решених  

предмета у календарској 

години (у законском року, 
ван законског рока) 

24,25% 35% 40% 40% 74.605.558,10 217.178,86 74.822.736,96 
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Функционисање 

месних заједница 
0602/0002 

Обезбеђено 

задовољавање потреба 
и интереса локалног 

становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број иницијатива /предлога 

месних заједница према 

граду/општини у вези са 
питањима од интереса за 

локално становништво 

0 24 26 28 4.374.000,00 300.000,00 4.674.000,00 

Сервисирање јавног 

дуга 
0602/0003 

Одржавање 

финансијске 
стабилности општине 

и финансирање 

капиталних 
инвестиционих 

расхода 

Удео дугорочних дугова за 

финансирање капитала 
7,3 3,9 2 1 15.550.000,00 0 15.550.000,00 

Текућа буџетска 
резерва 

0602/0009             2.842.973,40 0 2.842.973,40 

Стална буџетска 

резерва 
0602/0010             1.000.000,00 0 1.000.000,00 
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Управљање у 

ванредним 
ситуацијама 

0602/0014 

Изградња ефикасног 
превентивног система 

заштите и спасавања 

на избегавању 
последица 

елементарних и других 

непогода 

Број санираних водотокова 0 2 2 3 1.300.000,00 0 1.300.000,00 

16 – Политички 

систем локалне 

самоуправе 

2101 

           Ефикасно и 

ефективно 
функционисање органа 

политичког система 

локалне самоуправе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

          15.458.952,00 0 15.458.952,00 

Функционисање 

Скупштине 
2101/0001 

Функционисање 
локалне скупштине 

Број усвојених аката 75 80 80 80 

7.525.572,00 0 7.525.572,00 
Број седница скупштине 9 10 10 10 

Број седница сталних 

радних тела 
11 15 80 80 

Функционисање 

извршних органа 
2101/0002 

Функционисање 

извршних органа 
Број усвојених аката 153 160 160 160 7.933.380,00 0 7.933.380,00 
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Број седница извршних 

органа 
23 30 30 30 

Број донетих аката 153 160 160 160 

17 – Енергетска 

ефикасност и 

обновљиви извори 

енергије 

501 
Смањење потрошње 

енергије 

Урађена термоизолација и 

фасада на зградама јавне 
управе 

0 1 1 1 600.000,00 0 600.000,00 

Енергетски 

менаџмент 
0501/0001 

Смањење потрошње 

енергије 

Урађена термоизолација и 
фасада на зградама јавне 

намене 

0 1 1 1 600.000,00 0 600.000,00 

УКУПНО 
397.737.130,00 135.517.431,57 533.254.561,57 
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На основу члана 32. став 1. 

тачка 1, члана 41. Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007, 

83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018) и члана 40. 

тачка 1. Статута општине Баточина 

(,,Службени лист општине Баточина“,  

број 9/19), Скупштина општине 

Баточина на седници одржаној дана 

28.06.2019. године, донела је 

 

 

П О С Л О В Н И К   

О РАДУ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

1. Предмет уређивања 

 

Члан 1. 

            Пословником о раду 

Скупштине општине Баточина (у 

даљем тексту: Пословник) уређује се 

конституисање, организација и рад 

Скупштине општине Баточина (у 

даљем тексту: Скупштина), начин 

остваривања права и дужности 

одборника, јавност рада, као и друга 

питања везана за рад Скупштине и 

њених радних тела. 

 

Члан 2. 

            Скупштина је највиши орган 

општине који врши основне функције 

локалне власти, утврђене Уставом, 

законом и Статутом општине (у 

даљем тексту: Статут).  

            Скупштину чине одборници, 

које бирају грађани на непосредним 

изборима, тајним гласањем, у складу 

са законом и Статутом.  

          

Члан 3. 

 

            Скупштину представља и 

заступа председник Скупштине. 

 

2. Језик, писмо и родна 

неутралност израза 

 

Члан 4. 

            У Скупштини је у службеној 

употреби српски језик и ћириличко 

писмо, у складу са Уставом, законом и 

Статутом.  

 

Члан 5. 

            Сви појмови у овом 

Пословнику употребљени у 

граматичком мушком роду 

подразумевају мушки и женски 

природни род. 

            Именице које означавају 

службене позиције, положаје и 

функције у Општини Баточина (у 

даљем тексту: Општина), користе се у 

облику који изражава пол лица које је 

њихов носилац. 

 

3. Печат Скупштине 

 

Члан 6. 

Печат Скупштине је округлог 

облика, пречника 32 мм, у чијој се 

средини налази грб Републике Србије, 

текст је исписан на српском језику, 

ћириличким писмом.     

Текст печата исписан је у 

концентричним круговима око грба 

Републике Србије. У дну печата 

исписано је седиште органа општине -

*БАТОЧИНА*.  

Печат Скупштине општине 

садржи следећи текст׃ 
- у спољашњем кругу 

печата исписано је׃ 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА,     

- у следећем 
унутрашњем кругу 
исписано је 
СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА. 
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Печат Скупштине поверава се 

на чување секретару Скупштине. 

 

II КОНСТИТУИСАЊЕ 

СКУПШТИНЕ  

 

1. Сазивање конститутивне 

седнице  

 

Члан 7. 

            Конститутивну седницу новог 

сазива Скупштине, после спроведених 

избора за одборнике Скупштине, 

сазива председник Скупштине из 

претходног сазива, у року од 15 дана 

од дана објављивања коначних 

резултата избора. 

            Ако је председник Скупштине 

из претходног сазива одсутан, спречен 

или не жели да сазове конститутивну 

седницу у року из става 1. овог члана, 

то може учинити најстарији кандидат 

за одборника новог сазива који то 

прихвати, који је овлашћен да сазове 

конститутивну седницу у року од 15 

дана од истека рока из става 1. овог 

члана. 

            Уз позив за конститутивну 

седницу организациона јединица 

Општинске управе надлежна за 

скупштинске послове сваком 

кандидату за одборника обавезно 

доставља Статут, Пословник, 

Извештај Изборне комисије општине 

(у даљем тексту: Изборна комисија) о 

спроведеним изборима и Етички 

кодекс. 

   

2. Председавање 

конститутивном седницом  

 

Члан 8. 

            Конститутивном седницом, до 

избора председника Скупштине, 

председава најстарији кандидат за 

одборника новог сазива који је 

присутан на седници и који се 

прихвата те дужности (у даљем 

тексту: председавајући), а у раду му 

помажу секретар Скупштине из 

претходног сазива и најмлађи 

кандидат за одборника новог сазива 

који је присутан на седници и који се 

прихвати те дужности. 

            Пре почетка седнице, 

организациона јединица Општинске 

управе надлежна за скупштинске 

послове утврђује укупан број 

присутних и обавештава 

председавајућег да ли је присутан 

потребан број кандидата за одборнике 

за рад и одлучивање. 

            Одредбе овог Пословника које 

се односе на овлашћења председника 

Скупштине, сходно се примењују и на 

овлашћења председавајућег 

конститутивне седнице. 

 

3. Дневни ред седнице 

 

Члан 9. 

            На конститутивној седници 

Скупштине врши се потврђивање 

мандата одборника, избор 

председника и постављење секретара 

Скупштине.  

            Осим обавезних тачака дневног 

реда из става 1. овог Пословника, 

конститутивна седница Скупштине 

може имати следеће тачке дневног 

реда: 

- извештај Изборне комисије о 

спроведеним изборима; 

- именовање чланова 

Верификационог одбора; 

- разматрање извештаја 

Верификационог одбора; 

- доношење одлуке о 

потврђивању мандата 

одборника; 

- полагање заклетве изабраних 

одборника; 

- избор заменика председника 

Скупштине; 

- избор извршних органа 

општине; 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 229 

- избор чланова Одбора за 

административно-мандатна 

питања. 

            Скупштина се сматра 

конституисаном избором председника 

Скупштине и постављењем секретара 

Скупштине. 

 

4. Потврђивање мандата 

одборника 

 

Члан 10. 

            Мандат одборника почиње да 

тече даном потврђивања мандата и 

траје 4 године, односно до престанка 

мандата одборника тог сазива 

Скупштине.  

            О потврђивању мандата 

одборника одлучује Скупштина на 

конститутивној седници.  

            Потврђивање мандата 

одборника врши се на основу уверења 

о избору за одборника и извештаја 

Изборне комисије о спроведеним 

изборима за одборнике. 

  Потврђивањем мандата 

новоизабраних одборника престају 

функције председника и заменика 

председника Скупштине из 

претходног сазива. 

 

5. Верификациони одбор 

 

Члан 11. 

            На почетку конститутивне 

седнице, на предлог председавајућег, 

Скупштина већином гласова 

присутних кандидата за одборнике 

именује Верификациони одбор од 3 

члана, које предлажу три изборне 

листе које су добиле највећи број 

одборничких мандата у Скупштини.  

            Верификационим одбором 

председава његов најстарији члан.  

            Верификациони одбор ради на 

седници којој присуствују сви 

чланови одбора и одлучује већином 

гласова чланова одбора. 

            Када Скупштина потврди 

мандате одборника, Верификациони 

одбор престаје са радом. 

 

Члан 12. 

            По именовању 

Верификационог одбора, 

председавајући одређује паузу у раду 

Скупштине најдуже до 30 минута, 

како би се састао Верификациони 

одбор.  

            На основу извештаја Изборне 

комисије, Верификациони одбор 

утврђује да ли су подаци из уверења о 

избору сваког кандидата за одборника 

истоветни са подацима из извештаја 

Изборне комисије, као и да ли је 

уверење издато од Изборне комисије, 

као надлежног органа, те о томе 

подноси писани извештај Скупштини 

који садржи предлог да ли треба 

потврдити мандате одборника. 

            Извештај и предлог из става 2. 

овог члана Верификациони одбор 

доноси већином гласова. 

 

Члан 13. 

            Извештај Верификационог 

одбора садржи предлог: 

- за потврђивање мандата 

одборника; 

- да се не потврде мандати 

појединих кандидата за 

одборника, са образложењем (у 

случају смрти кандидата за 

одборника или наступања 

другог разлога за 

недодељивање мандата новом 

одборнику); 

- да се одложи потврђивање 

мандата појединих кандидата 

за одборника (у случају 

неслагања, односно 

неистоветности података из 

уверења о избору и извештаја 

Изборне комисије или 

издавања уверења о избору од 

стране неовлашћеног органа). 
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Члан 14. 

            Председавајући 

Верификационог одбора подноси 

Скупштини извештај. 

  О извештају Верификационог 

одбора Скупштина расправља у 

целини. 

            После завршене расправе, 

уколико Верификациони одбор не 

оспори ни један мандат, о његовом 

извештају Скупштина одлучује у 

целини, јавним гласањем. 

            Ако Верификациони одбор у 

свом извештају, односно поједини 

кандидат за одборника на самој 

седници, предложи да се потврђивање 

мандата поједином кандидату за 

одборника одложи или да му се 

мандат не потврди, Скупштина о томе 

посебно гласа. 

             

Члан 15. 

            О потврђивању мандата 

одборника, на основу извештаја 

Верификационог одбора, Скупштина 

одлучује јавним гласањем.  

            У гласању могу учествовати 

кандидати за одборнике којима су 

мандати додељени у складу са 

Законом о локалним изборима и који 

имају уверење Изборне комисије да су 

изабрани. 

  

Члан 16. 

            Скупштина може да ради и 

одлучује када су потврђени мандати 

више од 1/2 одборника. 

            Скупштина може одложити 

верификацију мандата појединог 

кандидата за одборника и затражити 

од Изборне комисије да изврши 

проверу ваљаности уверења о избору 

за одборника и о томе обавести 

Скупштину најкасније у року од 8 

дана.  

            По извршеној провери из става 

2. овог члана, кандидату за одборника 

коме је верификација мандата 

одложена, мандат се потврђује или се 

мандат додељује другом кандидату за 

одборника са листе, у складу са 

законом. 

 

Члан 17. 

            Даном потврђивања мандата 

новоизабраних одборника престаје 

мандат одборника Скупштине из 

претходног сазива. 

 

6. Потврђивање мандата 

одборника после 

конституисања Скупштине 

 

Члан 18. 

            Када Скупштина после 

конституисања одлучује о 

потврђивању мандата нових 

кандидата за одборника, у гласању 

поред одборника могу учествовати и 

кандидати за одборнике којима су 

мандати додељени у складу са 

законом и који имају уверење Изборне 

комисије да су изабрани. 

             Послове Верификационог 

одбора, после конституисања, врши 

Одбор за административно-мандатна 

питања. 

 

7. Заклетва 

 

Члан 19. 

            После доношења одлуке о 

потврђивању мандата, новоизабрани 

одборници полажу заклетву, гласно 

изговарајући текст заклетве који чита 

председавајући, која гласи: "Заклињем 

се да ћу се у раду Скупштине општине 

Баточина придржавати Устава 

Републике Србије, закона и Статута 

општине и да ћу часно и одговорно 

вршити дужност одборника у 

интересу грађана општине Баточина". 

            По обављеној заклетви, 

одборници потписују текст заклетве 

који се прилаже изборном материјалу. 
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            Истовремено, одборник може 

да потпише и изјаву да је упознат са 

садржином Етичког кодекса. 

            Одборници који нису 

присуствовали конститутивној 

седници, или им је мандат био 

оспорен па касније потврђен, заклетву 

дају појединачно на првој наредној 

седници којој присуствују, после 

потврђивања њихових мандата. 

 

III ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И 

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ И ПОСТАВЉЕЊЕ 

СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА 

СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 

 

1. Избор председника 

Скупштине 

 

Члан 20. 

            Председник Скупштине бира 

се на конститутивној седници из реда 

одборника, на предлог најмање 1/3 

одборника, на мандатни период од 4 

године, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника 

Скупштине.  

 

Члан 21. 

            Предлог кандидата за 

председника Скупштине подноси се 

председавајућем у писаном облику, 

након потврђивања мандата 

одборника. 

            Ради припреме предлога из 

става 1. овог члана, председавајући 

може, на предлог сваког одборника 

коме је мандат потврђен, да одреди 

паузу у трајању до 30 минута.  

            Одборник може да учествује у 

предлагању само једног кандидата.  

            Предлог из става 1. овог члана 

садржи: име и презиме кандидата, 

податак о страначкој припадности 

кандидата, краћу биографију, 

образложење, потписе предлагача, 

име и презиме известиоца у име 

предлагача и сагласност кандидата у 

писаном облику.  

            Председавајући доставља 

одборницима све поднете предлоге 

кандидата за председника Скупштине.  

            Представник предлагача има 

право да у име предлагача усмено 

образложи предлог.  

            Предложени кандидат за 

председника Скупштине има право да 

се представи у виду краћег обраћања 

Скупштини. 

            О предлогу кандидата за 

председника Скупштине отвара се 

расправа.  

            После расправе, 

председавајући утврђује листу 

кандидата за председника Скупштине 

по азбучном реду презимена, а испред 

имена сваког кандидата ставља се 

редни број.  

 

2. Спровођење гласања 

 

Члан 22. 

 По утврђивању листе 

кандидата из члана 21. овог 

Пословника, образује се Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања од 3 члана (у даљем 

тексту: Комисија).  

 За члана Комисије одређује се 

по један одборник са три изборне 

листе које су добиле највећи број 

одборничких места у Скупштини. 

 Чланове Комисије бира 

Скупштина јавним гласањем, већином 

гласова присутних одборника. 

 Председника Комисије бирају 

међусобно чланови Комисије.  

 

Члан 23. 

 Кад се утврди листа кандидата 

за председника Скупштине, приступа 

се гласању.  

           Избор председника Скупштине 

врши се тајним гласањем у просторији 
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где се одржава конститутивна 

седница. 

  

Члан 24. 

 Одборник може гласати само 

за једног кандидата за председника 

Скупштине.  

 

Члан 25. 

 Гласање се врши гласачким 

листићима.  

 Сви гласачки листићи су исте 

величине, облика и боје и оверени су 

печатом Скупштине. 

 Текст гласачког листића 

исписује се на српском језику, 

ћириличким писмом. 

 Број штампаних гласачких 

листића једнак је броју одборника.  

 Гласачки листић садржи: 

ознаку да се гласа за избор 

председника Скупштине, колико се 

кандидата бира, редни број који се 

ставља испред имена кандидата, 

презиме и име кандидата према 

редоследу утврђеном на листи 

кандидата и његова страначка 

припадност, као и начин гласања.  

 Гласање се врши 

заокруживањем редног броја испред 

имена кандидата за кога одборник 

гласа, а гласа се за једног од 

кандидата између кандидата чија су 

имена наведена на гласачком листићу.  

 У случају да је предложен само 

један кандидат за председника 

Скупштине, на гласачком листићу, 

испод његовог имена, стоји реч ''за'' на 

левој, а реч ''против'' на десној страни. 

Гласање се врши заокруживањем речи 

''за'' или ''против''. 

 

3. Ток гласања 

 

Члан 26. 

 Председник Комисије 

објављује почетак гласања, прозива 

одборнике према списку изабраних 

одборника, уручује им гласачки 

листић и заокружује редни број 

испред имена и презимена одборника, 

као доказ да је одборнику уручен 

гласачки листић, а одборник 

потписује списак одборника.  

            За гласање се обезбеђује 

гласачка кутија каква је прописана за 

избор одборника, као и одговарајући 

параван, како би се обезбедила 

сигурност и тајност гласања. Гласа се 

иза паравана за гласање. Гласачка 

кутија мора бити од провидног 

материјала, празна и пре почетка 

гласања запечаћена. 

            Кад одборник попуни гласачки 

листић, пресавија га тако да се не 

види за кога је гласао, прилази месту 

где се налази гласачка кутија и лично 

убацује у њу гласачки листић. 

 

Члан 27. 

 Гласање се закључује онда када 

гласа и последњи одборник који жели 

да гласа, а најкасније 10 минута након 

што је гласачки листић уручен 

последњем прозваном одборнику. 

 Када је гласање завршено, 

председник Комисије констатује да је 

свим присутним одборницима 

омогућено да гласају и закључује 

поступак гласања.  

 Комисија утврђује резултат 

гласања у истој просторији у којој је 

гласање и обављено и о томе 

сачињава записник.  

 

4. Утврђивање резултата 

гласања 

 

Члан 28. 

 Утврђивање резултата гласања 

спроводи се на седници следећим 

редом: 

1. утврђује се број припремљених 

гласачких листића;  

2. утврђује се број одборника који 

присуствују седници; 
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3. утврђује се број одборника који су 

гласали; 

4. утврђује се број неупотребљених, а 

неуручених гласачких листића, који 

се печате у посебан коверат;  

5. отвара се гласачка кутија и ако се 

утврди да је број гласачких листића 

у кутији већи од броја одборника 

који су гласали, поступак се 

поништава и спроводи се 

понављање гласања, а употребљени 

гласачки листићи се печате у 

посебан коверат;  

6. ако се утврди да у гласачкој кутији 

има једнак или мањи број 

гласачких листића од броја 

одборника који су гласали, 

наставља се поступак тако што се 

неважећи гласачки листићи одвајају 

и печате у посебан коверат;  

7. са сваког важећег гласачког листића 

чита се име кандидата који је добио 

глас, што се евидентира на 

посебном обрасцу, 

8. утврђује се број гласова који је 

добио сваки од предложених 

кандидата.  

 Утврђивање резултата гласања 

обухвата и констатацију који кандидат 

је изабран, односно да ни један 

кандидат није изабран прописаном 

већином. 

 

Члан 29. 

Неважећи гласачки листић 

јесте непопуњени гласачки листић, 

гласачки листић који је попуњен тако 

да се не може утврдити за који је 

предлог одборник гласао, односно да 

ли је одборник гласао ''за'' или 

''против'' предлога, гласачки листић на 

коме је заокружен већи број кандидата 

од броја који се бира, као и гласачки 

листић на коме је заокружен нови 

кандидат који је дописан. 

 

Члан 30. 

 О утврђивању резултата 

гласања Комисија саставља записник 

који потписују сви чланови Комисије.  

 У записник се обавезно уноси 

датум и време гласања. 

 Председник Комисије је дужан 

да прочита записник из става 1. овог 

члана и објави који кандидат је 

изабран, односно да ниједан кандидат 

није изабран прописаном већином. 

 

 

Члан 31. 

 За председника Скупштине 

изабран је одборник који је добио 

већину гласова од укупног броја 

одборника. 

  

Члан 32. 

 Ако у првом кругу гласања ни 

један од предложених кандидата не 

добије потребну већину, у другом 

кругу гласаће се о два кандидата која 

су у претходном кругу имала највећи 

број гласова.  

 У другом кругу изабран је 

кандидат који добије већину гласова 

од укупног броја одборника.  

 Ако ни у другом кругу ни један 

од предложених кандидата не добије 

потребну већину гласова, поступак 

кандидовања и избора се понавља. 

 

Члан 33. 

 Председник Скупштине ступа 

на дужност по објављивању резултата 

и преузима даље вођење седнице.  

 Ако изабрани председник 

Скупштине није присутан на седници, 

председавајући одборник наставља са 

председавањем до избора заменика 

председника Скупштине. 

 

 

 

5. Избор заменика председника 

Скупштине  

 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 234 

Члан 34. 

 Предлагање и избор заменика 

председника Скупштине спроводи се 

по истом поступку који је овим 

Пословником утврђен за  избор 

председника Скупштине.  

 

6. Постављење секретара и 

заменика секретара 

Скупштине 

 

Члан 35. 

 Скупштина поставља секретара 

Скупштине на конститутивној 

седници Скупштине, а за секретара 

Скупштине може бити постављено 

лице које има стечено високо 

образовање из научне области правне 

науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким 

академским студијама, 

специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, са положеним 

стручним испитом за рад у органима 

управе и радним искуством од 

најмање три године. 

 Кандидата за секретара 

Скупштине предлаже председник 

Скупштине.  

 Предлог кандидата за 

секретара Скупштине подноси се 

Скупштини усмено или у писаном 

облику.  

 Предлог из става 1. овог члана 

садржи: име и презиме кандидата, 

краћу биографију, образложење и 

сагласност кандидата дату у писаном 

облику.  

 

Члан 36. 

 Секретар Скупштине поставља 

се јавним гласањем, на четири године 

и може бити поново постављен.  

 За секретара Скупштине 

постављен је кандидат за кога гласа 

већина од присутног броја одборника. 

 Постављењем секретара 

Скупштине престаје функција 

секретара Скупштине из претходног 

сазива. 

 

Члан 37. 

 Уколико предложени кандидат 

не добије потребну већину гласова, 

председник Скупштине поново ће 

предложити кандидата за секретара 

Скупштине.  

 До постављења секретара 

Скупштине послове из његове 

надлежности обављаће секретар из 

претходног сазива Скупштине. 

  

Члан 38. 

 Заменик секретара Скупштине 

поставља се на исти начин и под 

истим условима као и секретар 

Скупштине. 

 

IV ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ 

ИЗВРШНИХ ОРГАНА  

 

1. Избор извршних органа 

 

Члан 39. 

 Извршне органе Скупштина, по 

правилу, бира на конститутивној или 

првој наредној седници, а најкасније у 

року од месец дана од дана 

конституисања. 

 Председника општине и 

заменика председника општине бира 

Скупштина, из реда одборника, на 

време од 4 године, тајним гласањем, 

већином гласова од укупног броја 

одборника Скупштине. 

 Чланове Општинског већа бира 

Скупштина, на време од 4 године, 

тајним гласањем, већином гласова од 

укупног броја одборника Скупштине. 

 Чланови Општинског већа не 

могу истовремено бити и одборници. 
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Члан 40. 

 Председник Скупштине 

предлаже кандидата за председника 

општине.  

  Предлог кандидата за 

председника општине подноси се 

Скупштини у писаном облику.  

 Предлог из става 2. овог члана 

садржи име и презиме кандидата, 

личну и радну биографију, 

образложење и сагласност кандидата 

у писаном облику.  

 

Члан 41. 

 Кандидат за председника 

општине предлаже кандидата за 

заменика председника општине из 

реда одборника, кога бира Скупштина 

на исти начин као председника 

општине.  

 Кандидат за председника 

општине предлаже и кандидате за 

чланове Општинског већа.  

 Предлог из ст. 1. и 2. овог 

члана садржи име и презиме 

кандидата, назначење функције за 

коју се кандидат предлаже, личну и 

радну биографију, образложење и 

сагласност кандидата у писаном 

облику. 

 О кандидатима за председника 

општине, заменика председника 

општине и чланове Општинског већа 

води се обједињена расправа. 

 

Члан 42. 

 Скупштина истовремено и 

обједињено одлучује о избору 

председника општине, заменика 

председника општине и чланова 

Општинског већа.  

 

Члан 43. 

 Скупштина бира извршне 

органе општине непосредном 

применом поступка који је утврђен 

законом, Статутом и овим 

Пословником за избор председника и 

заменика председника Скупштине. 

 

Члан 44. 

 Председнику општине и 

заменику председника општине 

избором на ове функције престаје 

мандат одборника у Скупштини.  

 Председник општине и 

заменик председника општине су на 

сталном раду у Општини. 

 Одборнику који буде изабран 

за члана Општинског већа престаје 

одборнички мандат.  

 Чланови Општинског већа 

могу бити на сталном раду у 

Општини.  

 

2. Разрешење и оставка 

извршних органа 

 

Члан 45. 

 Председник општине може 

бити разрешен пре истека времена на 

које је биран, на образложени предлог 

најмање 1/3 одборника, на исти начин 

на који је изабран.  

 О предлогу за разрешење 

председника општине мора се 

расправљати и одлучивати у року од 

15 дана од дана достављања предлога 

председнику Скупштине, уз примену 

минималног рока за сазивање 

седнице, у складу са законом и 

статутом.  

 Ако Скупштина не разреши 

председника општине, одборници који 

су поднели предлог за разрешење не 

могу поново предложити разрешење 

председника општине, пре истека рока 

од 6 месеци од одбијања претходног 

предлога. 

 Разрешењем председника 

општине престаје мандат заменика 

председника општине и Општинског 

већа. 

 

Члан 46. 
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 Заменик председника општине, 

односно члан Општинског већа, могу 

бити разрешени пре истека времена на 

које су бирани, на предлог 

председника општине или најмање 1/3 

одборника, на исти начин на који су 

изабрани.  

 Истовремено са предлогом за 

разрешење заменика председника 

општине или члана Општинског већа, 

председник општине је дужан да 

Скупштини поднесе предлог за избор 

новог заменика председника општине 

или члана Општинског већа, која 

истовремено доноси одлуку о 

разрешењу и о избору, у складу са 

одредбама овог Пословника о 

њиховом избору. 

 У случају да Скупштина 

општине разреши заменика 

председника Општине или члана 

Општинског већа на предлог једне 

трећине одборника, председник 

општине је дужан да на првој 

наредној седници Скупштине 

општине поднесе предлог за избор 

новог заменика председника 

Општине, односно члана Општинског 

већа.  

  

Члан 47. 

 О поднетој оставци 

председника општине, заменика 

председника општине или члана 

Општинског већа се не отвара 

расправа, већ се престанак функције 

због поднете оставке само констатује, 

без гласања, тако што то чини 

председник Скупштине у име 

Скупштине. 

 Председник општине, заменик 

председника општине или члан 

Општинског већа који су разрешени 

или су поднели оставку, остају на 

дужности и врше текуће послове, до 

избора новог председника општине, 

заменика председника општине или 

члана Општинског већа.   

 Престанком мандата 

Скупштине престаје мандат извршних 

органа Општине, с тим да они врше 

текуће послове из своје надлежности 

до ступања на дужност новог 

председника општине и Општинског 

већа, односно председника и чланова 

привременог органа, ако је 

Скупштини мандат престао због 

распуштања Скупштине.  

 

V ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ 

 

1. Председник Скупштине 

 

Члан 48. 

 Председник Скупштине 

организује рад Скупштине, сазива 

седнице, предлаже дневни ред, 

председава седницама, стара се о 

примени Пословника и остваривању 

јавности рада Скупштине, потписује 

акта која доноси Скупштина, 

представља Скупштину, остварује 

сарадњу са председником општине и 

Општинским већем, стара се о 

благовременом и усклађеном раду 

радних тела Скупштине и врши друге 

послове утврђене законом и Статутом. 

 

Члан 49. 

 Председнику Скупштине 

престаје функција пре истека времена 

на које је изабран, уколико поднесе 

оставку, буде разрешен или му 

престане мандат одборника, на начин 

утврђен законом. 

 Ако је оставка поднета на 

седници Скупштине усмено или у 

писаној форми, Скупштина на истој 

седници, без отварања расправе и без 

гласања, констатује да је председнику 

Скупштине престала функција. 

 Ако је оставка поднета између 

две седнице Скупштине у писаној 

форми, о оставци председника 

Скупштине обавештавају се 

одборници Скупштине на почетку 
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прве наредне седнице Скупштина, без 

отварања расправе и без гласања. 

 Председник Скупштине може 

бити разрешен и пре истека времена 

на које је изабран, на исти начин на 

који се бира. 

 Скупштина је обавезна да се о 

предлогу за разрешење председника 

Скупштине изјасни на првој наредној 

седници од дана подношења захтева 

за разрешење. 

 

Члан 50. 

 У случају престанка функције 

председника Скупштине пре истека 

времена на које је изабран, 

Скупштина ће на истој, а најкасније 

на наредној седници, започети 

поступак избора председника 

Скупштине, у складу са одредбама 

Пословника.  

 У случају из става 1. овог 

члана, дужност председника 

Скупштине, до избора новог, врши 

заменик председника Скупштине. 

 

Члан 51. 

            У случају престанка мандата 

одборника, председнику Скупштине 

престаје функција председника даном 

одржавања седнице на којој је 

утврђено да му је мандат престао. 

 

2. Заменик председника 

Скупштине 

 

Члан 52. 

 Председник Скупштине има 

заменика који помаже председнику у 

обављању послова из његове 

надлежности и замењује га у случају 

његове одсутности или спречености 

да обавља своју дужност. 

 

Члан 53. 

 Ако заменику председника 

Скупштине мирују права из радног 

односа услед избора на ту функцију, 

заменик председника Скупштине 

може бити на сталном раду у 

Општини. 

 Заменик председника 

Скупштине може поднети оставку или 

бити разрешен са функције по 

поступку предвиђеном овим 

Пословником за подношење оставке, 

односно разрешење председника 

Скупштине. 

 

3. Секретар Скупштине 

 

Члан 54. 

 Секретар Скупштине стара се о 

обављању стручних и других послова 

у вези са сазивањем и одржавањем 

седница Скупштине и њених радних 

тела и руководи административним 

пословима везаним за њихов рад. 

 Секретар Скупштине 

присуствује седницама Скупштине и 

по потреби даје стручно мишљење у 

вези примене Пословника и других 

питања везаних за рад Скупштине. 

 Секретар Скупштине 

одговоран је за благовремено 

достављање обавештења, тражених 

података, списа и упутстава, када се 

они односе на делокруг и рад 

Скупштине. 

 

Члан 55. 

 Скупштина може, на предлог 

председника Скупштине разрешити 

секретара Скупштине и пре истека 

времена на које је постављен. 

 Секретар Скупштине може 

поднети оставку. У случају 

подношења оставке, секретару 

Скупштине престаје функција даном 

одржавања седнице на којој је поднео 

оставку, односно на првој наредној 

седници Скупштине, ако је оставку 

поднео у периоду између две седнице. 

О поднетој оставци не отвара се 

расправа, нити се одлучује, већ се 
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престанак функције секретара по овом 

основу само констатује. 

 

4. Заменик секретара 

Скупштине 

 

Члан 56. 

 Секретар Скупштине може има 

заменика, који га замењује у случају 

његове одсутности или спречености 

да обавља своју дужност. 

 Заменик секретара Скупштине 

се поставља и разрешава на исти 

начин и под истим условима као и 

секретар Скупштине и може поднети 

оставку. 

 

VI ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ 

 

1. Образовање одборничке 

групе 

 

Члан 57. 

 

 Одборници Скупштине имају 

право да образују одборничке групе.  

 Одборничку групу чине 

одборници једне политичке странке, 

коалиције политичких странака или 

групе грађана која има најмање пет 

одборника у Скупштини.  

 Одборничку групу од најмање 

пет одборника могу удруживањем да 

образују и одборници политичких 

странака, коалиције политичких 

странака или групе грађана које имају 

мање од пет одборника. 

 Одборници који припадају 

политичкој странци или коалицији 

политичких странака које су у 

изборима учествовале као странке или 

коалиције националних мањина могу 

да формирају одборничку групу са 

најмање пет одборника. 

 О образовању одборничке 

групе обавештава се председник 

Скупштине, коме се подноси списак 

са потписима чланова одборничке 

групе. На списку се посебно назначава 

шеф одборничке групе и његов 

заменик.  

 Одборник може бити члан само 

једне одборничке групе.  

 Одборник који није члан 

ниједне одборничке групе, доставља 

обавештење председнику Скупштине  

да ће у Скупштини иступати 

самостално. 

 

Члан 58. 

 Одборничка група учествује у 

раду Скупштине на начин утврђен 

овим Пословником.  

 Одборничка група заузима 

ставове о питањима која разматра 

Скупштина, покреће иницијативу за 

разматрање појединих питања, 

предлаже доношење општих аката 

Скупштине и предузима и друге 

активности у складу са овим 

Пословником.  

 

2. Шеф одборничке групе 

 

Члан 59. 

 Одборничку групу представља 

шеф одборничке групе.  

 Одборничка група има 

заменика шефа одборничке групе који 

га замењује у случају одсутности или 

спречености.  

 У току седнице Скупштине, 

одборничка група може овластити 

једног свог члана да представља 

одборничку групу по одређеној тачки 

дневног реда, о чему шеф одборничке 

групе писмено обавештава 

председника Скупштине, најкасније 

до отварања расправе по тој тачки 

дневног реда.  

 Ако одборничку групу 

представља заменик шефа, односно 

овлашћени представник, он преузима 

овлашћења шефа одборничке групе.  
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Члан 60. 

 Шеф одборничке групе, у 

писаном облику, обавештава 

председника Скупштине о промени 

састава одборничке групе.  

 Приликом приступања нових 

чланова одборничкој групи, шеф 

одборничке групе доставља 

председнику Скупштине њихове 

потписане изјаве о приступању. 

 У случају да одборник иступа 

из састава одборничке групе, о томе 

писаним путем обавештава 

председника Скупштине. 

 О образовању нове или о 

промени састава у постојећим 

одборничким групама, председник 

Скупштине обавештава одборнике на 

првој наредној седници. 

 
Члан 61. 

 Стручне и административно-

техничке послове за потребе 

одборничких група обавља 

организациона јединица Општинске 

управе надлежна за скупштинске 

послове. 

 

VII РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ  

 

1. Стална радна тела 

 

Члан 62. 

 За разматрање појединих 

питања из надлежности Скупштине, 

давање мишљења на предлоге 

прописа и одлука које доноси 

Скупштина и вршење других послова 

у складу са Статутом и овим 

Пословником, образују се стална 

радна тела Скупштине.  

 Стално радно тело прати стање 

у области за коју је образовано, 

извештава Скупштину о томе и 

Скупштини предлаже мере за 

побољшање стања у области за коју је 

основано. 

 Чланови сталних радних тела 

бирају се из реда одборника и грађана, 

на мандатни период за који су 

изабрани и одборници Скупштине. 

            Стално радно тело Скупштине 

има председника и 4 члана. 

 

Члан 63. 

 Чланове сталних радних тела 

Скупштине предлажу одборничке 

групе сразмерно броју одборника које 

имају у Скупштини, осим за избор 

чланова Одбора за административно-

мандатна питања. 

 Одборник може бити члан 

највише два стална радна тела 

Скупштине. 

 Чланови Општинског већа не 

могу бити чланови радних тела 

Скупштине. 

 Поред одборника, чланови 

сталних радних тела Скупштине 

морају бити и грађани, стручњаци за 

поједине области, с тим да њихов број 

мора бити мањи од броја чланова који 

су одборници. 

 Чланове сталних радних тела 

из реда грађана - стручњаке за 

поједине области, одборничким 

групама могу предлагати месне 

заједнице, јавне службе, као и 

удружења грађана основана у области 

за коју се радно тело образује. 

 

Члан 64. 

 О предложеној листи за избор 

чланова сталног радног тела 

Скупштина одлучује у целини, јавним 

гласањем. 

 Стално радно тело је изабрано 

ако је за њега гласала већина 

присутних одборника. 

 Ако стално радно тело не буде 

изабрано, цео поступак се понавља са 

новим кандидатима. 

 

Члан 65. 
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 Председник Скупштине сазива 

прву седницу сталног радног тела. 

 Стално радно тело на првој 

седници бира председника и заменика 

председника већином гласова од 

укупног броја чланова, уколико 

законом није другачије предвиђено. 

 До избора председника сталног 

радног тела, првом седницом 

председава најстарији одборник, члан 

сталног радног тела. 

             

Члан 66. 

 Председник сталног радног 

тела организује рад, сазива и 

председава седницама сталног радног 

тела, формулише закључке и о томе 

обавештава председника и секретара 

Скупштине. 

 Заменик председника сталног 

радног тела замењује председника 

сталног радног тела у случају његове 

одсутности или спречености. 

 

Члан 67. 

 Скупштина може, и пре истека 

времена на који су изабрани, 

разрешити поједине чланове сталних 

радних тела и изабрати нове путем 

појединачног предлагања и избора. 

 Предлог за разрешење члана 

сталног радног тела може поднети 

председник Скупштине, председник 

сталног радног тела или одборничка 

група на чији је предлог тај члан и 

изабран. 

 Члан сталног радног тела 

разрешен је када за то гласа већина 

одборника који присуствују седници 

Скупштине. 

 

2. Седнице сталних радних тела 

 

Члан 68. 

 Председник сталног 

радног тела дужан је да сазове 

седницу на захтев најмање 1/3 

чланова сталног радног тела, као 

и на захтев председника 

Скупштине у року од седам дана 

од дана подношења захтева, тако 

да дан одржавања седнице буде 

најкасније у року од 15 дана од 

дана подношења захтева. 
Ако то не учини председник 

сталног радног тела у захтеваном 

року, седницу сталног радног тела 

може сазвати председник Скупштине. 

 

Члан 69. 

 Радна тела Скупштине 

раде у седницама којима 

присуствује већина чланова, а 

одлучују већином гласова од 

укупног броја присутних 

чланова. 
 Обавештење о датуму 

одржавања, дневни ред и материјал за 

седницу сталног радног тела 

достављају се члановима сталног 

радног тела најкасније 48 сати пре 

одржавања седнице. 

 Изузетно од става 2. овог 

члана, обавештење о датуму, 

дневном реду и материјали за 

седницу могу се доставити и у 

краћем року, у ком случају је 

председник радног тела дужан 

да на седници радног тела 

образложи такав поступак. 
 Изузетно од става 2. овог 

члана, седница радног тела може се 

сазвати и непосредно пре почетка или 

у паузи заседања Скупштине, осим у 

случају када је на дневном реду 

седнице радног тела предлог општег 

акта.  

 

Члан 70. 

 На седницу сталног радног 

тела обавезно се позива представник 
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предлагача, као и обрађивача акта 

који се на седници разматра. 

 У раду сталног радног тела по 

позиву могу учествовати стручни и 

научни радници из области која се 

разматра на седници сталног радног 

тела, без права одлучивања. 

 Седници сталног радног тела 

могу присуствовати и учествовати у 

раду без права одлучивања и 

одборници који нису чланови тог 

сталног радног тела. 

 

Члан 71. 

 У извршавању послова из 

свог делокруга, радно тело 

Скупштине може тражити од 

надлежних органа и служби 

податке и информације од 

значаја за свој рад. 

 На предлог Секретара 

Скупштине, у циљу боље 

сарадње и координације и 

зависно од сродности тачака 

дневног реда, два или више 

радних тела могу одржати 

заједничку седницу радних тела. 
 

Члан 72. 

 По завршеној седници стално 

радно тело подноси Скупштини 

извештај који садржи мишљења и 

предлоге сталног радног тела. 

Мишљења и предлоге радних 

тела Скупштине потписују 

председник и записничар. 

 

Члан 73. 

 На захтев појединог члана 

радног тела, његово издвојено 

мишљење изнеће се пред 

Скупштину у извештају, 

односно предлогу тог радног 

тела. 

 Члан радног тела 

Скупштине који је издвојио 

мишљење има право да га 

образложи пре отварања 

расправе на седници Скупштине. 
 

Члан 74. 

 На седници сталног радног 

тела води се записник, у који се 

обавезно уносе имена присутних, 

предлози изнети на седници, ставови 

сталног радног тела, резултати сваког 

гласања, свако издвојено мишљење, 

као и известиоци. 

 Записник са претходне 

седнице радног тела усваја се 

пре преласка на дневни ред. 

 
3. Јавна слушања 

 

Члан 75. 

Стално радно тело може 

организовати јавно слушање о 

предлозима општих аката које доноси 

Скупштина.           

Јавно слушање из става 1. овог 

члана организује се ради прибављања 

информација, односно стручних 

мишљења о предлогу општег акта 

који је у скупштинској процедури, 

разјашњења појединих решења из 

предложеног или важећег општег 

акта, разјашњења питања значајних за 

припрему предлога општег акта или 

другог питања које је у надлежности 

сталног радног тела, као и ради 

праћења спровођења и примене 

важећег општег акта. 

 

Члан 76. 

Предлог за организовање 

јавног слушања може да поднесе 

сваки члан сталног радног тела. 

Предлог из става 1. овог члана 

садржи тему јавног слушања и списак 

лица која би била позвана. 
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Одлуку о организовању јавног 

слушања доноси стално радно тело. 

О одлуци из става 3. овог 

члана, председник сталног радног тела 

обавештава председника Скупштине. 

Председник сталног радног 

тела на јавно слушање позива чланове 

сталног радног тела, одборнике и 

друга лица чије је присуство од 

значаја за тему јавног слушања. 

Позив из става 5. овог члана 

садржи тему, време и место 

одржавања јавног слушања, као и 

обавештење о позваним учесницима. 

Јавно слушање се одржава без 

обзира на број присутних чланова 

сталног радног тела. 

Након јавног слушања, 

председник сталног радног тела 

доставља информацију о јавном 

слушању председнику Скупштине, 

члановима сталног радног тела и 

учесницима јавног слушања. 

Информација садржи имена учесника 

на јавном слушању, кратак преглед 

излагања, ставова и предлога изнетих 

на јавном слушању. 

Чланови сталног радног тела и 

учесници јавног слушања могу да 

поднесу писане примедбе на 

информацију о јавном слушању 

председнику сталног радног тела, који 

их доставља лицима из става 8. овог 

члана. 

 

4. Одбори 
 

Члан 77. 

            Стална радна тела 

Скупштине образују се као 

одбори. Одбори Скупштине су: 

1) Одбор за 

административно-

мандатна питања, 

2) Одбор за избор, 

именовања, прописе, 

управу, награде и 

признања, 

3) Одбор за буџет, 

локално-економски 

развој, привреду, 

финансије и друштвене 

делатности, 

4) Одбор за урбанизам, 

грађевинарство и 

стамбено-комуналне 

делатности, 

5) Одбор за пољопривреду 

и заштиту животне 

средине. 

 

1) Одбор за 

административно-мандатна 

питања 

 

Члан 78. 
 Одбор за административно-

мандатна питања припрема и 

предлаже прописе којима се уређују 

питања остваривања права и дужности 

одборника, доноси појединачне акте о 

статусним питањима одборника и 

лица која бира, именује и поставља 

Скупштина, разматра предлоге за 

престанак мандата појединих 

одборника и о томе подноси 

Скупштини извештај са предлогом за 

утврђивањем престанка мандата 

одборника, разматра извештај 

Изборне комисије и уверења о избору 

одборника и подноси Скупштини 

извештај са предлогом за потврђивање 

мандата, а разматра и друга питања у 

вези са мандатно-имунитетним 

правима одборника. 

 У поступку потврђивања 

мандата одборника, Одбор ради на 

начин утврђен овим Пословником за 

рад Верификационог одбора на 

конститутивној седници Скупштине. 
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2) Одбор за избор, 

именовања, прописе, управу, 

награде и признања 

 

Члан 79. 
 Одбор за избор и именовања, 

прописе, управу, награде и признања 

припрема предлоге за избор, 

именовања, постављења и разрешења, 

за које посебним актима није 

предвиђен други предлагач. 

 Одбор припрема предлоге за 

избор, именовања, постављења и 

разрешења чланова органа и 

представника Скупштине у органе 

одређене законом и Статутом, за које 

није предвиђено предлагање од стране 

других органа. 

 Одбор одлучује у првом 

степену о правима по основу рада 

лица која бира, именује или поставља 

Скупштина, односно које поставља 

председник општине. 

 Одбор разматра усклађеност 

предлога одлука и других општих 

аката које усваја Скупштина са 

Уставом, законом, Статутом и другим 

прописима и даје своје предлоге и 

мишљења Скупштини. 

 Одбор прати стање у 

области нормативне делатности 

Скупштине и указује на потребу 

доношења, односно 

усаглашавања одлука и других 

општих аката, утврђује 

пречишћене текстове одлука и 

других прописа Скупштине, 

разматра и утврђује предлоге 

аутентичног тумачења прописа 

чији је доносилац Скупштина и 

врши исправку техничких 

грешака у актима. 

Одбор даје мишљење о 

предлогу Статута, његовој 

измени и допуни. Одбор прати 

спровођење Статута и даје 

предлог аутентичног тумачења 

његових одредби, а разматра и 

питања везана за промену 

статута предузећа, установа и 

других организација чији је 

оснивач  Општина и о томе 

доставља Скупштини своје 

мишљење. 

Овај Одбор утврђује 

предлог Пословника о раду 

Скупштине, односно предлог о 

измени и допуни овог акта. 

 Одбор, у складу са 

законом, утврђује предлог 

мишљења или одговора 

Уставном суду Републике 

Србије у поступку за оцену 

уставности, односно 

законитости Статута, одлука и 

других општих аката које је 

донела Скупштина. 
            Одбор разматра остваривање 

система локалне самоуправе у 

Општини, остваривање послова 

државне управе које Република 

повери Општини, разматра питања 

организације рада управе и даје 

мишљење о предлогу  Одлуке о 

организацији Општинске управе, 

разматра питања међуопштинске 

сарадње и подноси предлоге 

надлежном органу за успостављање, 

одржавање и даље развијање односа и 

веза Општине са другим општинама и 

градовима у земљи и иностранству, 

питања остваривања слобода, права и 

дужности грађана, као и друга питања 

из области локалне самоуправе и 

управе. 
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 Одбор разматра предлоге за 

награде, похвале и друга општинска 

признања, стара се о њиховом 

уручењу, обезбеђује одговарајући 

публицитет у средствима јавног 

информисања или на други 

одговарајући начин, врши друге 

послове који се односе на награде и 

признања које додељује Скупштина, 

предлаже Скупштини доношење 

одговарајућих одлука и даје мишљење 

о предлозима других овлашћених 

предлагача. 

 

3) Одбор за буџет, локално-

економски развој, привреду, 

финансије и друштвене делатности 

 

Члан 80. 

            Одбор за буџет, локално-

економски развој, привреду и 

финансије разматра и даје 

мишљење на предлог програма 

развоја Општине и појединих 

делатности и предлаже мере за 

његово спровођење, разматра 

стратешке планове и друга 

документа од значаја за 

економски развој Општине, 

разматра предлоге одлука из 

области привреде, занатства, 

туризма, угоститељства и 

трговине.  

            Одбор разматра предлоге 

одлука и других општих аката 

који се односе на финансирање 

послова Општине, таксе, 

накнаде и друге јавне приходе, 

програме развоја делатности за 

које је надлежна Скупштина, 

буџет, одлуку о завршном 

рачуну буџета, зајмове и 

задуживање Општине и друга 

економско-финансијска питања, 

предлаже Скупштини доношење 

одговарајућих одлука и даје 

мишљења о предлозима других 

овлашћених предлагача. 

 Одбор разматра годишње 

програме и извештаје о раду 

установа чији је оснивач 

Општина из области основног и 

средњег образовања, културе, 

спорта, здравства, друштвене 

бриге о деци, социјалне заштите, 

информисања, разматра питања 

и проблеме у областима 

уметничког стваралаштва, бриге 

о младима, малолетничке 

деликвенције, бриге о особама са 

посебним потребама, родне 

равноправности и једнаких 

могућности за све, заштите 

породице и слично. 

Одбор је дужан да 

разматра евентуалне приговоре 

установа чије програме 

финансира Општина из свог 

буџета, а који се односе на 

реализацију усвојеног програма 

и финансијског плана одређене 

делатности, установе или 

организације, и да о томе 

обавести Скупштину. 

 

4) Одбор за урбанизам, 

грађевинарство и стамбено-

комуналне делатности 

 

Члан 81. 

 Одбор за урбанизам, 

грађевинарство и стамбено-

комуналне делатности разматра 

питања из области урбанизма, 
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стамбено-комуналних 

делатности и уређивања 

грађевинског земљишта, 

предлаже Скупштини доношење 

одговарајућих одлука и других 

општих аката који се односе на 

обављање и развој комуналних 

делатности, уређивање 

грађевинског земљишта, 

стамбену изградњу и стамбене 

односе, просторног планирања и 

урбанизма на територији 

Општине, јавни градски и 

приградски превоз путника 

(линијски и ванлинијски), 

изградњу, одржавање и 

коришћење локалних и 

некатегорисаних путева и улица, 

као и друга питања из ове 

области, као и давање мишљења 

о предлозима других 

овлашћених предлагача. 

 Одбор разматра питања 

образовања месних заједница и 

усклађивања односа у месним 

заједницама, подстиче развој 

инфраструктуре на подручју 

месних заједница, контролише и 

подстиче рад месних заједница, 

разматра и друга питања од 

интереса за грађане у месним 

заједницама, предлаже 

Скупштини доношење 

одговарајућих одлука и даје 

мишљење о предлозима других 

овлашћених предлагача. 

 

5) Одбор за пољопривреду и 

заштиту животне средине 

 

Члан 82. 

 Одбор за пољопривреду и 

заштиту животне средине 

разматра питања из области 

развоја и планирања, 

усмеравања и подстицања 

развоја пољопривреде и уређења 

сеоских подручја и развоја села, 

шумарства и водопривреде, 

предлаже Скупштини доношење 

одговарајућих одлука и даје 

мишљење о предлозима других 

овлашћених предлагача.  
 Одбор прати и разматра 

питања везана за екологију, заштиту и 

унапређење животне средине, ваздуха, 

природе и природних добара, заштиту 

од буке  и прати активности на 

спречавању и отклањању штетних 

последица које угрожавају животну 

средину, предлаже Скупштини 

доношење одговарајућих одлука и 

даје мишљење о предлозима других 

овлашћених предлагача. 

 

5. Посебна стална радна тела 

 

Члан 83. 

        Поред сталних радних тела 

предвиђених овим Пословником, 

Скупштина оснива посебна стална 

радна тела Скупштине,  у складу са 

законом и Статутом, и то: 

1) Савет за младе , 

2) Комисија за родну 

равноправност,  

3) Изборна комисија за 

спровођење избора за чланове 

савета месних заједница,  

4) Другостепена изборна 

комисија и 

5) Изборна комисија за 

спровођење избора за 

одборнике Скупштине 

општине у складу са Законом. 
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         Скупштина може основати и 

друга посебна радна тела у складу са 

законом и Статутом.  

 Поред одборника, чланови 

посебних сталних радних тела 

Скупштине морају бити и грађани, 

стручњаци за поједине области, с тим 

да њихов број може бити и већи од 

броја чланова који су одборници. 

 

1)  Савет за младе 

 

Члан 84. 

 Савет за младе разматра 

питања у вези са унапређивањем 

положаја младих, даје мишљења на 

предлоге одлука и других општих 

аката које доноси Скупштина у 

областима од значаја за младе, 

иницира припрему пројеката и учешће 

Општине у пројектима и програмима 

за унапређење положаја младих, 

подстиче сарадњу Општине и 

омладинских организација и 

удружења и даје подршку реализацији 

њихових активности, даје мишљење о 

предлозима пројеката од значаја за 

младе који се делимично или у целини 

финансирају из буџета Општине и 

прати њихово остваривање, иницира и 

учествује у изради стратегије и 

локалних акционих планова из 

области положаја младих, прати 

њихово остваривање, као и друге 

послове од интереса за младе, у циљу 

стварања услова за квалитетнији 

живот младих и њихово активно 

учешће у савременим токовима 

развоја друштва. 

 Савет има председника и 6 

чланова, с тим што најмање 1/2 

чланова Савета морају бити старости 

од 15 до 30 година. 

 Актом о образовању Савета 

уређује се састав, надлежност, начин 

рада, права и дужности председника и 

чланова Савета и друга питања од 

значаја за рад Савета, у складу са 

законом. 

 

2) Комисија за родну 

равноправност 

 

Члан 85. 

            Комисија за родну 

равноправност разматра 

предлоге одлука и других 

општих аката које доноси 

Скупштина са становишта 

унапређивања родне 

равноправности, сагледава 

резултате вођења политике и 

извршавања аката Скупштине од 

стране извршних органа 

Општине и других органа и 

функционера одговорних 

Скупштини у погледу 

поштовања родне 

равноправности, посебно оних 

којима се остварује политика 

једнаких могућносати на нивоу 

Општине, разматра локалне 

акционе планове из области 

родне равноправности и 

примене стандарда о 

равномерној заступљености 

жена и мушкараца на местима 

одлучивања у јавном и 

политичком животу Општине.  
 Комисија има председника и 4 

члана, с тим да најмање 2 члана 

Комисије морају бити припадници 

мање заступљеног пола. 

 Актом о образовању Комисије 

уређује се састав, надлежност, начин 

рада, права и дужности председника и 

чланова Комисије и друга питања од 

значаја за рад Комисије, у складу са 

законом. 
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3) Изборна комисија за 

спровођење избора за чланове савета 

месних заједница 

 

Члан 86. 

 Изборну комисију за 

спровођење избора за чланове 

савета месних заједница (у 

даљем тексту: Изборна 

комисија) чине председник и 

четири члана, које именује 

Скупштина општине. 

Изборна комисија има 

секретара кога именује 

Скупштина општине и који 

учествује у раду Изборне 

комисије без права 

одлучивања. 

Председник, чланови 

Изборне комисије и секретар, 

именују се на четири године, а 

по истеку мандата могу бити 

поново именовани. 

 Председник, чланови 

изборне комисије и њен секретар 

имају заменике. 

За председника, заменика 

председника, секретара и 

заменика секретара Изборне 

комисије именују се лица која 

имају стечено високо 

образовање из научне области 

правне науке на основним 

академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно 

на основним студијама у 

трајању од најмање четири 

године или специјалистичким 

студијама на факултету, са 

најмање три година радног 

искуства у струци. 

Изборна комисија 

спроводи изборе за чланове 

Савета месне заједнице 

искључиво у сталном саставу. 

Чланови Изборне комисије 

и њихови заменици могу бити 

само грађани који имају изборно 

право, као и пребивалиште на 

територији Општине. 

Изборна комисија 

приликом спровођења 

избора за Савет месне 

заједнице: 
1) стара се о законитости 

спровођења избора за чланове савета 

месне заједнице; 

2) одређује бирачка места; 

3) одређује бирачке одборе и 

именује њихове чланове; 

4) даје упутства бирачким 

одборима у погледу спровођења 

поступка избора за чланове савета 

меснезаједнице; 

5) прописује обрасце и 

организује техничке припреме за 

спровођење избора; 

6) утврђује да ли су изборне 

листе сачињене и поднете у складу са 

Упутством за спровођење избора за 

чланове савета месне заједнице; 

7) проглашава листу кандидата; 

8) утврђује облик и изглед 

гласачких листића, број гласачких 

листића за бирачка места и записнички 

их предаје бирачким одборима; 

9) одлучује о приговорима 

поднетим у поступку избора за 

чланове савета месне заједнице; 

10) утврђује и објављује 

резултате избора за чланове савета 

месне заједнице; 
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11) подноси извештај 

Скупштини општине о спроведеним 

изборима за чланове савета месне 

заједнице. 

Задаци и овлашћења 

Изборне комисије, као и начин 

рада и одлучивања, ближе се 

утврђују одлуком Скупштине 

општине којом се уређују месне 

заједнице. 

 

4) Другостепена изборна 

комисија 

 

Члан 87. 

Другостепена изборна 

комисија је орган за 

спровођење избора који у 

другом степену одлучује о 

приговорима на одлуке 

Изборне комисије. 

Другостепену изборну 

комисију чине председник и 

два члана. 

Другостепена изборна 

комисија има секретара кога 

именује Скупштина општине и 

који учествује у раду Изборне 

комисије без права одлучивања. 

Другостепена изборна 

комисија одлучује већином 

гласова од укупног броја 

чланова. 

Председник, најмање 

један члан и секретар 

Другостепене изборне комисије 

морају да имају стечено високо 

образовање из научне области 

правне науке на основним 

академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно 

на основним студијама у 

трајању од најмање четири 

године или специјалистичким 

студијама на факултету, са 

најмање пет година радног 

искуства у струци. 

Председник, чланови 

Другостепене изборне комисије 

и секретар, именују се на 

четири године и могу поново да 

буду именовани. 

Задаци и овлашћења 

Другостепене изборне 

комисије, као и начин рада и 

одлучивања, ближе се утврђују 

одлуком Скупштине општине 

којом се уређују месне 

заједнице. 

 
5) Изборна комисија за 

спровођење избора за одборнике 

Скупштине Општине 

 

Члан 88. 

 Скупштина Општине бира 

Изборну комисију за спровођење 

избора за одборнике Скупштине 

Општине. 

 Чланови Изборне комисија за 

спровођење избора за одборнике 

Скупштине  Општине  и њихови 

заменици могу бити само грађани који 

имају изборно право, као и 

пребивалиште на територији јединице 

локалне самоуправе.  

 Изборна комисија ради у 

сталном саставу (именовани чланови) 

и у проширеном саставу 

(опуномоћени чланови).  
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 Изборну комисију у сталном 

саставу чине председник и најмање 6 

чланова које именује Скупштина 

Општине на предлог одборничких 

група у Скупштини Општине, 

сразмерно броју одборника, а у 

проширеном саставу – и по један 

опуномоћени представник 

подносилаца изборне листе који је 

предложио најмање 2/3 кандидата од 

укупног броја одборника који се бира. 

 Изборна комисија има 

секретара кога именује Скупштина 

општине. Секретар учествује у раду 

комисије без права одлучивања. 

 Председника, чланови Изборне 

комисије у сталном и проширеном 

саставу и њен секретар имају 

заменике. 

 За председника, заменика 

председника, секретара и заменика 

секретара Изборне комисије именује 

се лице које је дипломирани правник. 

 Решење о испуњењу или 

неиспуњењу услова за одређивање 

опуномоћеног представника 

подносилаца изборне листе у 

проширени састав Изборна комисија 

доставља подносиоцу изборне листе у 

року од 24 часа од доношења тог 

решења. 

 Подносилац изборне листе 

одређује свог опонумоћеног 

представника у Изборној комисији и  

о томе обавештава Изборну комисију.  

 Изборна комисија утврђује 

проширени састав у року од 24 часа 

од пријема обавештења о лицима која 

улазе у проширени састав.  

 Ако подносилац изборне листе 

не одреди опуномоћеног 

представникау Изборној комисији 

најкасније 5 дана пре дана  одређеног 

за одржавање избора, Изборна 

комисија нставља да ради и да 

пуноважно одлучује без представника 

подносиоца изборне листе. 

 Против решења Скупштине 

Општине о именовању председника и 

чланова Изборне комисије у сталном 

саставу допуштена је жалба Управном 

суду у року  од 24 часа од доношења 

решења. 

Изборна комисија:  

- Стара се о законитости 

спровођења избора одборника, 

- Одређује бирачка места, при 

чему нарочито води рачуна о 

равномерној распоређености бирача 

на бирачким местима и о доступности 

бирачког места бирачима, 

- Одређује бирачке одборе и  

именује њихове чланове, 

- Даје упутства бирачким 

одборима у погледу 

спровођења поступка избора 

одборника, 

- Прописује обрасце и 

организује техничке припреме 

за спровођење избора за 

одборнике, 

- Утврђује да ли су изборне 

листе сачињене и поднете у 

складу са прописима о избору 

одборника, 

- Проглашава изборне листе, 

- Утврђује облик и изглед 

гласачких листића, број гласачких 

листића за бирачка места и 

записнички их предаје бирачким 

одборима, 

- Утврђује и објављује укупне 

резултате избора одборника, 

- Подноси извештај Скупштини 

Општине о спроведеним изборима за 

одборнике, 

- Доставља Министарству 

надлежном за послове локалне 

самоуправе и републичком органу 

надлежном за послове статистике 

податке о спровођењу и резултатима 

избора за одборнике, непосредно по 

завршетку избора, 
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- Обавља и друге послове 

одређене прописима о избору 

одборника. 

Остала питања везана за рад 

Изборне комисије за спровођење 

избора за избор одборника 

Скупштине Општине уређена су 

Законом о локалним изборима.  

  

6. Повремена радна тела 

 

Члан 89. 

          Скупштина, по потреби, на 

предлог одборника, председника 

општине или Општинског већа, 

оснива повремена радна тела ради 

разматрања одређених питања, 

односно за обављање одређеног 

задатка из надлежности Скупштине, 

која не спадају у делокруг сталних 

радних тела, а њихов мандат престаје 

извршењем посла и подношењем 

извештаја Скупштини. 

 

Члан 90. 

 Скупштина оснива повремена 

радна тела актом којим се утврђују 

назив радног тела и област за коју се 

оснива, задаци радног тела, број и 

састав чланова радног тела, рок за 

извршење задатка, права и дужности 

председника и чланова радног тела и 

друга питања од значаја за рад радног 

тела. 

 Актом о оснивању повременог 

радног тела уређује се и обављање 

стручних и административно-

техничких послова за то радно тело. 

          Председник и чланови 

повременог радног тела бирају се из 

реда одборника и грађана, већином 

гласова присутних одборника. 

          Број чланова повременог радног 

тела који се бирају из реда грађана 

може бити и већи од броја чланова 

изабраних из реда одборника. 

 На рад повремених радних тела 

сходно се примењују одредбе овог 

Пословника о раду сталних радних 

тела. 

 

7. Анкетни одбор 

 

Члан 91. 

 Скупштина може из реда 

одборника образовати анкетни одбор 

ради сагледавања стања у одређеној 

области и утврђивања чињеница о 

појединим појавама или догађајима.  

 Скупштина обавезно образује 

анкетни одбор ако то затражи најмање 

1/3 одборника.  

 Одлуком о образовању 

анкетног одбора утврђује се састав и 

задатак одбора.  

 Анкетни одбор не може 

вршити истражне и друге судске 

радње.  

 Одбор има право да тражи од 

државних органа, предузећа, установа, 

организација и служби податке, 

исправе и обавештења, као и да узима 

изјаве од појединаца које су му 

потребне.  

 Представници државних 

органа, предузећа, установа, 

организација и служби, као и грађани, 

достављају истините изјаве, податке, 

исправе и обавештења у раду анкетног 

одбора.  

 После обављеног рада, анкетни 

одбор подноси Скупштини извештај 

са предлогом мера.  

 Анкетни одбор престаје са 

радом даном одлучивања о његовом 

извештају на седници Скупштине.  

 

 

 

VIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ  

 

1. Припремање и сазивање 

седнице 

 

Члан 92. 
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 Скупштина ради и одлучује у 

седницама. 

 Седнице Скупштине одржавају 

се по правилу радним даном.  

 Седнице Скупштине могу 

бити: 

- редовне, које се одржавају по 

потреби, а обавезно једном у 3 месеца;  

- свечане седнице - поводом Дана 

Општине и поводом других значајних 

и свечаних догађаја.   

 

Члан 93. 

 О припремању седница 

Скупштине стара се председник 

Скупштине, уз помоћ секретара 

Скупштине, који се стара о обављању 

стручних послова у вези са сазивањем 

и одржавањем седница. 

 Пре заказивања седнице 

Скупштине, председник Скупштине 

може да сазове заједнички састанак са 

шефовима одборничких група ради 

упознавања и договора о 

предложеном дневном реду и раду на 

седници Скупштине. На састанак се 

могу позвати и одборници који не 

припадају ни једној одборничкој 

групи. 

 

2. Предлог дневног реда 

 

Члан 94. 

            Дневни ред седнице предлаже 

председник Скупштине.  

            Предлози који се могу 

уврстити у дневни ред седнице 

председнику Скупштине могу 

поднети: Општинско веће, 

одборничка група, одборник, радна 

тела Скупштине, као и предлагачи 

овлашћени законом, Статутом и 

одлукама Скупштине.  

            У дневни ред седнице могу се 

уврстити само предлози, који су 

сачињени у складу са одредбама овог 

Пословника и који су председнику 

Скупштине достављени најкасније 10 

дана пре дана одржавања седнице.  

            Уколико су предлагачи 

одборничка група или 1/3 одборника, 

а предлог не садржи име и презиме 

представника предлагача, сматраће се 

да је представник предлагача шеф 

одборничке групе, односно 

првопотписани одборник.  

            Општинско веће као предлагач, 

за образлагање поднетог материјала 

на седници, може одредити више 

представника предлагача.  

 

Члан 95. 

 Материјали из члана 94. овог 

Пословника, који се као предлози 

упућују председнику Скупштине ради 

увршћивања у дневни ред седнице, 

достављају се у писаној форми или у 

електронском облику.  

 Предлог општег акта подноси 

се у облику у коме га Скупштина 

доноси, са образложењем сачињеним 

у складу са одредбама члана 148. овог 

Пословника.  

 Предлог појединачног акта 

подноси се у облику у коме га 

Скупштина доноси, са образложењем.  

            Предлози који немају карактер 

општег, односно појединачног акта, 

као што су препоруке, извештаји, 

планови, програми и слично, подносе 

се Скупштини у облику у коме их 

Скупштина разматра, са предлогом 

акта у облику у коме га Скупштина 

прихвата, доноси, усваја или даје 

сагласност.  

 

 

Члан 96. 

            У предлог дневног реда 

седнице Скупштине могу се уврстити 

само они предлози аката који су 

припремљени у складу са Статутом и 

овим Пословником.  

 

Члан 97. 
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            Председник Скупштине се 

стара да материјали који су увршћени 

у предлог дневног реда седнице, као и 

материјали који су у складу са 

одредбама овог Пословника упућени 

као предлози за измену и допуну 

предложеног дневног реда, изузев 

предлога за допуну дневног реда по 

хитном поступку, буду разматрани на 

надлежном радном телу Скупштине.  

 

Члан 98. 

 Седнице Скупштине сазива 

председник Скупштине по потреби, а 

најмање једанпут у 3 месеца.  

 Председник Скупштине је 

дужан да на захтев 1/3 одборника, 

Општинског већа или председника 

општине закаже седницу Скупштине и 

одреди дан и час њеног одржавања 

најкасније у року од 7 дана од дана 

подношења писаног захтева, уколико 

су уз захтев достављени материјали 

сачињени у складу са одредбама овог 

Пословника, с тим да дан одржавања 

седнице буде најкасније у року од 15 

дана од дана подношења захтева. 

 Ако председник Скупштине не 

закаже седницу Скупштине у року из 

става 2. овог члана, седницу може 

заказати подносилац захтева, који 

предлаже дневни ред седнице, а 

седницом председава одборник кога 

одреди подносилац захтева. 

 

Члан 99. 

            Председник Скупштине 

писаним путем одређује дан и час 

одржавања седнице Скупштине, са 

предлогом дневног реда, најмање 3 

дана пре дана за који се сазива 

седница.  

 

Члан 100. 

            У ситуацијама које оправдавају 

хитност у сазивању седнице 

Скупштине, председник Скупштине 

може заказати седницу у року који 

није краћи од 24 часа од пријема 

захтева. 

 Захтев за сазивање седнице из 

става 1. овог члана мора да садржи 

разлоге који оправдвају хитност 

сазивања, као и образложење 

последице које би наступиле њеним 

несазивањем. 

 Минималан рок за сазивање 

седнице Скупштине из става 1. овог 

члана не односи се на сазивање 

седнице Скупштине у условима 

проглашене ванредне ситуације.  

 

3. Позив за седницу 

 

Члан 101. 

 Седнице Скупштине сазивају 

се писаним или електронским путем.  

 Позив за седницу обавезно 

садржи: место и време одржавања 

седнице, предлог дневног реда, 

потпис председника, односно сазивача 

из члана 98. овог Пословника и печат 

Скупштине. 

 Позив и материјал за седницу 

обавезно се доставља свим 

одборницима, председнику општине, 

заменику председника општине, 

начелнику Општинске управе, 

заменику начелника Општинске 

управе и представницима средстава 

јавног информисања. 

 

Члан 102. 

            Уз позив за седницу 

одборницима се обавезно доставља 

материјал који се односи на 

предложени дневни ред и извод из 

записника са предходне седнице.  

            Материјал за седницу, као и 

извод из записника са претходне 

седнице може се одборницима 

доставити у електронском облику, по 

претходном договору са шефовима 

одборничких група или са појединим 

одборницима. 
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            Изузетно, у ситуацијама које 

оправдавају хитност у сазивању 

седнице Скупштине, сагласно члану 

100. овог Пословника, материјал који 

се односи на предложени дневни ред и 

извод из записника са предходне 

седнице може се  одборницима 

доставити и на самој седници 

Скупштине, пре утврђивања дневног 

реда седнице, у ком случају је 

председник Скупштине дужан да 

образложи разлоге за такво 

поступање. 

            Материјали који се из 

техничких разлога не могу на 

економичан и целисходан начин 

умножити и доставити одборницима 

уз позив за седницу (просторни план, 

урбанистички планови са графичким 

прилозима, скице у већој размери, 

обимније студије и извештаји и 

слично), стављају се на увид код 

секретара Скупштине најкасније до 

дана који претходи дану одређеном за 

одржавање седнице, до 14 часова, а 

када је то технички могуће, овакав 

материјал се може одборницима 

доставити у електронској форми. 

   

4. Промене предложеног 

дневног реда 

 

Члан 103. 

            На предложени дневни ред 

седнице Скупштине, овлашћени 

предлагачи из члана 94. став 2. 

Пословника, могу предлагати измене 

и допуне предложеног дневног реда.  

            Предлози се достављају 

председнику Скупштине, у писаној 

форми, непосредно на писарници 

Општинске управе.  

            Предлози за допуну дневног 

реда предлозима материјала који су, 

по одредбама овог Пословника, 

испунили услове да се уврсте у 

дневни ред, достављају се најкасније 

48 сати пре одређеног сата почетка 

седнице Скупштине, а предлози који 

се односе на избор, именовања, 

постављење, разрешења и престанак 

функције, спајање расправе и промену 

редоследа тачака, достављају се 

најкасније 24 сата пре одређеног сата 

почетка седнице Скупштине.  

            Ако је предлагач одборничка 

група, односно 1/3 одборника, у 

предлогу мора бити назначен један 

представник предлагача. Ако то није 

учињено, сматра се да је представник 

предлагача шеф одборничке групе, 

односно први потписани одборник. 

 

Члан 104. 

            Предлог за повлачење поједине 

тачке дневног реда може поднети 

само њен предлагач.  

            Предлог за повлачење из става 

1. овог члана може се поднети 

писаним путем председнику 

Скупштине, или усмено на седници 

Скупштине, све до закључења 

расправе по тој тачки дневног реда.  

            О предлогу за повлачење 

поједине тачке дневног реда 

Скупштина се не изјашњава, већ 

председник Скупштине о томе само 

обавештава одборнике и констатује 

повлачење. 

 

Члан 105. 

            О предлозима за измене и 

допуне предложеног дневног реда не 

отвара се расправа, a само их 

предлагач може образлагати, најдуже 

3 минута.  

 

5. Отварање седнице и учешће 

на седници 

 

Члан 106. 

            Седницом Скупштине 

председава председник Скупштине, 

кога у случају одсутности или 

спречености замењује заменик 

председника Скупштине.  
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Члан 107. 

 Уколико заказаној седници 

Скупштине не присуствују 

председник и заменик председника 

Скупштине, или председник и 

заменик председника Скупштине 

одбију да председавају заказаном 

седницом, седницом ће председавати 

најстарији одборник који ту дужност 

прихвати. 

  

Члан 108. 

 Седници Скупштине 

присуствују позвана лица. 

            Представници јавних 

предузећа и установа чији је оснивач 

Општина позивају се на седницу када 

се разматрају питања из њиховог 

делокруга.              

 На седницу Скупштине могу се 

позивати посланици, начелник 

управног Округа, представници 

других државнигх органа, 

представници верских заједница и 

друга лица за која председник 

Скупштине процени да је потребно 

њихово присуство или учешће у раду 

седнице, о чијем учешћу ће се 

изјаснити Скупштина.  

  

Члан 109. 

            На почетку рада, председник 

Скупштине обавештава Скупштину о 

одборницима који су спречени да 

присуствују седници Скупштине, као 

и о томе ко је позван на седницу.  

            Истовремено, председник 

Скупштине даје потребна објашњења 

у вези са радом на седници и другим 

питањима, уколико оцени да за тим 

има потребе.  

 

6. Кворум 

 

Члан 110. 

            По отварању седнице, пре 

утврђивања дневног реда, председник 

Скупштине, на основу извештаја 

секретара Скупштине, утврђује да ли 

седници присуствује довољан број 

одборника, односно више од половине 

од укупног броја одборника (у даљем 

тексту: кворум).  

            Кворум се утврђује 

пребројавањем одборника.  

            Ако се утврди да седници није 

присутна потребна већина одборника 

за рад Скупштине, односно да нема 

кворума, председник Скупштине 

одлаже почетак седнице док се кворум 

не обезбеди, а најдуже 2 сата.  

            Ако се утврди да ни после 

одлагања седници није присутна 

потребна већина одборника, 

председник одлаже седницу за 

одговарајући дан и сат.  

 

Члан 111. 

            Скупштина заседа, расправља 

и одлучује уколико седници 

присуствује већина од укупног броја 

одборника.  

            Ако председник Скупштине у 

току седнице пре гласања посумња да 

седници не присуствује већина 

одборника, наложиће прозивање или 

пребројавање. Прозивка или 

пребројавање пре гласања извршиће 

се и кад то затражи неки од 

одборника. Прозивање на седници 

врши секретар Скупштине. 

 

7. Ток седнице 

 

Члан 112. 

            Пре утврђивања дневног реда 

усваја се записник са претходне 

седнице Скупштине.  

            О примедбама на записник 

Скупштина одлучује без расправе.  
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Члан 113. 

            Скупштина одлучује посебно о 

сваком предлогу за измену и допуну 

предложеног дневног реда, следећим 

редоследом предлога:  

- за хитан поступак;  

- за измену дневног реда; 

- за допуну дневног реда; 

- за промену редоследа појединих 

тачака;  

- за спајање расправе.  

 

Члан 114. 

            Нове тачке које су унете у 

дневни ред на основу предлога за 

допуну дневног реда, предлога за 

спајање расправе или предлога за 

хитан поступак, увршћују се у дневни 

ред по редоследу предлагања, осим 

ако је предлагач или председник 

Скупштине предложио други 

редослед разматрања, о чему се 

Скупштина изјашњава без претреса. 

 

Члан 115. 

            О дневном реду у целини 

Скупштина одлучује без расправе, 

већином гласова присутних 

одборника.  

            Скупштина у току седнице, на 

предлог председника Скупштине, без 

расправе, може да одлучи о промени 

редоследа тачака у дневном реду. 

 

8. Расправа 

Члан 116. 

            По одлучивању о дневном реду 

у целини, председник Скупштине 

отвара расправу по тачкама усвојеног 

дневног реда, осим оних за које је 

овим Пословником, односно посебном 

одлуком Скупштине, уређено да о 

њима Скупштина одлучује без 

расправе. 

 

Члан 117. 

            Одборници су дужни да 

поштују достојанство Скупштине и 

одредбе Етичког кодекса.  

            Одборници су дужни да се 

једни другима обраћају са 

уважавањем.  

            Није дозвољено коришћење 

увредљивих израза, као ни изношење 

чињеница и оцена које се односе на 

приватни живот других лица.  

 

Члан 118. 

            Нико не сме прићи говорници 

док му председник Скупштине то не 

дозволи.  

            Нико не може да говори на 

седници Скупштине пре него што 

затражи и добије реч од председника 

Скупштине.  

 

Члан 119. 

            Пријава за реч подноси се 

председнику чим расправа почне и 

може се поднети све до закључења 

расправе по тачки дневног реда за 

коју се говорник пријављује, у 

усменој или писаној форми.  

            Председник Скупштине даје 

реч говорницима по редоследу 

пријаве, осим председнику општине и 

заменику председника општине, 

којима даје реч одмах пошто је 

затраже. 

  

Члан 120. 

            На седници Скупштине има 

право да говори сваки одборник, 

председник општине, заменик 

председника општине и члан 

Општинског већа, као и руководиоци 

органа Општине, у складу са 

одредбама овог Пословника.  

            Предлагач, односно 

представник предлагача, има право да 

говори 5 минута и то одмах по 

отварању расправе по тачки дневног 

реда чији је предлагач, односно 

представник предлагача, односно 
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известилац, као и да буде последњи 

говорник пре закључења расправе по 

тој тачки, у трајању од 3 минута.  

            Уколико предлагач, у складу са 

одредбама овог Пословника, одреди 

више од једног лица за представника 

предлагача, време за њихово укупно 

излагање не може бити дуже од 

времена утврђеног ставом 2. овог 

члана.  

            Говор одборника у расправи по 

тачки дневног реда може трајати до 5 

минута, с тим што одборник о истом 

питању може добити реч само 

једанпут. 

 Када председник Скупштине 

оцени да ће расправа о појединим 

питањима трајати дуже или када је 

пријављен већи број говорника, може 

предложити да се ограничи трајање 

говора сваког учесника у расправи 

(осим предлагача) на три минута и да 

сваки учесник у расправи о истом 

питању говору само једанпут. 

 Ограничење трајања говора 

може предложити и сваки одборник. 

 Изузетно, на предлог 

председника Скупштине, Скупштина 

може да одлучи да време трајања 

говора траје и дуже од утврђеног 

времена. 

            Председник Скупштине ће у 

случају прекорачења времена 

излагања утврђеног одредбама овог 

члана, опоменути говорника да је 

време протекло, а ако овај у току 

наредног минута не заврши говор, 

одузеће му реч.  

 

Члан 121. 

             Свако питање се расправља 

док о њему има пријављених 

говорника.  

            Расправу по одређеној тачки 

дневног реда закључује председник 

Скупштине, када се исцрпи листа 

пријављених говорника излагањем 

предлагача, уколико предлагач то 

право жели да искористи.  

            Кад се закључи расправа о 

одређеном питању, не може се поново 

отварати. 

 

Члан 122. 

            Нико не може прекидати 

говорника нити га опомињати, осим 

председника Скупштине у 

случајевима предвиђеним овим 

Пословником.  

            Председник Скупштине је 

дужан да се стара да говорник не буде 

ометан у свом излагању. 

            За време говора одборника или 

других учесника у расправи није 

дозвољено добацивање, односно 

ометање говорника.  

Говорник може да говори само 

о питању које је на дневном реду. 

 Ако се говорник удаљи од 

тачке дневног реда о којој траје 

расправа, или од дефинисања повреде 

Пословника, председник Скупштине 

ће га опоменути.  

            Уколико одборник и поред 

опомене настави да говори чинећи 

повреду из става 5. овог члана, 

председник ће му одузети реч.  

             

Члан 123. 

            Председник Скупштине, када 

председава седницом Скупштине, ако 

жели да учествује у расправи, 

препушта председавање заменику 

председника Скупштине.  

             

9. Реплика 

 

Члан 124. 

            Уколико се говорник у свом 

излагању на седници Скупштине 

увредљиво изрази о одборнику, 

односно другом позваном лицу на 

седници, на расној, верској, 

националној или родној основи, или 

на други начин увреди његов углед и 
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достојанство наводећи његово име и 

презиме или функцију, или говори о 

стварима које се односе на његов 

приватни живот или приватни живот 

чланова његове породице, одборник, 

односно друго позвано лице на кога се 

излагање односи, има право на 

реплику.  

            Уколико се увредљиви изрази 

односе на одборничку групу, односно 

политичку странку чији одборници 

чине неку од одборничких група, у 

име одборничке групе право на 

реплику има шеф одборничке групе.  

            Постојање основа за реплику 

процењује председник Скупштине. 

            Председник Скупштине може 

ускратити право на реплику, уколико 

оцени да нису испуњени услови из 

става 1. и 2. овог члана. 

            Уколико председник 

Скупштине процени постојање основа 

за реплику, лицима из става 1. и 2. 

овог члана даје реч чим је затраже.  

            Реплика не може трајати дуже 

од 3 минута.  

            Није дозвољена реплика на 

реплику.  

 

Члан 125. 

            Уколико одборник, шеф 

одборничке групе, односно друго 

позвано лице при коришћењу права на 

реплику, увреди одборника, друго 

позвано лице или одборничку групу 

на начин утврђен чланом 124. овог 

Пословника, председник Скупштине 

ће га опоменути, а уколико након 

опомене настави са повредама из 

члана 124. овог Пословника, 

председник Скупштине ће му одузети 

реч.  

 

10. Повреда Пословника 

 

Члан 126. 

            Одборнику који затражи да 

говори о повреди овог Пословника, 

председник даје реч чим је затражи.  

            Одборник може да укаже на 

повреду Пословника у сваком 

тренутку, и пре отварања расправе. 

            Образложење повреде овог 

Пословника не може трајати дуже од 3 

минута.  

            Одборник који је затражио да 

говори о повреди Пословника 

обавезан је да пре образложења 

повреде, наведе члан овог Пословника 

који је по његовом мишљењу 

повређен.  

            Ако одборник пре почетка 

образложења не наведе члан овог 

Пословника који је по његовом 

мишљењу повређен, председник је 

дужан да га опомене.  

            Ако и после изречене опомене 

одборник настави да говори чинећи 

повреде из става 4. овог члана или нa 

други oчиглeдaн нaчин злoупoтрeби 

право на указивање на повреду 

Пословника, председник Скупштине 

ће му одузети реч.  

            Председник Скупштине може 

да да објашњење поводом изречене 

примедбе на повреду Пословника.  

            Ако одборник не буде 

задовољан датим објашњењем, 

председник Скупштине одмах позива 

одборнике да одлуче о изреченој 

повреди наведеног члана овог 

Пословника.  

             

11. Одлагање, прекид и паузе у 

току седнице 

 

Члан 127. 

            Председник Скупштине може 

одложити седницу Скупштине када 

утврди недостатак потребне већине 

одборника за почетак седнице 

Скупштине, док се кворум не 

обезбеди, а најдуже 2 за сата.  
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            Ако се утврди да ни после 

одлагања у случају из става 1. овог 

члана, седници није присутна 

потребна већина одборника, 

председник Скупштине одлаже 

седницу за одговарајући дан и сат.  

            У случају из става 2. овог члана 

председник Скупштине обавестиће 

одборнике и друга лица која су по 

одредбама овог Пословника позвана, о 

почетку седнице која је одложена, у 

складу са одредбама овог Пословника.  

 

Члан 128. 

            Седница Скупштине може се 

одложити и када услед обимности 

дневног реда или из других разлога, 

не може да се заврши расправа или 

одлучивање по свим тачкама дневног 

реда у заказани дан, у случајевима 

који онемогућавају рад Скупштине, 

као и из других оправданих разлога.  

            У случајевима из става 1. овог 

члана, председник Скупштине или 

шеф одборничке групе могу 

предложити да се седница Скупштине 

одложи.  

            О одлагању седнице 

Скупштине у случају из става 1. овог 

члана, Скупштина одлучује већином 

гласова присутних одборника, одмах 

по изношењу предлога.  

 

Члан 129. 

            Председник Скупштине 

одређује прекид седнице Скупштине у 

случајевима настанка инцидентних 

околности због којих Скупштина не 

може да настави рад.  

            О дану и часу наставка 

прекинуте седнице из става 1. овог 

члана, председник Скупштине 

обавештава одборнике одмах по 

прекиду седнице или накнадно, 

писаним путем. 

            Наставак седнице почиње 

тачком дневног реда код које је 

прекид и наступио.  

 

Члан 130. 

            Председник Скупштине може 

да одреди паузу у раду Скупштине и 

утврђује трајање паузе. 

            У току седнице Скупштине, 

председник Скупштине може 

одредити паузу седнице, не дужу од 

20 минута, како би одржао заједнички 

састанак са шефовима одборничких 

група ради усаглашавања ставова о 

одређеним тачкама дневног реда, као 

и ради обезбеђивања нормалног рада 

и одлучивања у Скупштини. О 

резултатима усаглашавања 

председник Скупштине обавезно 

извештава одборнике у наставку 

седнице Скупштине. 

            Скупштина може на предлог 

председника Скупштине или на 

предлог шефа одборничке групе, да 

одлучи да ради без паузе, о чему 

одлучује одмах по изношењу 

предлога.  

 

12. Одржавање реда на седници 

 

Члан 131. 

            О реду на седници Скупштине 

стара се председник Скупштине. 

            Председник Скупштине, због 

повреде реда на седници, изриче мере:  

- опомену и 

- одузимања речи. 

            Скупштина, на предлог 

председника Скупштине, изриче и 

меру удаљења са седнице, већином 

гласова присутних одборника.  

            Евиденцију о изреченим 

мерама води секретар Скупштине.  

 

Члан 132. 

            Опомена се изриче одборнику: 

- који говори пре него што је 

затражио и добио реч; 

- који, и поред упозорења 

председника Скупштине, говори о 

питању које није на дневном реду; 
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- ако на било који начин омета 

излагање говорника; 

- ако износи чињенице и оцене које 

се односе на приватни живот 

других лица; 

- ако употребљава псовке и друге 

увредљиве изразе; 

- ако другим поступцима нарушава 

ред на седници или поступа 

противно одредбама овог 

Пословника. 

 

Члан 133. 

            Мера одузимања речи изриче 

се одборнику коме је претходно 

изречена опомена, а који и после тога 

чини повреду из члана 132. овог 

Пословника.  

            Одборник коме је изречена 

мера одузимања речи дужан је да се, 

без одлагања, удаљи од говорнице. У 

супротном председник одређује 

прекид седнице Скупштине.  

            Мера одузимања речи не 

односи се на право одборника на 

реплику у даљем току седнице.  

 

Члан 134. 

            Мера удаљења са седнице 

изриче се одборнику који и после 

изречене мере одузимања речи омета 

или спречава рад на седници, не 

поштује одлуку председника 

Скупштине о изрицању мере 

одузимања речи, или наставља да 

чини друге прекршаје у смислу члана 

132. овог Пословника, као и у другим 

случајевима одређеним овим 

Пословником.  

            Мера удаљења са седнице 

изриче се одборнику и без претходно 

изречених мера опомене и одузимања 

речи, у случају физичког напада, 

односно другог сличног поступка 

којим се угрожава физички или 

морални интегритет учесника седнице 

у сали Скупштине.  

            Одборник коме је изречена 

мера удаљења са седнице дужан је да 

се одмах удаљи из сале у којој се 

одржава седница Скупштине.  

            Уколико одборник одбије да се 

удаљи из сале у којој се седница 

Скупштине одржава, председник 

Скупштине ће наложити Служби 

физичко-техничког обезбеђења 

овлашћеној за одржавање реда у 

згради коју користе органи Општине, 

да тог одборника удаљи са седнице и 

одредиће прекид до извршења мере 

удаљења.  

            Одборник коме је изречена 

мера удаљења са седнице нема право 

на накнаду трошкова насталих 

вршењем одборничке дужности из 

члана 186. овог Пословника, за 

седницу на којој је мера изречена. 

 

Члан 135. 

            Ако председник Скупштине 

редовним мерама не може да одржи 

ред на седници, одредиће прекид у 

трајању потребном да се успостави 

ред.  

 

Члан 136. 

            Мере опомене, одузимања речи 

и удаљења са седнице примењују се за 

седницу Скупштине на којој су 

изречене.  

 

Члан 137. 

            У просторији у којој се 

одржава седница Скупштине 

забрањено је уношење оружја, 

коришћење мобилних телефона и 

других средстава и предмета који 

могу ометати рад Скупштине.  

            На седницу није дозвољен 

долазак лица која су под дејством 

наркотика или су у алкохолисаном 

стању. 

 

13. Одлучивање 

Члан 138. 
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            По закључивању расправе по 

тачки утврђеног дневног реда, 

Скупштина прелази на одлучивање.  

Члан 139. 

            Скупштина одлуке доноси 

већином гласова присутних 

одборника, уколико законом или 

Статутом није утврђено другачије.  

            Изузетно од става 1. овог 

члана, Скупштина, већином гласова 

од укупног броја одборника:   

1) доноси Статут;  

2) доноси буџет и усваја завршни 

рачун буџета;  

3) доноси план развоја Општине и 

стратегије којима се утврђују правци 

деловања Општине у одређеној 

области;  

4) доноси просторни план;  

5) доноси урбанистичке планове;  

6) одлучује о јавном задуживању 

Општине;  

7) одлучује о сарадњи и удруживању 

са другим јединицама локалне 

самоуправе и о сарадњи са јединицама 

локалне самоуправе у другим 

државама;  

8) одлучује о образовању, подручју за 

које се образује, промени подручја и 

укидању месних заједница и других 

облика месне самоуправе;  

9) одлучује о називима улица, тргова, 

градских четврти, заселака и других 

делова насељених места;  

10) утврђује празник Општине;  

11) одлучује о додели звања „почасни 

грађанин “Општине;  

12) усваја Етички кодекс и  

13) одлучује и у другим случајевима 

утврђеним законом и Статутом. 

  

Члан 140. 

            Скупштина одлучује гласањем 

одборника, на начин, по поступку и 

већином утврђеном законом, 

Статутом, одлукама Скупштине и 

овим Пословником. 

            Гласање на седници 

Скупштине је јавно, осим када је 

законом, Статутом или овим 

Пословником уређено другачије.  

            Одборници гласају 

изјашњавањем "за" предлог или 

"против" предлога или се уздржавају 

од гласања.  

            Гласање се врши дизањем руке.  

            Председник Скупштине прво 

позива да се изјасне одборници који 

гласају "за", затим они који гласају 

"против" а потом они који се 

уздржавају од гласања. 

 

Члан 141. 

             На захтев одборника или 

одборничке групе, Скупштина може, 

без расправе, одлучити да се гласа 

прозивком, на начин одређен овим 

Пословником.  

            Ако Скупштина одлучи да се 

гласа прозивком, секретар Скупштине 

прозива одборнике по списку 

одборника, а сваки прозвани одборник 

изговара реч "за", "против", или 

"уздржан". Председник Скупштине 

понавља име и презиме одборника 

који је гласао и његову изјаву, 

односно утврђује да је одсутан или да 

не жели да гласа.  

            Секретар Скупштине записује 

изјаву одборника или његову 

одсутност, уз његово име и презиме на 

списку.  

            Ако Скупштина одлучи да се 

гласа прозивком у поступку 

именовања, односно постављења у 

коме је предложено два или више 

кандидата одборници који приступају 

гласању изговарају пуно име и 

презиме кандидата за које гласају. 

 

Члан 142. 

            Након обављеног гласања, 

председник Скупштине закључује 

гласање и саопштава резултат 

гласања.  
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            Одлука се сматра донетом ако 

је за њу гласало више од половине 

присутних одборника, односно 

законом, Статутом или одлуком 

Скупштине утврђена већина за њено 

доношење.  

 

Члан 143. 

            Седницу Скупштине закључује 

председник Скупштине после 

спроведеног одлучивања по дневном 

реду. 

 

14. Записник 

 

Члан 144. 

            О раду на седници Скупштине 

води се записник. 

            Ток седнице Скупштине 

бележи се тонским или дигиталним 

записом и трајно се чува.  

            Са седнице се прави извод из 

записника који се доставља 

одборницима уз позив за наредну 

седницу.  

            Извод из записника обавезно 

садржи: време и место одржавања 

седнице, имена председавајућег и 

секретара, имена оправдано и 

неоправдано одсутних одборника, 

кратак ток седнице са назнаком 

питања о којима се расправљало и 

одлучивало и именима говорника, 

резултат гласања о појединим 

питањима, име и презиме одборника 

који је издвојио мишљење (уколико је 

одборник захтевао да се издвајање 

мишљења унесе у записник) и назив 

свих аката донетих на седници.  

            Извод из записника потписују 

председник и секретар Скупштине. 

 

IX ПОСТУПАК ДОНОШЕЊA 

ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА У 

СКУПШТИНИ 

 

1. Акта Скупштине и поступак 

предлагања аката 

 

Члан 145. 

            Скупштина као основни 

правни акт доноси Статут.  

            Скупштина у вршењу послова 

из своје надлежности доноси: одлуку, 

пословник, решење, закључак, 

декларацију, резолуцију, препоруку, 

план, програм и друге акте у складу са 

законом, Статутом и овим 

Пословником.  

 

Члан 146. 

            Одлуком се на општи начин 

уређују питања из надлежности 

Скупштине.  

            Пословником се уређују 

питања од значаја за организацију и 

рад Скупштине.  

            Решењем се одлучује о 

појединачним правима, обавезама и 

правним интересима лица у складу са 

законом, Статутом и одлукама 

Скупштине.  

            Закључком се одлучује о 

процедуралним питањима, о 

прихватању одређених предлога, 

утврђују ставови о томе, шта, како и 

на који начин треба убудуће 

поступати у појединачним питањима, 

односно стварима, иницира доношење 

одлука, односно другог општег или 

појединачног акта.  

 

Члан 147. 

            Предлог за доношење или 

промену Статута општине може 

поднети најмање 5% грађана са 

бирачким правом на територији 

Општине, 1/3 одборника, председник 

општине и надлежно радно тело 

Скупштине.  

            Право предлагања одлука и 

других аката имају Општинско веће, 

одборник, односно одборничка група, 

радна тела Скупштине, као и 

предлагачи овлашћени законом и 

Статутом. 
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Члан 148. 

            Овлашћени предлагач акта из 

члана 147. овог Пословника подноси 

предлог акта у облику у коме се акт 

доноси, са образложењем.  

            Образложење би требало да 

садржи урађену анализу ефеката 

прописа, а у сваком случају оно мора 

да садржи:  

- правни основ;  

- разлоге за доношење акта; 

- објашњење циља који се доношењем 

акта жели постићи;  

- објашњење основних правних 

института и образложење конкретних 

решења;  

- процену износа финансијских 

средстава потребних за спровођење 

акта;  

- преглед одредаба одлуке које се 

мењају, односно допуњују, ако се 

предлаже одлука о изменама, 

односно допунама.  

 Предлог акта који је утврђен 

након спроведене јавне расправе 

обавезно садржи и извештај који 

садржи приказ свих предлога и 

сугестија датих у јавној расправи, са 

образложењем разлога због којих 

поједини предлози или сугестије нису 

прихваћени. 

 Предлог акта из става 3. овог 

члана објављује се на званичној 

интернет презентацији Општине 

најкасније 8 дана пре разматрања на 

седници Скупштине. 

 

Члан 149. 

            Предлог акта који је упућен 

Скупштини, председник Скупштине 

одмах по пријему обавезно доставља  

Општинском већу, ако Општинско 

веће није предлагач. 

 Предлог акта може бити 

достављен и надлежном радном телу 

Скупштине. 

 Ако предлог акта није 

припремљен у складу са овим 

Пословником, председник Скупштине 

затражиће од предлагача да предлог 

акта усклади са одредбама овог 

Пословника, при чему ће прецизно 

навести у чему се састоји та 

неусклађеност.  

            Предлагач акта може у року од 

15 дана да поднесе предлог акта 

усклађен са одредбама овог 

Пословника.  

            Уколико предлагач не усклади 

предлог акта у складу са ставом 3. и 4. 

овог члана, предлог акта сматра се 

повученим.  

 

Члан 150. 

            Председник Скупштине, на 

основу извештаја секретара 

Скупштине о пристиглим 

материјалима, одлучује на којој 

седници ће се материјали, односно 

акти упућени и достављени 

председнику Скупштине у складу са 

одредбама овог Пословника, уврстити 

у предлог дневног реда седнице, осим 

када се ради о предлозима за које је 

овим Пословником утврђено да се 

морају уврстити у предлог дневног 

реда прве наредне седнице.  

             

Члан 151. 

            Предлог акта, пре разматрања у 

Скупштини, разматрају надлежни 

одбори и Општинско веће, ако 

Општинско веће није предлагач аката.  

            Надлежни одбори и 

Општинско веће, ако није предлагач 

акта, у својим извештајима, могу 

предложити Скупштини да прихвати 

или не прихвати предлог акта.  

            Уколико надлежни одбори и 

Општинско веће предложе 

прихватање акта, дужни су да наведу 

да ли акт прихватају у целини или са 

изменама које предлажу у форми 

амандмана.  
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2. Амандман 

 

Члан 152. 

            Амандман - предлог за 

промену члана предлога општег акта, 

могу поднети Општинско веће, 

одборничка група, одборник и радна 

тела Скупштине.  

            Амандман садржи назив 

предлога акта на који се амандман 

односи, пун текст измене, 

образложење са разлозима за 

подношење амандмана и назив 

подносиоца амандмана.  

Предлог за промену члана 

предлога општег акта којим се 

исправљају очигледне, односно 

штампарске грешке на које у току 

седнице скупштине укаже одборник 

или надлежно радно тело скупштине, 

не подноси се у форми амандмана и 

предлагач акта га може одмах 

прихватити у ком случају постаје 

саставни део општег акта. 

 

Члан 153. 

            Амандман се подноси 

председнику Скупштине у писаном 

облику, са образложењем, почев од 

дана достављања предлога акта, а 

најкасније 24 сата пре сата одређеног 

за одржавање седнице за коју је 

предложено разматрање тог предлога 

акта, непосредно на писарници 

Општинске управе.  

            Подносилац амандмана не 

може да сам или заједно са другим 

одборницима, поднесе више 

амандмана на исти члан предлога 

акта.  

 

Члан 154. 

            Поднете амандмане 

председник Скупштине упућује 

предлагачу акта, надлежним одборима 

и Општинском већу ако оно није 

предлагач акта. 

            Амандмани који су 

неблаговремени, непотпуни, супротни 

закону, увредљиви или упућени 

супротно одредбама овог Пословника, 

не могу бити предмет расправе, ни 

одлучивања на седници Скупштине и 

председник Скупштине такве 

амандмане одбацује. 

 

Члан 155. 

            Предлагач акта, Општинско 

веће и по потреби надлежни одбори, 

дужни су да, пре седнице Скупштине, 

размотре амандмане који су поднети 

на предлог акта и да Скупштину 

обавесте за које амандмане предлажу 

да их Скупштина прихвати, а за које 

да их одбије.  

            

Члан 156. 

            Амандман са којим се сагласи 

предлагач акта постаје саставни део 

предлога акта и о њему се Скупштина 

посебно не изјашњава.  

            Уколико предлагач акта 

поднесе амандман на акт чији је 

предлагач, амандман постаје саставни 

део предлога акта и о њему се 

Скупштина посебно не изјашњава.  

 

Члан 157. 

            О поднетом амандману отвара 

се расправа.  

            Излагање о поднетом 

амандману не може трајати дуже од 3 

минута. 

 

Члан 158. 

            Скупштина одлучује о 

поднетим амандманима по редоследу 

чланова предлога општег акта.  

            Ако је поднето више 

амандмана на исти члан предлога 

акта, прво се одлучује о амандману 

којим се предлаже брисање одредбе 

тога члана, а затим о амандману којим 

се предлаже измена целог члана.  
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            О амандманима одборници 

гласају "за", "против" или се 

уздржавају од гласања.  

            О амандманима на акт се 

одлучује истом већином гласова која 

је потребна за доношење акта. 

 

 

3. Доношење аката по хитном 

поступку 

 

Члан 159. 

            Акт се изузетно може донети и 

по хитном поступку.  

            Ако за доношење појединог 

акта постоји неодложна потреба или 

ако би недоношење таквог акта у 

одређеном року имало или могло 

имати штетне последице по интересе 

грађана или правних лица, односно за 

обављање послова из надлежности 

Општине, предлог акта може се 

изнети Скупштини на разматрање и 

одлучивање без претходног 

разматрања у радним телима 

Скупштине. 

            Предлагач акта је дужан да у 

писаном образложењу предлога акта 

наведе разлоге или последице које би 

настале због недоношења овог акта по 

хитном поступку.  

 

Члан 160. 

            Предлог акта за чије се 

доношење предлаже хитни поступак 

може се ставити на дневни ред 

седнице Скупштине ако је поднет 

најкасније до утврђивања дневног 

реда те седнице. 

 У току седнице изузетно се 

може по хитном поступку на дневни 

ред ставити  и предлози за 

избор,именовање,разрешење и 

престанак функције 

  

Члан 161. 

            Предлог да се акт донесе по 

хитном поступку Скупштини могу 

поднети Општинско веће или 1/3 

одборника.  

            Предлог се подноси 

председнику Скупштине у писаној 

форми, са образложењем. Скупштина 

се одмах изјашњава о томе да ли 

прихвата предлог.  

            Ако Скупштина прихвати 

предлог да се акт донесе по хитном 

поступку, тај предлог постаје прва 

тачка дневног реда. 

Предлог акта, који је предмет 

разматрања, расправе и одлучивања 

на седници Скупштине заказаној по 

хитном поступку, не разматрају 

надлежни одбори. 

 

Члан 162. 

            О предлогу акта посебно се 

изјашњава Општинско веће, у писаној 

или усменој форми, уколико оно није 

предлагач акта.  

            Амандман на предлог акта који 

се доноси по хитном поступку може 

бити дат у писаној или усменој форми 

до закључивања расправе по тој тачки 

дневног реда. 

            О амандману из става 2. овог 

члана Скупштина одлучује без 

изјашњавања надлежних одбора. 

 

4. Поступак за доношење 

појединачних аката по 

скраћеном поступку 

 

Члан 163. 

У скраћеном поступку 

Скупштина одлучује без претходне 

расправе. 

 

Члан 164. 

У скраћеном поступку 

Скупштина може да одлучује о 

појединачним актима. 

Одлучивање по скраћеном 

поступку може да се спроведе само 

ако су предлози из става 1. овог члана, 

у предлогу дневног реда седнице 
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Скупштине посебно груписани и 

означени као "предлози о којима се 

одлучује по скраћеном поступку". 

 

 

 

Члан 165. 

У материјалу који се 

одборницима доставља уз позив за 

седницу, мора се у прописаној форми 

доставити предлог акта о коме се 

одлучује по скраћеном поступку, и 

образложење предлога. 

 

5. Израда, потписивање и 

објављивање аката 

 

Члан 166. 

 Акта Скупштине израђују се на 

основу изворника записника о раду 

седнице на којој су донети.  

 Акта Скупштине потписује 

председник Скупштине. 

 Акта Скупштине објављују се у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“, у складу са посебном 

одлуком Скупштине.  

 

X СВЕЧАНА СЕДНИЦА 

 

Члан 167. 

Свечану седницу Скупштине 

сазива председник Скупштине 

поводом 21. септембра, који се слави 

као Дан Општине и поводом других 

значајних и свечаних догађаја. 

 Седница Скупштине сазвана 

поводом Дана Општине је свечаног и 

протоколарног карактера.  

            Свечана седница Скупштине 

одржава се у сали Скупштине или на 

другом прикладном месту које 

одговара свечарском поводу њеног 

одржавања.  

 

Члан 168. 

            Свечану седницу Скупштине 

сазива председник Скупштине 

свечаном позивницом. 

            Свечана позивница садржи 

програм свечаности поводом 

обележавања празника Општине и у 

њој је обавезно назначен дан и час 

одржавања седнице, односно сала у 

којој ће седница бити одржана.  

            На свечаној седници 

Скупштине уручују се признања и 

награде Општине. 

 

Члан 169. 

            За одржавање свечане седнице 

Скупштине није потребно присуство 

већине од укупног броја одборника.  

            На свечаној седници 

Скупштине не отвара се расправа.  

            На свечану седницу 

Скупштине обавезно се позивају 

добитници признања почасног и 

заслужног грађанина.  

            На свечаној седници 

Скупштине, поред председника 

Скупштине, односно председника 

општине који уручују признања и 

награде, могу говорити лауреати, 

односно добитници признања и 

награда за годину у којој им се 

признање и награда додељује, као и 

истакнути гости који желе да се 

обрате одборницима и позваним 

гостима.  

 

XI РАД СКУПШТИНЕ У 

СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ РАТНЕ 

ОПАСНОСТИ, РАТНОГ СТАЊА 

ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

 

Члан 170. 

            У случају непосредне ратне 

опасности или ванредног стања 

Скупштина ради по овом Пословнику, 

ако конкретне прилике и околности то 

дозвољавају.  

            Ако у наведеним условима није 

могућ рад по овом Пословнику, 
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Скупштина на првој седници доноси 

посебан Пословник о свом раду и 

остваривању функција у насталим 

околностима.  

 

Члан 171. 

            Председник Скупштине у 

случају непосредне ратне опасности 

или ванредног стања: 

- одређује време и место одржавања 

седнице Скупштине; 

- одлучује о начину позивања 

одборника на седницу и о начину и 

роковима достављања материјала за 

седницу; 

- по потреби може одредити посебан 

начин вођења и чувања записника, 

бележака и других докумената 

Скупштине и њених органа, 

наложити да се одређени 

материјали не стављају на 

располагање средствима јавног 

информисања и предузети друге 

мере у циљу безбедности и 

заштите; 

- успоставља контакте и сарадњу са 

одговарајућим државним и војним 

органима Републике Србије и 

предузима мере за реализацију 

донетих закона, одлука, закључака, 

наређења и других аката ових 

органа; 

- одлучује о начину рада Општинске 

управе у циљу што успешнијег 

остваривања послова и задатака у 

насталим околностима.  

 

Члан 172. 

            Одборници су дужни да у 

случајевима непосредне ратне 

опасности, ратног или ванредног 

стања, извештавају секретара 

Скупштине о свакој промени адресе, 

пребивалишта или боравишта.  

 

Члан 173. 

            У случају ратног стања 

Општинско веће доноси акте из 

надлежности Скупштине, с тим што је 

дужно да их поднесе на потврду 

Скупштини, чим она буде у 

могућности да се састане.  

 

XII ЈАВНОСТ РАДА 

СКУПШТИНЕ И РАДНИХ ТЕЛА 

СКУПШТИНЕ  

 

Члан 174. 

              Седнице Скупштине су јавне. 

              За јавност рада Скупштине 

одговоран је председник Скупштине. 

    

Члан 175. 

   Седница Скупштине може 

бити у целини или делимично 

затворена за јавност, из разлога 

безбедности и одбране земље, и 

другим случајевима предвиђеним 

законом. 

   Образложени предлог за 

искључење јавности може дати 

председник Скупштине, Општинско 

веће или најмање 1/3 одборника и о 

њему се гласа без претреса. 

   Одлука о искључењу јавности 

је донета ако се за њу изјаснила 

већина од укупног броја одборника. 

   Седници Скупштине која је 

затворена за јавност могу 

присуствовати само одборници, 

председник општине и стручна лица 

која помажу у раду седнице 

Скупштине. 

   Председник Скупштине је 

дужан да лица из става  4. овог члана 

упозори на обавезу да чувају као тајну 

оно што сазнају током седнице која је 

затворена за јавност. 

             Скупштина може одлучити да 

објави кратак извештај о раду са 

седнице која није јавна. 

 

 

Члан 176. 

              Седници Скупштине могу да 

присуствују и заинтересовани 
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грађани, односно представници 

предузећа, установа и других јавних 

служби чији је оснивач Општина, 

месних заједница, удружења и слично, 

који своје присуство најаве 

организационој јединици Општинске 

управе надлежној за скупштинске 

послове, најкасније 48 сати пре 

одржавања седнице, осим када се 

седница држи без присуства јавности. 

              У случају да не постоје 

техничке могућности или за то 

потребан простор да сви 

заинтересовани присуствују седници 

Скупштине, председник Скупштине 

може, у циљу обезбеђивања 

несметаног тока седнице, ограничити 

укупан број грађана и одлучити коме 

ће омогућити присуство седници, 

полазећи од редоследа пријављивања 

и интереса пријављених за тачке на 

дневном реду и истовремено ће 

позвати остале пријављене грађане и 

представнике удружења да своје 

предлоге и коментаре доставе у 

писаној форми, које ће председник 

Скупштине доставити одборницима 

најкасније до почетка седнице .  

Грађанин коме је омогућено 

да присуствује седници Скупштине, у 

обавези је да на улазу у салу за 

седнице овлашћеном лицу покаже 

своју личну карту ради 

идентификације и уношења у 

евиденцију присутних на седници. 

Присутни грађани не смеју да 

ремете ред на седници Скупштине. 

Председник Скупштине може 

да нареди да се свако лице које 

присуствује  као грађанин седници, а 

понаша се непристојно и не поштује 

ред, одмах удаљи из сале у којој се 

одржава седница. 

У случају повреде реда и 

мира од стране више 

грађана,председник Скупштине може 

наредити да се сви грађани удаље 

одмах из сале у којој се одржава 

седница. 

 

Члан 177. 

            Представници средстава јавног 

информисања имају право да 

присуствују седницама Скупштине и 

њених радних тела ради 

обавештавања јавности о њиховом 

раду. 

            Представницима средстава 

јавног информисања стављају се на 

располагање предлози одлука, других 

прописа и општих аката, као и 

информативни и документациони 

материјали о питањима из рада 

Скупштине и њених радних тела. 

            Представницима средстава 

јавног информисања обезбеђују се 

потребни технички услови за праћење 

рада на седницама Скупштине и 

њених радних тела. 

 Ако новинар злоупотреби своја 

права или повреди ред на седници или 

правила пристојности, председник 

Скупштине ће га удаљити са седнице, 

а може донети и одлуку да то лице 

убудуће не може вршити права која 

му по овом Пословнику припадају. У 

том случају, обавестиће се новинска 

агенција или други медиј, чије је то 

лице запослени или представник, са 

молбом да се на седнице Скупштине  

убудуће упућује друго лице. 

 

Члан 178. 

            Скупштина може да изда 

службено саопштење за средства 

јавног информисања. 

            Конференцију за штампу, у 

вези са питањима која разматра 

Скупштина, може да одржи 

председник Скупштине, заменик 

председника Скупштине, одборничка 

група или одборник кога овласти 

Скупштина, а председник радног тела 

Скупштине о питањима из 

надлежности тог радног тела. 
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Члан 179. 

            У циљу обавештавања јавности 

о раду Скупштине и њених радних 

тела, на званичној интернет 

презентацији Општине објављују се: 

- информатор о раду Скупштине; 

- обавештење о времену и месту 

одржавања седница Скупштине, са 

предлогом дневног реда; 

- одлуке и друга акта донета на 

седници Скупштине; 

- нацрти одлука и других аката о 

којима се спроводи јавна расправа, 

са обавештењем о времену и месту 

одржавања јавне расправе; 

- ,,Службени гласник општине 

Баточина'' у електронској форми; 

- предлози аката, као и акта донета 

од стране Скупштине, за која је 

јавност посебно заинтересована. 

   О објављивању аката из става 

1. овог члана стара се секретар 

Скупштине. 

 

XIII ПРАВА И ДУЖНОСТИ 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  

 

1. Права и дужности одборника 

 

Члан 180. 

            Право је и дужност одборника 

да бира и буде биран на функције у 

Скупштини, органе Општине и радна 

тела Скупштине, да учествује у раду 

Скупштине и радних тела чији је члан, 

подноси амандмане на предлог 

општег акта, тражи  информације и 

податке који су му потребне за 

остваривање функције одборника и да 

учествује у другим активностима 

Скупштине. 

            Одборник је дужан да 

присуствује седницама Скупштине и 

седницама радних тела Скупштине у 

која је биран. 

            У случају оправдане 

спречености да присуствује седници, 

одборник је дужан да благовремено 

пријави своје одсуство секретару 

Скупштине. 

            Председник Скупштине, 

односно председник радног тела 

Скупштине може да одобри 

одборнику одсуство са седнице, о 

чему обавештава присутне на 

седници. 

            У случају поступања супротно 

ставу 2. овог члана, одборник нема 

право на накнаду из члана 186. овог 

Пословника.    

 

Члан 181. 

            Одборник је дужан да одмах по 

сазнању, а најкасније првог наредног 

радног дана, Одбору за избор и 

именовања, прописе, управу, награде 

и признања писмено пријави 

постојање приватног интереса, у 

смислу закона којим се уређује 

спречавање сукоба интереса при 

вршењу јавних функција, у погледу 

предмета предлога одлуке или другог 

општег акта о којем ће бити 

расправљано и да о томе обавести 

јавност.  

            Сматраће се да приватни 

интерес одборника не постоји уколико 

се ради о предлогу одлуке или другом 

општем акту који се односи на све 

грађане на територији Општине. 

 

Члан 182. 

            Одборник не може бити позван 

на кривичну одговорност, притворен 

или кажњен због изнетог мишљења 

или давања гласа на седници 

Скупштине или радних тела. 

 

Члан 183. 

            Одборник има право да 

предлаже Скупштини расправу о 

одређеним питањима. 

            Одборник има право да буде 

обавештаван о свим питањима чије му 
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је познавање потребно ради вршења 

функције одборника. 

            Одборник има право да му се 

редовно достављају службене 

публикације, информативни 

материјали и документациони 

материјали о питањима која су на 

дневном реду Скупштине, као и о 

другим питањима из делокруга 

Скупштине. 

            Одборник има право да од 

председника Скупштине, председника 

сталних радних тела Скупштине, 

осталих функционера Скупштине и 

начелника Општинске управе тражи 

податке, обавештења и објашњења о 

питањима која се односе на послове из 

оквира њихових права и дужности, а 

која су му потребна за вршење 

функције одборника.  

            За благовремено достављање 

обавештења, тражених података, 

списа и упутстава одговоран је 

секретар Скупштине општине, а 

начелник Општинске управе када се 

обавештење, тражени податак, спис и 

упутство односе на делокруг и рад 

Општинске управе. 

 

2. Одборничка питања 

 

Члан 184. 

 Одборник има право да 

поставља одборничка питања на крају 

седнице, пошто Скупштина заврши 

рад по свим тачкама дневног реда, с 

тим што је дужан да питање достави 

непосредно председнику Скупштине у 

писаном облику. 

 Одборничка питања морају 

бити јасно формулисана. 

 Излагање одборника који 

поставља одборничка питања не може 

трајати дуже од 3 минута. 

 Лица којима су упућена 

одборничка питања морају одборнику 

дати одговор усмено,након самог 

одборничког питања или писмено 

након седнице. 

 На захтев одборника који је 

питање поставио, одговор се доставља 

свим одборницима. 

 Одговор на одборничко питање 

треба бити кратак, јасан и директан и, 

по правилу, треба да садржи предлоге 

за решавање проблема на које се 

питање односи. 

 Ако одборник није задовољан 

одговором, може предложити 

Скупштини да се лице коме је питање 

постављено позове на наредну 

седницу Скупштине, а може тражити 

и да се о одговору отвори расправа на 

једној од наредних седница 

Скупштине. О предлогу одборника 

Скупштина се изјашњава без 

претреса. 

             

Члан 185. 

            Општинска управа обезбеђује, 

у оквиру својих задатака, услове за 

вршење функције одборника и на 

њихово тражење, по налогу 

начелника: 

- пружа им стручну и 

административно-техничку помоћ у 

изради предлога које они подносе 

Скупштини и радним телима 

Скупштине; 

- обезбеђује им коришћење 

,,Службеног гласника општине 

Баточина", као и допунску 

документацију за поједина питања 

која су на дневном реду Скупштине 

или њених радних тела; 

- стара се о обезбеђењу услова за рад 

одборничких група, у складу са 

просторним могућностима. 

 

3. Накнада трошкова 

одборницима 

 

Члан 186. 

            Одборник има право на 

накнаду трошкова у вези са вршењем 
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одборничке функције у случајевима и 

у висини утврђеној посебном одлуком 

Скупштине.   

             

4. Престанак мандата одборника 

 

Члан 187. 

  Одборнику престаје 

мандат пре истека времена на које је 

изабран: 

1. подношењем оставке; 

2. доношењем одлуке о распуштању 

Скупштине; 

3. ако је правноснажном судском 

одлуком осуђен на безусловну 

казну затвора у трајању од најмање 

6 месеци; 

4. ако је правноснажном одлуком 

лишен пословне способности; 

5. преузимањем посла, односно 

функције које су, у складу са 

законом, неспојиве с функцијом 

одборника; 

6. ако му престане пребивалиште на 

територији Општине; 

7. губљењем држављанства и 

8. ако наступи смрт одборника. 

 

Члан 188. 

 Одборник може поднети 

оставку на функцију одборника. 

            Одборник  може поднети  

оставку  усмено на  седници 

Скупштине, а између две седнице 

подноси је у форми оверене писане 

изјаве. 

После подношења усмене 

оставке одборника, Скупштина без 

одлагања, на истој седници утврђује 

да је одборнику престао мандат. 

 О оставци коју је одборник 

поднео између две седнице, 

Скупштина је дужна да одлучи на 

првој наредној седници. 

 Одборник може опозвати 

поднету оставку све док Скупштина 

не утврди престанак његовог мандата. 

 Ако одборнику престаје мандат 

наступањем случаја из члана 187. 

тачке 2. до 8, Скупштина на првој 

наредној седници, после обавештења 

о наступању таквог случаја, утврђује 

да је одборнику престао мандат. 

 Када одборнику престане 

мандат пре истека времена на које је 

изабран, мандат новог одборника 

утврђује се у складу са Законом о 

локалним изборима. 

 

Члан 189. 

            Одборник лично подноси 

оставку, оверену код органа 

надлежног за оверу потписа, 

председнику Скупштине, у року од 3 

дана од дана овере. 

            Председник Скупштине је 

дужан да поднету оставку стави на 

дневни ред Скупштине на првој 

наредној седници, са предлогом да то 

буде прва тачка дневног реда. 

 

XIV САРАДЊА СКУПШТИНЕ СА 

СКУПШТИНАМА ДРУГИХ 

ОПШТИНА И ГРАДОВА 

 

Члан 190. 

            Скупштина сарађује са 

скупштинама, односно 

представничким телима других 

општина у земљи и иностранству.  

            Скупштина сарађује и са 

невладиним организацијама, 

хуманитарним и другим 

организацијама.  

 

Члан 191. 

            Сарадња се остварује 

узајамним посетама делегација 

Скупштине или њених функционера 

скупштинама других општина и 

градова, давањем мишљења о 

појединим значајним питањима из 

надлежности Скупштине, као и 

разменом информација и других 

материјала и публикација.  
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            Састав делегација, као и 

циљеве и задатке сваке посете 

утврђују председник Скупштине и 

шефови одборничких група. 

Делегација мора одражавати састав 

Скупштине.   

            Делегација, односно 

функционер или одборник је дужан да 

у року од 15 дана од завршетка посете 

Скупштини поднесе извештај о 

обављеној посети.  

 

XV АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ 

АКТА СКУПШТИНЕ, 

ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ, 

ПРОМЕНА И ПРИМЕНА 

ПОСЛОВНИКА 

 

Члан 192. 

            Предлог за доношење 

аутентичног тумачења акта 

Скупштине може поднети свако 

правно или физичко лице. Предлог 

мора бити поднет у писаном облику и 

образложен. Скупштина, на предлог 

Одбора за избор и именовања, 

прописе, управу, награде и признања, 

доноси аутентично тумачење акта 

чији је доносилац. 

            Када се на седници Скупштине 

постави питање правилне примене 

одредби Пословника, стручно 

тумачење даје секретар Скупштине. 

 

 Члан 193. 

            Предлог за доношење и 

промену Пословника може поднети 

1/3 одборника, одборничка група, 

Одбор за прописе и управу, као и 

председник Скупштине.  

            О предлогу из става 1. овог 

члана се отвара расправа.  

            О предлогу из става 1. овог 

члана се одлучује јавним гласањем, 

већином од присутног броја 

одборника.  

            Одлуком да се приступи 

доношењу, односно промени 

Пословника, Скупштина одређује 

надлежно радно тело за израду нацрта 

пословника.  

            Скупштина доноси, односно 

врши промену Пословника већином 

гласова од присутног броја одборника.  

            Уколико се доношењу или 

промени Пословника приступа пре 

конституисања радних тела у чијој је 

надлежности разматрање истог, 

Скупштина може усвојити Пословник, 

односно измене и допуне Пословника, 

без разматрања Пословника на 

надлежном радном телу.  

 

Члан 194. 

            На све што није регулисано 

одредбама овог Пословника, 

примењују се посебне одлуке 

Скупштине и важећи прописи којима 

је уређена област локалне самоуправе. 

            Одредбе овог Пословника 

примењују се на све учеснике 

седнице, а сходно се примењују на 

седницама радних тела Скупштине.  

 

XVI ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ И 

ДРУГИХ ПОСЛОВА  

 

Члан 195. 

            Стручне и административно-

техничке послове за потребе 

Скупштине, њених радних тела, 

одборника и одборничких група, врши 

организациона јединица Општинске 

управе надлежна за скупштинске 

послове, што се уређује Одлуком о 

Општинској управи. 

            Одржавање реда у згради 

Скупштине и у другим просторијама у 

којима Скупштина ради, обезбеђује 

Служба физичко-техничког 

обезбеђења, коју ангажује Општинска 

управа.  

 

XVII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Одложена примена појединих 

одредби 

 

Члан 196. 

 Одредбе које се односе на део 

Пословника којима се регулише 

надлежност и образовање сталних 

радних тела скупштине, примењиваће 

се након спроведених избора за 

одборнике СО после ступања на снагу 

овог Пословника. 

 

Члан 197. 

            Даном ступања на снагу овог 

Пословника престаје да важи 

Пословник о раду Скупштине 

општине Баточина (,,Службени 

гласник општине Баточине", број 7/12 

и 16/13). 

  

Члан 198. 

            Овај Пословник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточине". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-412/19-01 од 28.06.2019. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ                                                                                      

Бранислав Павловић 

   

 

 

На основу члана 35. став 7. у 

вези са чланом 46. став 1. и члана 51.б  

став 3., 4. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС”, број 

72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 

- одлука УС, 98/13 - одлука УС, 

132/14, 145/14, 83/18 и 31/19),  члана 

31. и  члана  35. Правилника о 

садржини, начину и поступку израде 

докумената просторног и 

урбанистичког планирања  („Сл. 

гласник РС“ бр. 64/2015 и 32/2019)  и 

члана 9. став 3.,4. и 5. Закона о 

стратешкој процени утицаја на 

животну средину (Службени гласник 

РС“, бр.135/2004 и 88/2010) и  члана 

40. став 5. Статута општине Баточина 

(„Службени  гласник општине 

Баточина“ број 9/19), Скупштина 

општине Баточина на седници 

одржаној дана 28.06.2019. године, 

донела је:  

 

О Д Л У К У 

о  приступању изради изменa и 

допунa  Плана генералне регулације 

за седиште јединице локалне 

самоуправе насељено место 

Баточина ( КО Баточина варошица,  

КО Баточина село и део КО Брзан) 

 

 

Члан 1. 

Приступа се изради измена и 

допуна Плана генералне регулације за 

седиште једнице локалне самоуправе 

насељено место Баточина (КО 

Баточина варошица, КО Баточина 

село и део КО Брзан). 

 

Члан 2. 

Измене и допуне се односе на 

целокупни обухват Плана  генералне  

регулације за седиште јединице 

локалне самоуправе насељено место 

Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“ број 31/17) 

површине 1326,57ха. Обухваћенa је 

територија катастарских општина КО 

Баточина (варошица), КО Баточина 

(село) и део КО Брзан. 

 

Члан 3. 

 Плански основ за израду 

Измена и допуна Плана генералне 

регулације за седиште једнице 

локалне самоуправе насељено место 

Баточина је Просторни план општине 

Баточина („Сл. гласник општине 
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Баточина“ бр. 05/10) и II Измена и 

допуна плана детаљне регулације 

Државног пута M 1.11 КРАГУЈЕВАЦ 

– КОРИДОР Х (деоница Баточина 

стационажа 5+000 до 14+773), 

("Сл.гласник Општине Баточина", 

бр.18/17). 

 За потребе израде Измена и 

допуна  плана користиће се 

катастраске подлоге СКН Баточина. 

 

Члан 4. 

 Израда Измена и допуна Плана 

генералне регулације за седиште 

јединице локалне самоуправе 

насељено место Баточина приступа се 

на основу покренуте Иницијативе 

председника општине број 020-

259/19-01 од 10.04.2019.године. 

 

Члан 5. 

 Основни циљ израде Измена и 

допуна Плана генералне регулације за 

седиште јединице локалне самоуправе 

насељено место Баточина односи се 

на изградњу државног пута I б реда 

број 24 Баточина - Крагујевац (према 

Уредби о категоризацији државних 

путева (Службени гласник РС“, 

бр.105/2013 и 119/2013, претходни 

назив М – 1.11), односно стварање 

планског основа за прибављање 

грађевинске дозволе за изградњу 

државног пута I б реда број 24 

стационажа од км 0+000 до км 5+000 

као и основа за експропријацију у 

складу са главним пројектом. 

 Циљ израде Измена и допуна 

Плана генералне регулације за 

седиште јединице локалне самоуправе 

насељено место Баточина је и 

стварање планског основа за 

развијање и груписање привредних, 

пословних и комерцијалних 

капацитета, преиспитивање траса 

локалних саобраћајница које имају 

везу са државним путем, решавање 

проблема паркирања у односу на нове 

коридоре и задовољења спортско-

рекреативног садржаја, 

преиспитивање намена јавног и 

осталог земљишта, анализа постојећих 

и планираних објекта комуналне и 

техничке инфраструктуре, анализа и 

утврђивање потребних капацитета за 

комуналне објекте и јавне установе. 

 

Члан 6. 

 Уступање израде Измена и 

допуна Плана генералне регулације 

врши се у складу са Законом о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/2012 и 14/2015) као и на основу 

члана 136. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС”, број 

72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 

- одлука УС, 98/13 - одлука УС, 

132/14, 145/14, 83/18 и 31/19). 

 Рок за израду Нацрта Измена и 

допуна Плана генералне регулације за 

седиште јединице локалне самоуправе 

насељено место Баточина биће 

прецизиран Уговором закљученим са 

Носиоцем израде Измена и допуна 

Плана генералне регулације за 

седиште јединице локалне самоуправе 

по окончању поступка Јавне набавке. 

 

Члан 7. 

 Средства за израду Измена и 

допуна Плана генералне регулације 

обезбедиће се из буџета Општине 

Баточина за 2019. год. 

 

Члан 8. 

 Измена и допуна Плана 

генералне регулације за седиште 

јединице локалне самоуправе 

насељено место Баточина одвијаће се 

по скраћеном поступку, тј. 

подразумева се да се не спроводи 

поступак раног јавног увида, на начин 

да се израђује нацрт измена и допуна 

планског документа, као и да се 
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спроводи поступак јавног увида у 

трајању од 15 дана. 

 Нацрт Измена и допуна Плана 

генералне регулације за седиште 

јединице локалне самоуправе 

насељено место Баточина биће 

изложен на јавни увид у посторијама 

Општинске управе општине Баточина 

и оглашен у средствима јавног 

информисања и званичној веб 

страници општине Баточина. 

 

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 органа у року од 30 дана, 

доставе све тражене податке, без 

накнаде.  

 

Члан 10. 

 Саставни део ове Одлуке је 

Мишљење Комисије за планове 

општине Баточина и Одлука о 

неприступању израде стратешке 

процене утицаја на животну средину 

Измене и допуне Плана генералне 

регулације за седиште јединице 

локалне самоуправе насељено место 

Баточина коју је у складу са чланом 9. 

став 1. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину 

(„Сл.гласник РС“, број 135/2004, 

88/2010), донела Општинска управа 

општине Баточина и која се објављује 

се у „Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

Члан 11. 

 Ова Одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана обајвљивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-413/19-01 од 28.06.2019. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

             Бранислав Павловић 

 

 

 

На основу члана 55. став 5. 

Закона о водама (''Службени гласник 

РС'', бр.30/10, 93/12 и 101/16, 95/2018 

и 95/2018 - др. закон), члана 20. став 

1. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', 

број 129/07, 83/2014- 

др.закон, 101/2016 – др. закон 

и 47/2018) и члана 40 став 1. тачка 33. 

Статута општине Баточина 

(,,Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 28.06.2019.године, 

донела је 

 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ  

ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД 

ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКОВЕ II 

РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Усваја се Оперативни план за 

одбрану од поплава за водотокове II 

реда на територији општине Баточина 

за 2019. годину, на који је Мишљење 

дало ЈВП ''Србијаводе'' Београд, ВПЦ 

,,Морава“ Ниш број: 5163/1 од 

04.06.2019. годинe, наш број: 020-

280/19-01 од 05.06.2019. године. 

 

Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке је 

Оперативни план за одбрану од 
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поплава заводотокове II реда на 

територији општине Баточина за 2019. 

годину.  

 

 

Члан 3. 

Oдлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-415/19-01 од 28.06.2019. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
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ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

 

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Баточина, април 2019. године 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН  

ЗА OДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

 

I )   ОПШТИ ДЕО 

 

 
 1. ПРАВНИ  ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ II РЕДА 

 Правни основ за доношење Оперативног плана за воде II реда на територији 

општине Баточина за 2018.годину, садржан је у одредби члана 55. став 5. Закона о 

водама (Сл. гласник РС“ бр 30/10, 93/12, 101/16, 95/2018 и 95/2018 - др. закон) 

према којој надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење 

јавног водопривредног предузећа доноси Оперативног плана за воде II реда. 

 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 Закона о водама 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 18/2019 од 15.03.2019. године) 

утврђен је Општи план за одбрану од поплава. Овим планом дефинисано је: 

- територијална организација одбране од поплава 

- организовање одбране од поплава 

- превентивне мере, активности, радови и извештавање о стању и 

спремности за одбрану од поплава 

- координација и руковођење одбраном од поплава 

- фазе одбране од поплава и ванредна ситуација 

- дужности, одговорности и овлашћења лица која руководе одбраном од 

поплава и извештавање о спроведеној одбрани од поплава 

- дужности и одговорности предузећа и других субјеката који учествују у 

спровођењу одбране од поплава, хитним интервенцијама и радовима 

Наредбом Министра пољопривреде и заштите животне средине РС утврђен 

је Оперативни план за одбрану од поплава за 2019. годину („Сл.гласник РС“ број 

14/2019). 

Одбрана од поплава на водама I реда организује се и спроводи у складу са 

Оперативним планом за одбрану од поплава за 2019. годину, који је донео 

Министар пољопривреде и заштите животне средине дана 26. 02. 2019. године 

(„Службени гласник РС“ број 14/2019). 
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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 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. 

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планине 
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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 7,5 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. Стара мерна станица Лепеница 

налазила се на 7,3 км од ушћа, а основана је 1973. године. Треба истаћи да се не 

реци Лепеници од октобра месеца 2016. године врши мерење водостаја јер је 

постављена хидролошко извештајна станице површинских вода непосредно близу 

моста у центру Баточине која ће у реалном времену сваких петнаест минута слати 

податке о температури и нивоу реке Лепенице Републичком хидрометеоролошком 

заводу. Подаци ће бити доступни „оnline” и користиће се у систему одбране од 

поплава која је за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-

хидрауличких студија, стања насипа и угрожености брањеног подручја, а на основу 

њих проглашаваће се редовна или ванредна одбрана од поплаве. 

 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. 
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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  

- 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 
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воћњаке, док се шумски покривач углавном задржао на вишим 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.  

 

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. обј. 3., 4. и 5., М.3.2., М.3.3., М.3.4, М.3.5 водног подручја Морава, а према 

Наредби о утврђивању републичког Оперативног плана за одбрану од поплава који 

се односи на водотоке I реда. 

Наредбом Министра пољопривреде и заштите животне средине РС утврђен 

је Оперативни план за одбрану од поплава за 2019. годину („Сл.гласник РС“ број 

14/2019). 

 

Оперативни план за одбрану од поплава за 2019. годину садржи: 
 

 

3.1. 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; 

 

3.2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И 

УНУТРАШЊИХ ВОДА И ОД ЛЕДА; 

 

3.3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА 

ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА; 
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3.1. 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 

 

 

Координатори одбранe од поплава и помоћници 

 
 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд 

тел. 011/201-33-60, факс 011/311-53-70. 

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

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 

Наташа Милић, моб. 064/840-40-41, E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs 

ПОМОЋНИЦИ: 

Mерита Борота, тел. 011/201-33-47, E-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs 

Драгана Јанковић, тел. 011/311-71-79, E-mail: dragana.jankovic@minpolj.gov.rs 

 

Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови 

заменици 

 

 

 

Водно подручје 

 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

ЗАМЕНИК 

 

 „Морава“ 

 

ЈВП“СРБИЈАВОДЕ“Булевар уметности 2а, Нови Београд 

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

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

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 

Горан Пузовић, моб. 064/840-40-07, 

E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: 

Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, 

E-mail: zvonimir.kocic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК за унутрашње воде: 

Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, 

E-mail: milos.radovanovic@srbijavode.rs 

 

 

Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од 

спољних вода и нагомилавања леда, руководилац одбране од поплава на 

водном подручју и његов заменик 

 

 

Водно 

подручје 

 

НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 

ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ 

 

ВОДНА 

ЈЕДИНИЦА 
СЕКТОР-ДЕОНИЦА 

mailto:merita.borota@minpolj.gov.rs
mailto:dragana.jankovic@minpolj.gov.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.com/
mailto:goran.puzovic@srbijavode.rs
mailto:zvonimir.kocic@srbijavode.rs
mailto:milos.radovanovic@srbijavode.rs
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„Морава“ 

 

ЈВП „ СРБИЈАВОДЕ“ ВПЦ „МОРАВА“, Трг краља 

Александра бр. 2, Ниш 

тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: 

vpcmorava@srbijavode.rs 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 

ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

Бранко Кујунџић, моб: 064/840-41-08 

E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ 

ПОДРУЧЈУ 

Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83,  

Е-mail: zstankovic@srbijavode.rs  

 

 

Лепеница-

Крагујевац 

М.3.-М.3.1.обј.3.,4. 

и 5. 

М.3.2., М.3.3, 

М.3.4., М.3.5 

 

 

 

 

Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководилац 

одбране од поплава на мелиорационом подручју и његов заменик 

 

 

Водно 

подручје 

 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА НА МЕЛИРАЦИОНОМ 

ПОДРУЧЈУ 

 

ЗАМЕНИК 

МЕЛИРАЦИОНО 

ПОДРУЧЈЕ 

ВОДНА 

ЈЕДИНИЦА 

ОЗНАКА 

ХИДРОМЕЛИРАЦИОНОГ 

СИСТЕМА (ХМС) 

 

„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, 

WEB sajt: www.srbijavode.com  

РУКОВОДИЛАЦ 

Бранко Кујунџић, моб: 064/840-

41-08 

E-mail: 

branko.kujundzic@srbijavode.rs 

ЗAMENIK 

Зоран Станковић, моб. 064/840-

40-83,  

Е-mail: zstankovic@srbijavode.rs  

“ВЕЛИКА 

МОРАВА“ 

Лепеница-

Крагујевац 
BM 5. 

 

 

 

Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове 

 

mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
mailto:branko.kujundzic@srbijavode.rs
mailto:zstankovic@srbijavode.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.com/
mailto:branko.kujundzic@srbijavode.rs
mailto:zstankovic@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, моб. 064/838-51-65, тел. 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, 

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

 

ЗАМЕНИК: 

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

E-mail: jelena.jerinic@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 

 

 

 

 

 

 

 

Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 

 
 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Бојан Томић, моб.064/892-67-08, Е-mail: bojan.tomic@mup.gov.rs 

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

 

Управа за ватрогасне и спасилачке јединице 

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

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

Владо Племић, моб.064/892-55-28, Е-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs 

 

Управа за управљање ризиком 

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

Јелена Јашовић, моб.064/892-32-79, Е-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs 

Властимир Вуликић, моб. 064/892-97-38, Е-mail: vlastimir.vulikic@mup.gov.rs 

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

 

Управа за цивилну заштиту 

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

Бојана Икодиновић, моб.064/892-71-09, Е-mail: bojana.ikodinovic@mup.gov.rs 

 

Републички центар за обавештавање 

Моб. 064/892-96-68, тел. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, 228-92-08, факс 011/228-29-28   Е-mail: 

rco.svs@mup.gov.rs  

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

 

Дежурни центар: тел.021/488-53-59 

Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/524-

956, 661-27-04. 

mailto:office@hidmet.gov.rs
mailto:dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs
mailto:jelena.jerinic@hidmet.gov.rs
mailto:bojan.tomic@mup.gov.rs
mailto:goran.nikolic@mup.gov.rs
mailto:sasa.rancic@mup.gov.rs
mailto:dragan.doncevski@mup.gov.rs
mailto:vlado.plemic@mup.gov.rs
mailto:zivko.babovic@mup.gov.rs
mailto:jelena.jasovic@mup.gov.rs
mailto:vlastimir.vulikic@mup.gov.rs
mailto:goran.stojanovic@mup.gov.rs
mailto:bratislav.rancic@mup.gov.rs
mailto:bojana.ikodinovic@mup.gov.rs
mailto:rco.svs@mup.gov.rs
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Руководилац: Душко Шуман, моб. 064/892-68-41, тел. 021/488-53-59,  

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

  

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ 

Драган Бујић, моб.064/892-25-09, тел. 011/313-93-35,  

  

ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА 

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД“, ОГРАНАК ХЕ„ЂЕРДАП“, Трг Краља Петра бр. 1, 

Кладово-на Дунаву у зони акумулација у складу са Законом о потврђивању између Савезне владе 

Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о експлоатацији и одржавању хидроенергетских и 

пловидбених система „Ђердап I“ и „Ђердап II“, са прилозима („Службени лист СРЈ“-Међународни 

уговори, број 7/98). 

 

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. За 

обезбеђење техничког особља за ледоломце задужено је “Дунав и Тиса“ д.о.о. Сомбор, XII 

војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор, вршилац дужности директора: Адам Форгић, тел. 

025/436-499, факс 025/412-384, Е-mail: dutis@mts.rs, dutists@mts.rs  

 

ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ: 

Руководилац: Миодраг Костић, моб. 065/216-55-87, тел. 011/206-31-12  

E-mail: miodrag.kostic@vs.rs 

 Заменик: Дејан Кузмановски, моб. 064/126-33-40, тел. 021/483-54-27, 

  

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.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs 

Слободан Петковић, моб. 064/301-80-45 

 

ЗА ХИТНЕ ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ И АНАЛИЗЕ (ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА, 

ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ, ФИЛТРАЦИОНЕ И СТАТИЧКЕ 

АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ 

РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА И РЕШЕЊА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ 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 

 
Лицa задуженa за eвидентирање података о поплавним догађајима нa водама I 

реда и системима за одводњавање у јавној својини 

 

Водно подручје 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ 

ДОГАЂАЈИМА НА ВОДАМА I РЕДА И СИСТЕМИМА ЗА 

ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

mailto:dutis@mts.rs
mailto:dutists@mts.rs
mailto:miodrag.kostic@vs.rs
mailto:Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs
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„Морава“ 

ЈВП “СРБИЈАВОДЕ“ Булевар уметности 2а, 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: 

Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-95,  факс 011/311-94-03,  

Е-mail: ivana.spasic@srbijavode.rs 

За водно подручје „Морава“ ,  „Ибар и Лепенац“, и „Бели Дрим“; Снежана 

Игњатовић, моб. 064/840-40-87, Е-mail: snezana.ignjatovic@srbijavode.rs 

ВПЦ „Морава“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20 

Е-mail: vpcmorava@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 

ВПЦ “Сава-Дунав“, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-

29-27, Е-mail: vpcsava@srbijavode.rs 

  

 

 

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 8.00 до 12.00 часова; 

- у ванредној одбрани од леда свакодневно дежурство, по правилу од 8 до 18 часова, 

односно од 0.00 до 24.00 часа када долази до нагомилавања леда и потребе за 

интервенцијама; 

- у редвној одбрани од поплава од унутрашњих вода потребан број лица за рад у 

времену од 6.00-18.00 часова (једна смена), а на црпним станицама у времену од 

0.00-24.00 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 0.00-24.00 часа  (две смене по 12 часова); 

 

 Током одбране од поплава, Републички хидрометеоролошки завод Србије: 

 

- свакодневно до 8.30 часова доставља хидролошке и метеоролошке извештаје са 

станица дефинисаних републичким оперативним планом; 

- обезбеђује прогнозе водостаја за дефинисане водомерне станице на водном 

подручју где се врши одбрана од поплава до 11.30 часова. 

Извештаје о хидролошкој и метеоролошкој ситуацији, прогнозе и упозорења 

доставља: 

- Министарству пољопривредe, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији 

за воде-главном координатору; 

- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП 

Војводине-координатору; 

- Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“- главном руководиоцу и 

руководиоцима на водним подручјима; 

mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.rs/
mailto:ivana.spasic@srbijavode.rs
mailto:snezana.ignjatovic@srbijavode.rs
mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
mailto:zoran.vuckovic@srbijavode.rs
mailto:vpcsava@srbijavode.rs
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- 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, Оперативни центар система одбране. 

 

 Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава доставља се: 

 

- Министарству пољопривреде,  шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији 

за воде-главном координатору; 

- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП 

Војводине-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 

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. 

 
3.2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉАШЊИХ И УНУТРАШЊИХ 

ВОДА И ЛЕДА 

 

Оперативни план за одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и леда 

садржи: за воде I реда, по водним подручјима и водним јединицама, секторе и 

деонице водотока, заштитне водне објекте на којима се спроводе мере одбрана од 

поплава од спољних вода и нагомилавања леда, штићена поплавна подручја и 

критеријуме за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних 

вода и нагомилавање леда, правна лица надлежна за спровођење одбране од 

поплава, имена помоћника руководиоца одбране од поплава на водном подручју, 

имена сектрорских руководилаца одбране од поплава и њихових заменика; за 

унутрашње воде, по мелиорационим подручјима и водним јединицама, 

хидромелирационе системе (ХМС) у јавној својини на којима се спроводи одбрана 

од поплава од унутрашњих вода, правна лица надлежна за спровођење одбране од 

поплава, имена помоћника руководиоца на мелиорационом подручју, имена 

руководилаца ХМС и њихових заменика и критеријуме и услове за проглашење 

редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода. 
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Водно подручје  „МОРАВА”   

 

ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Лепеница-Крагујевац“ 

 

Водна јединица: „ЛЕПЕНИЦА-КРАГУЈЕВАЦ“ 

Воде I реда: 

Сектор-деонице: 

Дужина објеката: 

Бране: 

Велика Морава, Рача, Лепеница, Угљешница, Сушички поток, Грошничка река 

М.3.-М.3.1. објекти М.3.1.3, М.3.1.4, М.3.1.5.; М.3.2.; М.3.3.; М.3.4.; М.3.5. 

136,08 км 

„Спомен парк“, „Нова Грошница“ 

 

 

 

 

 

 

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 Евакуациони објекат (ХМС) 

 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 

Гравитациони испуст (ГИ) 

 Назив 2. РО 
Редовна одбрана -

 водостај и кота Дужина  система за заштиту од 

поплава 
Црпна станица (ЦС назив) 

   ВО 
Ванредна одбрана -

 водостај и кота 

 

Дужина 

система за заштиту од 

поплава 

 МВ 

Меродавни водостај 

за  

меродавни  Q __%, 

 (ХМС) 

   КВЗ 

Критични 

водостај/кота 

заштитног система 

Општина  
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М.3.2. 

Велика Морава, 

Рача, Лепеница 

 

лева обала В. 

Мораве од ушћа 

Раче до Лепенице 

 

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 

 

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“ 106.15 
ВВ   552  (16.05.2014.) 
РО   235  108.50 
ВО   435  110.50 
 

„Баточина-Лапово“ 

Затворена касета 

 

52.69 км 

 

БАТОЧИНА, ЛАПОВО, РАЧА 

 

 

 

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 

„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. 

 
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ: 

 

 

СЕКТОР 
 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Секторски руководилац 

Заменик секторског руководиоца 

Деоница 

ПОМОЋНИК за М.3.1.3., М3.1.4., М.3.1.5., M.3.2., M.3.3.: Јанош Немет, моб.064/840-41-12, Е-mail: janos.nemet@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“,Ћуприја,  

тел: 035/847-13-54, факс 035/847-13-54 

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, vpc.morava@srbijavode.rs  

 

 

М.3. 
 

 

 

А.Д.“ВОДОПРИВРЕДА“, Сд. Паланка, тел: 026/320-782, факс: 026/317-816; 

Е-mail: advodoprivreda@yahoo.com 

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

Игор Трбојевић, моб. 069/829-44-54 

Велимир Поповић, моб. 069/829-44-04 

M.3.1. објекти 3,4 и 

5., M.3.2.1. и 

M.3.2.2. 

mailto:janos.nemet@srbijavode.rs
mailto:svetlana.zivkovic@srbijavode.rs
mailto:vpc.morava@srbijavode.rs
mailto:advodoprivreda@yahoo.com
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„Marko Trans Cargo“ д.о.о. Београд, тел. 034/304-385, факс 034/633-16-11 

Е-mail: office@markotc.com 

Директор: Анкица Павловић, моб. 065/835-57-62 

Горан Којовић, моб. 065/840-09-01 

Миленко Анђелковић, моб. 063/640-727 

М.3.2.3., М.3.2.4. и 

М.3.3. 

Брана „СПОМЕН ПАРК“ 

 

ВПЦ „МОРАВА“,Ниш, Тел. 018/425-81-85;  425-81-86;  

факс: 018/451-38-20, , E-mail: odbrana@srbijavode.rs  

Драгана Симић, моб. 064/840-40-84 

E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs 

ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Крагујевац 

Тел. 034/332-240, тел./факс 034/331-395 

E-mail: jkpv@eunet.rs 

Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60 

М.3.4. 

Брана „НОВА ГРОШНИЦА“ 

 

ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, Тел. 018/425-81-85;  425-81-86;  

факс: 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs  

Драгана Симић, моб. 064/840-40-84 

E-mail: dragana.simic@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: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60 

М.3.5. 

 
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Одговорно лице 

ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб: 064/840-40-94, Е-mail: 

miroslav.dzincic@srbijavode.rs, ВПЦ “МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs 

ВП „ЋУПРИЈА“ a.д., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: uprava@vpcuprija.com 

Директор: Миладин Гаврић,моб. 064/881-07-40 

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

За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: 

Развојно Иновациони Систем д.о.о. Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs  

Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 

мр Милан Марковић, моб. 064/81-35-069 

 

 

 

mailto:office@markotc.com
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:dragana.simic@srbijavode.rs
mailto:jkpv@eunet.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:dragana.simic@srbijavode.rs
mailto:jkpv@eunet.rs
mailto:miroslav.dzincic@srbijavode.rs
mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
mailto:uprava@vpcuprija.com
mailto:milan@razvojnoinovacionisistem.rs
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Водна јединица: „ЛЕПЕНИЦА – КРАГУЈЕВАЦ“ 

Мелирационо подручје: ХМС 

Велика Морава: БМ 5. 

Ознака ХМС 
Хидромелирациони 

систем (ХМС) 

Територијална припадност система 

Катастарска општина (КО) 

Д
у

ж
и

н
а 

к
ан

ал
ск

е 
м

р
еж

е 

(Д
К

М
) 

(м
) 

Реципијент 

Евакуациони објекат 

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

) 

БМ 5. Баточина-Лапово 

 

Баточина варош, Бадњевац, Жировница, 

Лапово, Црни Као, Прњавор, Кијево, Брзан, 

Доброводица, Градац, Баточина Село и 

Милошево 

19.753 Лепеница, Рача + - 

 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ: 

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС) 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Руководилац ХМС 

Заменик руководиоца ХМС 

ПОМОЋНИК: Зоран Танасковић, моб. 064/840-41-13, , Е-mail: zoran.tanaskovic@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“,Ћуприја, тел: 035/847-13-54, факс 

035/847-13-55 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, Е-Мail: zoran.ilic@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 

факс 018/451-38-20, E-mail: vpc.morava@srbijavode.rs 

ВМ 5. 

Marko Trans Cargo“ д.о.о. Београд, тел. 034/304-385, факс 034/633-16-11, Е-mail: office@markotc.com 

Директор: Анкица Павловић, моб. 065/835-57-62 

Миленко Анђелковић, моб. 063/640-727 

Александра Михајловић, моб.065/865-69-47 

 

Критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од нагомилавања леда 

Редовна одбрана од нагомилавања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје при покривености водног огледала 

ледом од 40 % са тенденцијом повећања површине под ледостајем. 

mailto:zoran.tanaskovic@srbijavode.rs
mailto:zoran.ilic@srbijavode.rs
mailto:vpc.morava@srbijavode.rs
mailto:office@markotc.com
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На водотоцима: Тиса, Тамиш, Стари и Пловни Бегеј, Колубара, Брзава, Моравица, Тимок, Дрина и Западна Морава, 

редовна одбрана настаје при покривености водног огледала од 40 % и дебљини леда већој од 5 cm. На осталим водотоцима 

редовна одбрана настаје при покривености водног огледала 100% и дебљини леда већој од 5cm у периоду када се очекује 

покретање леда. 

Ванредна одбрана нагомилавања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје при покривености водног 

огледала већој од 60% површине.  

На осталим водотоцима ванредна одбрана настаје када након ледостаја почиње покретање и нагомилавање леда. 

 

Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода 

 

Одбрана од поплава од унутрашњих вода проглашава се на хидромелиорационом систему за одводњавање у јвној својини 

у зависности од остварених услова по бар једном  од четири меродавна критеријума (А-капацитет евакуационог објекта, Б-

испуњеност каналске мреже водом, В-засићеност земљишта и Г-појаве снежног покривача и леда). Редовна одбрана од поплава од 

унутрашњих вода проглашава се када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 1. 

 

 Ванредна одбрана од поплава од унутрашњих вода се проглашава када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б, 

В и Г са индексом 2, тј. када утврђеним режимом рада хидромелирационог система није могуће спречити плављење 

мелиорационих подручја, односно његовог дела. 

 

Када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 3. уз истовремено погоршање режима 

унутрашњих вода и постојање опасности од директног плављења насеља и инфраструктурних објеката, постоји потреба 

проглашења ванредне ситуације услед 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, у случају 

гравитационог испуста уколико је у пријемнику испуњено минор корито. 

Услов А2 Евакуациони објекат не може да одржава  прописани ниво ни после непрекидног рада од 48h, или је, у случају 

гравитационог испуста  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, у случају гравитационог испуста истовремено за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава од спољних вода. 
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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 В – Засићеност земљишта 

 

Услов В1 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом поплављених површина до 1% површине 

система. 

Услов В2  Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5% површине система поплављено. Угрожени 

поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене зграде. 

Услов В3   Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више од 5% површине система поплављено. 

Поплављени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене зграде. 

 

 

Критеријум Г – Појава снежног покривача и леда 

 

Услов Г1 - Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска мрежа засута снегом и 

делимично залеђена. Прогноза времена – пораст температуре и нагло топљење снега. 

Услов Г2 - 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 Г3 - 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 хидромелиорационим системима за одводњавање у јавој својини, по фазама 

проглашава и укида наредбом руководилац на мелиорационом подручју, на предлог руководиоца хидромелирационог система, а у 

складу са условима и критеријумима.                                                                                            
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3.3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ 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 
Oпштина 

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 235 + 21 сат 

 

Условни водостај је водостај при коме РХМЗ Србије почиње да ванредно 

осматра водостаје и издаје упозорења и прогнозе водостаја. За реке Дунав, Тису и 

Саву, РХМЗ Србије издаје упозорења и прогнозе два дана пре достизања условног 

водостаја. 

 

II ) T E Х Н И Ч К И    Д Е О 

 

 
1. ВОДОТОКОВИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

 

 Одредбама Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр 30/10, 93/12, 101/16, 95/2018 и 

95/2018 - др. закон) 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 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

297 

 

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 за текућу годину.  

 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. 

Кроз територију општине Баточина пролазе две реке: Велика 

Морава и Лепенице. Велика Морава је типична равничарска река. Тече 7,5 км кроз 

село Брзан. 

Лепеница је лева притока Велике Мораве. Извире на Гледићким планинама, а 

дужина тока је 48 км. Раније је дужина тока износила 60 km јер је Лепеница текла 

упоредо са током Мораве поред Лапова и Марковца. Међутим, од велике поплаве 1897. 

године, она је код Рогота скренула ток према истоку. Тиме је скратила првобитни ток 

за 12 км. Лепеница је сиромашна водом, али ипак спада у ред већих река у Шумадији. 

Са леве стране на територији општине прима следеће потоке II реда: Црнокалски (око * 

км), Синорски (око * км), Павлишки (око * км) и Бачеварски (око * км), а десне стране: 

Кијевски (око * км), са притокок Доброводички поток (око * км), Стражевички (око * 

км), Прњаворски под именом Раљевац (око * км),  и Рогачки поток (око * км). 

Готово све притоке имају малу количину воде и пресушују у току лета. Како се 

за реку Лепеницу може рећи да је река сиромашна водом то исто важи и за њене 

притоке које припадају повременим водотоцима зато што у време сушних година 

преко лета пресушују због недовољних падавина, повећаног испаравања и слабе 

издашности извора, а повремено због обилних падавина углавном са пролећа и јесени, 

нагло набујају и ретко, али услед екстремних падавина и отопина снега плаве 

алувијалну раван углавном низводно од тока. 

Такође обзиром да је слив притока реке Лепенице претежно у појединим 

деловима урастао у ниско и средње растиње условљено годишњим добом, тј.под 

биљним културама и травом, обилне краткотрајне падавине утичу да водотоци брзо 

набујају и изливају се плавећи околно ниско земљиште, али не наносе велике штету и 

не угрожавају инфраструктуру, као што је случај са реком Лепеницом у екстремним 

ситуацијама. 

С' тим у вези, протицај и водостај за слив реке Лепенице са притокама, тј. 

водотоковима II реда се може рећи да су то водотоци „сиромашни водом“ али са 

неуравнотеженим водостајем, различитим дубинама, ширинама и висинама обала и 

малом пропусном моћи корита које је углавном обрасло биљним културама и травом, 

тако да у периодима обилних краткотрајних падавина изазивају краткотрајне мање 

поплаве које обично трају 1-2 дана, али не причињавају велике штете јер се обично 

вода која излије из корита разлије у кратком временском периоду, не задржава се па 

самим тим и не причињава велику штету поготово на пољопривредном земљишту, док 

до земљишта под инфраструктуром, осим у поједниначним случајевима, незнатно и 

ретко допире.  

У случајевима могућих ванредно великих вода због недовољне пропусне моћи, 

поготову услед високог нивоа Велике Мораве у коју се Лепеница улива, услед 

присутне вегетације и наноса, ђубрета и због сужења протицајног профила изазваних 

непрописном изградњом објеката преко корита, због недовољног или никаквог 

одржавања могуће су пре свега огромне штете на пољопривредном земљишту и 

усевима али и на појединим објетима у насељима кроз која протичу. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD
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Закључује се да је предметно подручје по физичко-географском и хидролошким 

карактеристикама специфично у сливу реке Лепенице са већим бројем водотокова који 

имају карактеристику са мањим осцилацијама великих и малих вода. Расцепканост 

подручја отежава одржавање потока а самим тим повећава и трошкове, такође 

многобројна неуређена сметлишта комуналног отпада, као и небрига и недовољно 

развијена свест локалног становништва која на различите начине угрожавају 

водотокове, доводи до отежаног одржавања, иако се сваке године одвајају буџетска 

средства за уређење горе поменутих водотокова. Треба истаћи да и ЈП „Лепеница 

Баточина“ у оквиру уговора који има са Општином Баточина редовно осим каналске 

мреже која прати путну инфраструктуру, редовно коси и расчишћава младо растиње 

које смањује пропуст на водотоковима II реда. Вишегодишњи немар свих фактора, 

како локалних у обезбеђивању средстава за одржавање, уређење и регулацију 

водотокова, али и небрига локалног становништва, довело је до тога да је стање 

појединих водотокова делимично критично и да захтева одређену интервенцију, где се 

последњих година води посебна пажња на превенцији и санацији, и то не само 

водотокова II реда, већ и реке Лепенице.  

Уколико би се остварило интервентно, стручно, студиозно и превентивно 

обезбеђење пропусне моћи свих корита водотокова II реда на територији општине 

Баточина и уколико би се остварио годишњи обим одржавања од 100%, подручје би 

било у великој мери заштићено. 

 
 
2. ПРИКАЗ  ШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА  И СТАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАШТИТНИХ 

ОБЈЕКАТА НА ВОДАМА II РЕДА 

 

 Заштитни водни објекти  који се налазе уз воде II реда су обострани насипи  уз 

поток Вирови (који настаје спајањем Кијевачког и Доброводичког потока као притока 

и улива се у Велику Мораву, Павлиш кроз насеље Бадњевац, којима се формира 

заштитна касета oко брањеног подручја са водним објектима уз воде I реда и чине 

функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда. 

На осталим водама II реда на територији општине Баточина нема изграђених 

адекватних заштитних објеката, иако је последњих година рађено одмуљивање, 

проширење и расчишћавање корита водотокова Грабовик и Синорски поток, где су у 

одређеној мери и подигнути насипи. Насипи су у функционалном стању, корита су 

после чишћења обрасла ниским растињем и одржавају се кошењем од стране ЈП 

„Лепеница Баточина“. Оштећења на насипима, или пак неадекватним насипима 

постоје, па се ове као и наредних година поставља као приоритет њихова адаптација и 

стављање у функцију од заштите од изливања. Уколико би се остварио годишњи обим 

одржавања од 100% подручје би било готово у потпуности заштићено. Садашњи ниво 

годишњег одржавања је око 40% због ограничених финансијских средстава.  

 
 

3.     ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА 

 

Преглед угрожености насеља, становништва, објеката инфраструктуре и 

пољопривредног замљишта од поплавa 

 

Процена угрожености територије општине Баточина, која се даје у оквиру 

овог плана, базирана је тренутно на расположивим подацима. За опширнију, 

детаљнију и тачнију процену неопходна је опширнија анализа  и израда 
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одговарајуће пројектно–техничке документације за потребе заштите од поплава 

унутрашњим водама од стране сертификоване куће попут института Јарослав-

Черни, Београд и других. 

Бујичне поплаве мањег интензитета дешавају се спородачно на нашем подручју, 

ретко се дешава да захвате велика подручја. Бујична поплава великих размера 

догодила се 1986, 1999 (изливање Лепенице) и 2014. године (услед високог нивоа реке 

Лепенице која није могла да прими кишну канализацију те је вода кроз шахте избила у 

урбани део насеља Баточина и причинила штету на 55 објеката. Поплаве 1986. и 1999. 

године су направиле огромне штете на саобраћајницама, занатским и стамбеним 

објектима и у пољопривреди. Највећа разарања су се догодила дуж леве стране тока 

реке Лепенице гледано низводно у селу Бадњевац, Градац, Горња Баточина и сам 

центар Баточине, док десна страна реке по правилу никада није плављена у скоријој 

прошлости. Одмах после поплаве 1999. године је извршена санација реке Лепенице, 

ширење и продубљивање тока са формирањем минор и мајор корита чиме је могућност 

од изливања додатно смањена. 

За реку Лепеницу се може рећи да је то река „сиромашна водом“, који важи и за 

њене притоке. Код истакнутог повећања водостаја Лепенице и појава екстремних вода 

услед обилних падавина и снежних отопина, она је у свом току од села Милатовца 

равничарска водоплавна река. На њен режим и сам ток незнатно утичу бујичне 

притоке, али повишен водостај реке Угљешнице и висок ниво реке Велике Мораве 

када је и сам улив Лепенице успорен, недовољне пропусне моћи испод железничког 

моста у Лапову и пропуста испод аутопута Е-75, долази до њеног наглог пораста и 

изливања. Због свега тога, услег изливања које се дешева по неписаном правилу 

између 10 и 15 година, она чини огромне штете пољопривредном земљишту које је 

потенцијално високе продуктивности, али и инфраструктури. Ове штете се изражавају 

не само плављењем пољопривредних површина него и одношењем продуктивног 

земљишта и засипањем стерилним наносом. 

Као веома важно, треба истаћи да се не реци Лепеници од октобра месеца 2016. 

године врши мерење водостаја јер је постављена хидролошко извештајна станице 

површинских вода која ће у реалном времену сваких петнаест минута слати податке о 

температури и нивоу реке Лепенице Републичком хидрометеоролошком заводу. 

Подаци ће бити доступни „оnline” и користиће се у систему одбране од поплава која је 

за сваки речни сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, 

стања насипа и угрожености брањеног подручја, а на основу њих проглашаваће се 

редовна или ванредна одбрана од поплаве. 

Имајући у виду да река Лепеница има повремено већи или мањи пораст 

водостаја у зависности од климатских прилика, неопходно је предузети одговарајуће 

мере са циљем спречавања поплава, а ту се пре свега мисли на тзв. жабље поклопце 

који се налазе на свим изливима водотокова II реда, кишне и фекалне канализације, 

како би се спречило њено уливање у ове пропусте и плављење путем шахти и 

поклопаца у центру Баточине. План за 2018. годину је био да се изврши санација 

постојећих и изградња пропалих и урушених излива са жабљим поклопцима, што је и 

урађено тако да у 2019. години можемо рећи да сваки излив у реку Лепеницу је 

саниран и адаптиран те је проблем враћања воде из Лепенице кроз кишну и фекалну 

канализацију спречен. Велику улогу у изједначавању вода и смањивању поплавних 

таласа на Лепеници и њеним притокама имале би мање акумулације које би требало 

подићи на оним местима где струка то предвиди. 

 

Процењује се да је угроженост од поплава територије и насеља у општини 

Баточина следећа: 
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Од реке Велике Мораве: 

На подручју викенд насеља МЗ Брзан и део око старог пута Баточина-Јагодина. 

Од реке Лепенице:  

На подручју МЗ: Бадњевац, Градац, Горња Баточина, Баточина и део МЗ Милатовац, 

претежно најнижим деловима алувијалних равни, нештићених подручја и 

нерашчишћеног дела корита, јер од поплава може бити угрожено око 2000 ха 

обрадивог пољопривредног земљишта, као и већи број домаћинстава око реке 

Лепенице.  

Од водотокова II реда:  

На подручју Грабовика - део МЗ Брзан, Синорски поток – део Горње Мале, притока 

Кијевачког потока – део МЗ Брзан индустријска зона, као и Стражевички поток који је 

небригом пре свега локалног становништва деградиран и угрожен му је ток, те се 

излива у систем путних канала и плави део насеља Лозница. 

 Треба напоменути да евентуалним изливањем ових водотокова, када се сви узму 

у обзир, може доћи до плављења око 250 ха пољопривредних површина и неколико 

десетина стамбених и других инфраструктурних објеката. 

 

Процена угрожености штићених/нештићених поплавних подручја 

 

Процена угрожености штићених поплавних подручја 

Процена угрожености за подручја на деоницама водотокова са објектима за заштиту од 

вода, ткз. штићена подручја, у случајевима могућих ванредних великих поплавних 

таласа који превазилазе постојећи степен заштите, могућ је сценарио поплавног 

догађаја који могу бити последица недовољне заштите, недовољног степена заштите 

постојећих заштитних објеката, услед продора воде у зони објеката где је евентуално 

слабо место односно лоше стање, односно евентуално има оштећења односно где су 

критичне деонице. 

 

Процена угрожености нештићених поплавних подручја 

Процена угрожености за нештићена подручја односно за предметне водотоке бујичног 

карактера на територији општине Баточина, могућ је сценарио поплавног догађаја а 

због недовољне пропусне моћи, услед присутне вегетације и засипања наносом, због 

сужења протицајног профила изазваних непрописном изградњом објеката преко 

корита, због недовољног или никаквог одржавања, као и случајевима могућег ванредно 

великог поплавног таласа који превазилази пропусну моћ неуређених деоница 

водотокова. 

 

Одбрана од поплава и бујица на подручју Општине Баточина организује се и 

спроводи на основу општег и оперативног плана за одбрану од поплава а у складу са 

Законом о водама, Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним 

ситуацијама и Законом о заштити од елементарних непогода. 

Одбрану од поплава за водоток реке Велике Мораве и Лепенице организује и 

спроводи Република Србија својим општим и оперативним планом у оквиру водног 

подручја ''Морава''. 

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. 

 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 
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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, Лепенице и Вирова (Кијевачки поток са притоком 

Доброводички поток),  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 Србије, док на осталим уређење и санацију 

врши локална самоуправа. 

 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.  

 Великим ангажовањем локалне самоуправе у последњих пар година, велики 

број водотокова II реда је саниран, очишћен, измуљен и продубљен, а континуирано са 

санацијом водотокова II реда уређују се и канали који су повезани са овим потоцима, а 

који нису категорисани као водотокови II реда. Поплаве које су се десиле у мају 2014. 

године су управо биле показатељ који то потоци, тј. критичне тачке на њима. 

 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 средњи подужни пад и када приме веће атмосферске воде у 

равничарском делу могу да оставе наносе којим засипају корито водотока. 

 Сви ови потоци иако имају регулисан улив у природно корито реке Лепенице и 

В. Мораве, могу донекле да угрожавају пољопривредно земљиште у свом уливном 

делу. 

 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.  

 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.  

 
4. ЗАКЉУЧЦИ О УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 

 1. Опасност од поплава на територији општине Баточина је присутна, а 

нарочито се испољава у време дугих и обилних киша, при јаким пљусковима и код 

наглог отапања снега.  
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2. Сви водотоци општине Баточина имају умеренно бујични карактер, па и 

поплаве на њима имају сличне бујичне карактеристике, релативно брзу појаву и 

разорне ефекте у зависности од интензитета падавина, пропусне моћи и отопина.  

3. Уобичајени приступ у одбрани од великих вода са увођењем степена редовне и 

ванредне одбране није могуће применити код водотокова са бујичним режимом па се 

код њих морају применити превентивне мере заштите, које треба да обухватају 

просторно целину водотокова, 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 угрози њихово 

здравље, животе и имовину.  

5. Одбрану од поплава за водотоке првог реда на територији  општине на којима 

постоје објекти за заштиту од штетног дејства воде, спроводе ЈВП "Србијаводе" ВПЦ 

"Морава" Ниш и РЈ „Велика Морава“ Ћуприја. 

6. Одбрана од поплава на водотоцима другог реда без обзира да ли постоје или не 

постоје  објекти за заштиту од штетног дејства вода у надлежности је локалне 

самоуправе односно Општине Баточина. 

Локална самоуправа израђује и доноси Оперативни план одбране од поплава за 

воде II реда. Планове одбране од поплава доносе и предузећа и друга правна лица чија 

имовина може бити угрожена.  

7. У циљу спречавања настајања поплава и умањења штетних последица на 

нерегулисаним водотоцима, неопходно је у потпуности реализовати превентивне мере 

заштите.  

8. Носиоци активности спровођења оперативних мера одбране од поплава у 

складу са Републичким оперативним планом за одбрану од поплава су ЈВП 

"Србијаводе" " ВПЦ "Морава" Ниш и РЈ „Велика Морава“ Ћуприја и организационе 

јединице РХМЗ према Општем и Оперативном плану. 

9. У случају настанка великих катастрофалних поплава које могу угрозити 

становништво и материјална добра, Окружни и 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. 

10. Служба Осматрања и обавештавања са својим елементима обезбедиће 

благовремено откривање опасности, праћење и обавештавање надлежних органа, 

организација команди Војске Србије и становништва. У случају непосредног 

угрожавања становништва обезбедиће обавештавање и узбуњивање на угроженом 

подручју. 

11. Плановима одбране од поплаве треба  предвидети могућности ангажовање 

снага и средстава 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.  

12. Руковођење и координацију ангажованих снага и средстава на подручју 

општине Баточина у одбрани од поплава вршиће Општински Штаб за ванредне 

ситуације који је образован Решењем Скупштине општине Баточина бр. 020-1176/17-01 

од 01.12.2017. године и првом именом Решења Скупштине општине Баточина бр. 020-

193/19-01 од 22.02.2019.године.  
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5.   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; 

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. Организација система јавног узбуњивања на већим водотоковима и високим 

бранама ради благовременог обавештавања о опасностима од поплава и спровођења 

евакуације; 

9. Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава кроз личну 

и узајамну заштиту; 

10. Оспособљавање јавних предузећа и Штаба за ванредне ситуације за 

руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава; 

11. Оспособљавање јединица цивилне заштите, посебно специјализоване за 

спасавање на води и под водом; 

12. Формирање базе података о свим пловних објектима; 

13. Кроз практичне вежбе организованих снага цивилне одбране увежбати 

радње и поступке из области заштите спасавања од поплава, 

14. Израда планова заштите спасавања од поплава. 

 
6. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА (Превентивне мере и радови) 
 

 

Водотокови II реда 
 

 

Општина Баточина је у претходном периоду преко Општинског  фонда за 

уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, 

шумарство заштиту животне средине и комуналне делатности, а касније преко ЈП 

„Лпеница Баточина“ и сардњи са ЈВП “Србијаводе“ извршила уређење следећих 

водотокова 2. реда: 

 

- У току 2009. године извршена је санација корита реке Лепенице на месту 

улива потока Раљевац 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 у Жировници а којима 

газдује ЈВП „Србијаводе“ 
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- У 2014. години је урађен елаборат и пројектна документација за уређење 

потока Грабовик 

- У току 2015. године извршени су радови на Главнм каналу у Баточини, од 

улива у реку Лепеницу дуж пруге Крагујевац-Лапово у дужини од 3590 

метара, и крака Главног канала од улива у Главни канал дуж пута Баточина-

Лапово у дужини од 1380 метара. Вредност радова је износила 4.057.428,00 

динара.  

- У 2016. години извршени су радови на санацији Грабовика и Синорског 

потока. Завршено је 80% радова на Синорском потоку, и око 70 % радова на 

Грабовику. Разлози незавршетка радова на Синорском потоку су пре свега 

нерешени имовинско-правни односи (власништва над земљиштем), тј. 

забрана физичких лица да уступе делове парцела за прилаз грађевинским 

машинама и камионима. Слично је било и са Грабовиком, због непостојања 

прилазних путева стало се са радовима, наставак се очекивао када се са 

пољопривредних површина скину усеви и омогући прилаз машинама, али 

како касније временске прилике нису биле погодне за завршетак радова, 

извођач радова је предао коначну ситуацију, тако да није дошло до 

реализације уговором предвиђених радова. Вредност радова је износила 

2.795.243,00 динара.  

- За 2017. годину планирана су средства за уређење водотокова II реда у 

износу од 1.500.000,00 динара са ПДВ-ом и 300.000,00 динара за израду 

пројектно-техничке документације. Према плану, средства су била намењена 

за завршетак радова на Грабовику и Синорском потоку. Нажалост због већ 

напоменутих околности радови нису изведени до краја. 

Међутим, оквиру позиције 425-текуће одржавање, а која се тиче 

одржавања водотокова 2. реда, не види се да су средства утрошена за ове 

намене, што је гледајући утрошак новчаних средстава тачно, али да се ипак 

радило на уређењу водотокова II али да средства нису трошена са ове 

позиције. Наиме, ЈП „Лепеница Баточина“ је у току 2017. године потписало 

Уговор о одржавању каналске инфраструктуре те је у складу са тим и 

извршено чишћење и санацију бројних водотокова, па и водотокова II реда, 

јер је ангажовано доста радника преко јавних радова Националне службе за 

запошљавање, те су средства остала непотрошена. 

 

Извршени радови на превенцији и санацији: 
                     

Чишћење и израда водопропуста на следећим локацијама: 

 

- Горња Баточина, канал поред пута (слив Синорског потока), у укупној 

дужини од 10 m (чишћење), 

- Сува Јаруга (Кијевачки поток, насеље Лозница у Баточини), у укупној 

дужини од 8 m (чишћење), 

- Брзан, испод аутопута, у укупној дужини од 15 m (чишћење), 

- Милатовац, пут ка гробљу, у укупној дужини од 6 m (израда 

водопропуста), 

- ул. Краља Милана Обреновића, у укупној дужини од 45 m (израда 

водопропуста), 

- Доброводица, код школе, у укупној дужини од 12 m (израда 

водопропуста), 

- Жировница, у укупној дужини од 8 m (израда водопропуста). 
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Крчење високог растиња на постојећим каналима и чишћење истих: 
 

- Горња Баточина, канал поред пута, (слив Синорског потока) у укупној 

дужини од 300 m, 

- Сува Јаруга (Кијевачки поток), у укупној дужини од 30 m, 

- Железничка улица у Баточини (канал уз пругу повезан са Синорским 

потоком), у укупној дужини од 800 m, 

- Дубоки Поток, (у сливу Грабовика), село Брзан, у укупној дужини од 800 

m, 

- Краља Милана Обреновића у Баточини, у укупној дужини од 1200 m, 

- Доброводички поток, у укупној дужини од 60 m. 

- Доброводица, од школе ка брду Стражевица (слив Стражевичког потока), 

у укупној дужини од 500 m. Овај начин чишћења канала и водотокова, 

ангажовањем ЈП „Лепеница Баточина“ и радника путем јавних радова, ће 

готово сигурно бити примењен и у 2018. години. 

- У 2018. години планирана су средства за уређење водотокова II реда у 

износу од 1.200.000,00 динара са ПДВ-ом су предвиђена за: 600.000,00 

динара за израду пројектно техничке документације, и још 600.000,00 

динара за уређење Стражевичког потока и притоке Кијевачког потока који 

плави индустријску зону Брзан.  

 ЈП „Лепеница“ Баточина је у оквиру редовног одржавања зелених површина 

вршила кошење и сечење растиња на путним каналима општине Бaточина, док за 

водотокове другог реда није урађена ни техничка документација нити су уређени 

Стражевички поток и притоке Кијевачког потока који плави индустријску зону Брзан, 

који су били планирани за 2018. годину. 

Имајући у виду да река Лепеница има повремено већи или мањи пораст 

водостаја у зависности од климатских прилика, у 2018. години су преко ЈП „Лепеница 

Баточина“ предузете одговарајуће мере са циљем спречавања поплава, а ту се пре свега 

мисли на постављање нових и санацију постојећих тзв. жабљих поклопаца који се 

налазе на свим изливима водотокова II реда, кишне и фекалне канализације, како би се 

спречило њено уливање у ове пропусте и плављење путем шахти и поклопаца у центру 

Баточине, као и враћањем воде у водотокове II реда. Данас не постоји ни један улив у 

реку Лепеницу који није заштићен „жабљим поклопцем“ и да није функционалан, што 

је најважније ако се има у виду њихова улога у спречавању поплава од реке Лепенице 

слична опној из 2014. године. 

- У 2019. години планирана су средства за уређење водотокова II реда у износу 

од 1.200.000,00 динара са ПДВ-ом су предвиђена за: 600.000,00 динара за израду 

пројектно техничке документације, и још 600.000,00 динара за уређење водотокова II 

реда. 

  

Водотокови I реда 

 

 ЈП „Србијаводе“ Београд газдује водотоковима I реда, а то су на територији 

општине Баточина река Лепеница и Велика Морава. Према извештају надлежних из РЈ 

„Велика Морава“ Ћуприја, на реци Лепеници је у току 2017. године вршено само 

редовно одржавање обала. 

У 2018. години, тачније 18. децембра 2018. године, на основу Уговора између 

Општине Баточина и ЈВП „Србијаводе“ извршено је шкарпирање и одмуљивање реке 

Лепенице. Предузете су следеће мере: 
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- Одмуљивање у дужини од 1514 метара, на стационажи од 5+854 до 4+340 

- Шкарпирање у дужини од 1960 метара, на стационажи од 6+300 до 4+340 

Вршено је редовно одржавање, кошење и сеча шибља од Аутопута до Горње 

Баточине и на стационажи 14+300 Бадњевац извршена санација лимана (оштећење 

минор корита). 

Крајем 2018. године се започело са обновом, санацијом и реконструкцијом моста на 

Лепеници у центру Баточине, са одмуљавањем и поплочавањем минор и мајор корита у 

дужини 35 метара лево и десно гледано од средине моста. Сви радови су завршени у 

априлу 2019. године. 

Имајући у виду да река Лепеница има повремено већи или мањи пораст водостаја у 

зависности од климатских прилика, у 2018. години су предузете одговарајуће мере са 

циљем спречавања поплава, а ту се пре свега мисли на постављање нових и санацију 

постојећих тзв. жабљих поклопаца који се налазе на свим изливима водотокова II реда, 

кишне и фекалне канализације, како би се спречило њено уливање у ове пропусте и 

плављење путем шахти и поклопаца у центру Баточине, као и враћањем воде у 

водотокове II реда.  
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ-КАРТА БАТОЧИНЕ СА СВИМ 

ВОДОТОКОВИМА I и II РЕДА 
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III  О П Е Р А Т И В Н И    Д Е О : 

 
 

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.  

 

Оперативне мере заштите спасавања од поплава 

 

1. Праћење водостаја и процена угрожености од поплава; 

2. Израда привремених насипа на угроженим деоницама; 

3. Увођење сталног дежурства у Штабу за ванредне ситуације али и прописане 

радне обавезе свих субјеката који могу помоћи у случају опасности од поплава; 

4. Активирање оперативних веза на подручју угроженом од поплава; 

5. Ангажовање водопривредних организација за одбрану од поплава у складу 

са утврђеним плановима; 

6. Обустављање и ограничавање саобраћаја на комуникацијама на подручју 

угроженим од поплава; 

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; 

10. Ангажовање осталих јединица ЦЗ 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; 

 

 
 

2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА НА ВОДАМА II РЕДА 
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У складу са Општим планом за одбрану од поплава („Сл.гласник РС“ број 

18/2019 од 15.03.2019. године), Одбрана од поплава услед наиласка великих вода 

организује се и спроводи у зависности од степена опасности као редовна и ванредна 

одбрана од поплава. 

На водама II реда редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се 

на деоницама на којима постоје изграђени заштитни водни објекти тј. на деоницама на 

којима се спроводи одбрана од поплава, по испуњењу утврђених критеријума за 

проглашење редовне, односно ванредне одбране од поплава из локалног оперативног 

плана. 

На водама II реда на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти стање 

приправности се проглашава по испуњењу утврђених критеријума за проглашење 

стања приправности из локалног оперативног плана. 

На територији општине постоји хидролошко извештајна станица површинских 

вода која ће у реалном времену сваких петнаест минута слати податке о температури и 

нивоу реке Лепенице Републичком хидрометеоролошком заводу. Подаци ће бити 

доступни онлине и користиће се у систему одбране од поплава која је за сваки речни 

сектор одређена на бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа и 

угрожености брањеног подручја, а на основу њих проглашаваће се редовна или 

ванредна одбрана од поплаве, док се за водотокове II реда те се добијене информације 

тумаче искуствено. 

За проглашавање одбране од поплава на подручју општине Баточина утврђују се 

следећи критеријуми: 

 
- Редовна одбрана од поплава на водама II реда настаје при попуњености 1/2 водног 

корита водом са тенденцијом повећања нивоа воде у кориту. 
 

- Ванредна одбрана од поплава на водама II реда настаје при попуњености 2/3 водног 
корита водом са тенденцијом повећања нивоа воде у кориту. 
 

- Проглашење редовне и ванредне одбране од поплава на водама II реда врши се 
поједниначно тј. за сваки водоток II реда посебно, осим у случају када се бележи 
повећање нивоа воде код свих водотокова II реда услед временских и других непогода. 
У таквој ситуацији, када су испуњени услови за проглашење редовне и ванредне 
одбране од поплава на свим или ¾ водотокова II реда, проглашава се општа редовна 
или ванредна одбрана од поплава. 

 

Уобичајени приступ одбрани од великих вода на водотоковима II реда са 

увођењем степена редовне и ванредне одбране није могуће применити код водотокoва 

са бујичним хидролошкo-хидрауличким режимом. Нагли надолазак и кратко трајање 

великих вода најчешће не оставља довољно времена ни за проглашавање одбране од 

поплава.  

Критеријум проглашења може бити само хидролошка и метеоролошка прогноза 

меродавне кише у односу на степен засићености тла и очекиваних (прогнозираних) 

водостаја, као и раним најавама РХМЗ путем метеоаларма. У већини бујичних поплава 

до сада, на подручју општине Баточина, нису се предузимале никакве активне мере 

одбране, већ су се само вршиле санације и превентивне активности на оним деоницама 

које су најчешће биле критичне. 

У редовној одбрани од поплава ЈВП „ Србијаводе“ ВПЦ „Морава“ је дужно да 

обезбеди свакодневно осмочасновно дежурство руководећег особља (по Републичком 

Оперативном плану одбране од поплава). 
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 У периоду ванредне одбране од поплава обезбеђује се особље за дежурство од 

24 часа (две смене по 12 часова). 

 

 
3.      РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА 

 

За руковођење заштитом од поплава на водотоцима на којима постоје објекти за 

заштиту од штетног дејства воде на територији општине Баточина, оперативним 

планом одбране од поплава утврђеним Наредбом Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, задужено је ЈП "Србијаводе", ВПЦ "Морава" са главним 

руководиоцем одбране од поплава и секторским и деоничарским руководиоцима 

одбране од поплава.  

За руковођењем заштитом од свих врста елементарних и других већих непогода, 

на нивоу општине Баточина, образован је Штаб за ванредне ситуације одлуком 

Скупштине општине Баточин решењем број: 020-1176/17-01 од 01.12.2017. године. 

Командант штаба је предедник Општине Баточина, а у састав Штаба поред 

представника, ушли су и директори јавних предузећа и редовних служби и делатности.  

Руковођење и координацију ангажованих снага и средстава на подручју општине 

Баточина у одбрани од поплава вршиће Општински штаб за ванредне ситуације. За 

потребе организовања, припремања и руковођења цивилном заштитом у заштити 

спасавања од свих опасности у миру и рату образован је Окружни штаб за ванредне 

ситуације као оперативни стручни орган за територију Шумадијског округа.  

За потребе руковођења акцијама заштите и спасавања у МЗ и предузећима и др. 

организацијама установљени су повереници ЦЗ. Посебно су одговорни за одржавање и 

спровођење личне и узајамне заштите, која код одбране од поплава може да 

представља одлучујући део снага за реализацију неких оперативних мера заштите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шема руковођења и координације са субјектима одбране од поплаве 
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4.      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 следећих параметара: количина падавина, мерење, 

прикупљање, обрада, анализа 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.  

Оперативни центар Управе за ванредне ситуације 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).  
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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 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  

штаба за ванредне ситуације 

У зависности од фазе одбране од поплава које су дефинисане у Општем плану 

одбране од поплава („Сл.гласник РС“ број 18/2019 од 15.03.2019. године) 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 за ванредне ситуације 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 оперативног плана са општим 

планом за одбрану од поплава Владе Републике Србије и оперативним планом 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде; 

- 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 за 

ванредне ситуације врши следеће послове:  

- Руководи радом Штаба за ванредне ситуације; 

- Координира активност са задуженим за одбрану од поплава; 
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- Сарађује са руководством за одбрану од поплава; 

-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 за ванредне 

ситуације 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, или другом врстом 

заштите од изливања (монтажно-демонтажне бране) итд...; 

        -  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 за ванредне ситуације у одсуству 

команданта штаба или по његовом налогу у свему га замењује. 

Начелник општинског штаба за ванредне ситуације 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.  

 Стручно-оперативни тим за одбрану од поплава за воде II реда на 

територији општине Баточина, који је у фази оснивања, организије одбрану од 

поплава зависно од степена опасности а према следећим фазама: припрема за одбрану, 

редовна и ванредна одбрана од поплава а у складу са овим Оперативним планом и о 

свим ппредузетим мерама подноси Извештај Штабу за ванредне ситуације општине 

Баточина. 
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 Повереници месних заједница и њихови заменици врше следеће послове у свим 

фазама одбране: 

-Врше непосредан увид у стање на поплављеном подручју и достављају 

информације штабу; 

      -Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране на 

водотоку; 

-Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону; 

      -Извештавају 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  

 

Упозоравање 

Уочавање поплаве и прогноза 

 За локални центар за пријем упозорења одређује се канцеларија телефонске 

централе Општинске управе Општине Баточина, са бројем телефона 034/6842118 и 

034/6841-208. У случају немогућности коришћења телефона, комуникација се 

успоставља мобилним телефонимаили преко радио станице из система општинских 

веза где постоје. 

 Повереници месних заједница, задужени су да благовремено обавесте локални 

центар за пријем упозорења о порасту водостаја на реци Лепеници и Великој Морави, 

као и о стањима осталих водотокова II реда на својим теренима. 

 Уколико се поплава деси ван радног времена, повереници МЗ обавештавају 

руководиоца одбране од поплава на телефон број 034/6842118, 034/6841-208, или преко 

Полицијске станице - Баточина на број телефона 034/569-453 или 192 и ВСЈ Баточина 

на  034/569-452. 

 На основу добијених информација са терена, руководилац одбране од поплава 

врши њихову проверу код следећих извора: 

 ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, РЈ „Велика Морава“ Ћуприја, на 

телефон руководиоца одбране од поплава за водно подручје Морава, мелиорационо 

подручје Велика Морава. 

 Општински руководилац одбране од поплава са својим помоћником проверава 

добијене информације и изласком на терен. 

На реци Лепеници од октобра месеца 2016. године врши мерење водостаја јер је 

постављена хидролошко извештајна станице површинских вода која ће у реалном 

времену сваких петнаест минута слати податке о температури и нивоу реке Лепенице 

Републичком хидрометеоролошком заводу. Подаци ће бити доступни онлине и 

користиће се у систему одбране од поплава која је за сваки речни сектор одређена на 

бази резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа и угрожености 

брањеног подручја, а на основу њих проглашаваће се редовна или ванредна одбрана од 

поплаве, док се за водотокове II реда те добијене информације тумаче искуствено и 

праћењем стања на терену. 

 При прогнозама РХМЗ о изузетно великим количинама падавина, руководилац 

одбране од поплава телефоном налаже активирање осматрача водостаја на водотоцима 

и одређује учесталост осматрања. 

 За осматраче по МЗ се одређују повереници и заменици МЗ који визуелно 

осматрају водостај и достављају повратну информацију локалном центру за пријем 

упозорења. 
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 У случају да су повратне информације од ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" 

Ниш, такве да се очекује наилазак поплавног таласа већег обима, активира се штаб 

одбране од поплава за рад током 24 часа. 

 Са успостављањем двадесетчетворочасовног рада, обавезе осматрача су да 

свака два сата јављају о стању водостаја. Јављање је телефонски или радио станицом из 

месне заједнице где за то постоје услови. 

 Са осматрањем се престаје након налога од стране општинског руководиоца 

одбране од поплава. 

Током одбране од поплава Штаб за ванрене ситуације општине Баточина 

обезбеђује: 

 

- у редовној одбрани од поплава од спољних вода свакодневно осмочасовно дежурство 

које чини по један члан Штаба и један представник ЈП „Лепеница“; 

- у ванредној одбрани од поплава од спољних вода по 2 члан Штаба и два представник 

ЈП „Лепеница за дежурство од 24 часа (две смене по 12 часова или три смене по 8 

часова) 

- у редвној одбрани од поплава од унутрашњих вода потребан број лица за рад у 

времену од 06-18 часова; 

- у ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода потребан број лица за рад у 

времену од 0-24 часа  (две смене по 12 часова); 

 

На пословима обавезног дежурства, на предлог команданта Штаба, начелник 

Општинске управе Баточина може прописати обавезну радну обавезу за укључење 

свих радника радно способних мушког пола запослених у Општинској управи 

Баточина, као и код директних и индиректних корисника буџета општине Баточина. 

 

Оглашавање упозорења 

 

 Упозорења морају бити самерена са очекиваном јачином поплаве, координирана 

и компатибилна са РХМЗ, а утврђена од стране Оперативног тима за одбрану од 

поплава за воде II реда на територији општине Баточина. 

 При прогнозама о већим поплавним таласима, информације о могућим 

опасностима и последицама искључиво се преносе Штабу за ванредне ситуације 

општине Баточина и надлежним субјектима укљученим у систем заштите и спасавања 

од поплава (ЈП ''Лепеница Баточина'', Дом здравља, Полицијска станица Рача, ВСЈ 

Баточина...). Уколико се процени долазак поплавног таласа у року већем од два часа, 

порука се упућује у писаној форми - обавештење, у супротном се упућује телефоном о 

чему се сачињава службена белешка. 

 Обавештења шаље руководилац преко курира, а доставнице морају бити 

потписане од стране руководилаца ових организација. 

 По пријему и провери информација са терена врши се и обавештавање грађана о 

наилазећој опасности од поплава. 

 За формулисање, обавештавање и пласирање информација, задужен је члан 

Штаба за ванредне ситуације општине Баточина, Дарко Игњатовић са бројем телефона 

064/8812903, а на основу добијеног налога од Команданта Штаба за ванредне 

ситуације. 

 Лице за информисање доставља информације о наилазећим опасностима од 

поплаваа : 

 -локалној радио станици, 

 -повереницима и заменицима МЗ, како би усмено обавештавали становништво 
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Информисање јавности 

 

 На основу донетих одлука Штаб за ванредне ситуације, лице задужено за пријем 

и прослеђивање информација у јавност, а у периоду пре, за време и одмах након 

поплава, прима и прослеђује информације, које у себи укључују и: 

 а) претходно опажање, упозорење и поруку о евакуацији. Поруку исказати 

речима, које ће допринети максималној позорности јавности; 

 б) податке о томе које ће акције бити предузете, о локацијама које су безбедне, о 

просторима које треба избећи, о локацији прихватних центара и податке о начинима 

како добити ургентну помоћ; 

 в) податке о акцијама које су предузете или ће бити предузете у вези са 

одбраном од поплава; 

 г) позиве за радну снагу, опрему или другу врсту потребне помоћи за 

евакуацију, смањење штете или о активностима на уклањању последица од поплаве. 

 Лице задужено за информисање јавности у сарадњи са Штабом за ванредне 

ситуације вршиће пријем, обраду и дистрибуцију добијених информација, које треба 

пласирати, а с обзиром на: 

 а) форму и садржину појединог типа информације; 

 б) процедуру како и коме се упућују упозорења и друге релевантне поруке; 

 в) извор и веродостојност поруке; 

 г) повезаност комуникацијске опреме. 

 

Евидентирање поплавних догађаја 

 

Лице задужено за евидентирање поплавних догађаја на водама II реда у базу података 

која ће се користити за новелирање прелиминарне процене ризика од поплава је Дарко 

Игњатовић, члан Штаба за ванредне ситуације општине Баточина, са бројем телефона 

064/2363814, e-mail: opstinabatocina@gmail и darko.ignjatovic@sobatocina.org.rs 

 

 

 

Именовано лице за координацију одбране 

од поплава за територију локалне 

самоуправе са надлежним јавним 

водопривредним предузећем 

Име и 

презиме 
Функција 

Моб. 

телефо

н 

Е-mail адреса 

Ненад 

Милић 

Заменик 

председник

а СО 

Баточина 

065/920-2001 
zamenikpredsednikaso@sobatocina

.org.rs 

ПОМОЋНИК 

Душан 

Дељанин 

Начелник 

Општинског 

штаба за 

ванредне 

ситуације 

065/3790033 dusan.deljanin@mup.gov.rs 

mailto:darko.ignjatovic@sobatocina.org.rs
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Лице задужено за проглашење редовне и 

ванредне одбране од поплава 
Здравко 

Младенов

ић 

Председник 

општине 
060/3251101 predsednik@sobatocina.org.rs 

ПОМОЋНИК 

Никола 

Полић 

Заменик 

председник

а општине 

064/6140940 
zamenikpredsednika@sobatocina. 

org.rs 

Лице задужено за евидентирање 

поплавних догађаја на водама II реда у 

базу података која ће се користити за 

новелирање прелиминарне процене ризика 

од поплава 

Дарко 

Игњатовић 

Извршилац 

за 

пољопривре

ду 

064/2363814 darko.ignjatovic@sobatocina.rs 

ПОМОЋНИК 

Небојша 

Тракић 

Систем 

администар

тор 

064/1775789 opstinabatocina@gmail.com 

 
 

5.  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 

mailto:opstinabatocina@gmail.com
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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 Окружног штаба за 

ванредне ситуације), или Председник општине (Командант општинског штаба за 

ванредне ситуације) на предлог Начелника Одељења за ванредне ситуације 

Шумадијског округа. 

Евакуацију организује и планира Одељење за ванредне ситуације Шумадијског 

округа. 

Одлуку о евакуацији спроводи: 

1) Руковођење – Општински штаб за ванредне ситуације-помоћник начелника 

штаба за евакуацију 

2) Регулисање саобраћаја – Саобраћајна Полиција 

3) Превоз угроженог становништва – локални превозници, као и физичка лица, 

власници аутобуса и минибусева, комбија. 

4) Одржавање реда и заштита имовине – Полиција 

5) Прихват евакуисаних грађана – повереници МЗ по Школским управама и 

Установама за децу предшколског узраста. 

У складу са планом евакуације Општински штаб за ванредне ситуације, приступа 

се спровођењу евакуације угроженог становништва. Евакуацијом руководи начелник 

штаба са помоћницима. 

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 Општински штаб за ванредне ситуације. 

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, минибусева и 

комбија, у складу са посебним планом, 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 цивилне 

заштите и руководилац установе где се врши прихват. Одмах након прихвата врши се 

евидентирање и смештај. 

 

6.   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 надлежни орган 

Општине са организацијама и службама за овај вид заштите. 

Носиоци збрињавања: 

1) Општинско веће 

2) Општинска организација Црвеног крста 

3) Цивилна заштита 

 

Сарађују:  

1) Школска управа 
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2) Предшколска управа 

3) Дом здравља 

4) Центар за социјални рад 

5) Општинска управа 

6) ЈП „Лепеница Баточина“ 

7) Еколошка инспекција и комунална инспекција 

8) Полиција 

9) Ватрогасно-спасилачка јединица 

10) Републичка ветеринарска инспекција 

 

По плану Општински штаб за ванредне ситуације збрињавање угроженог и 

настрадалог становништва врши 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 обављају 

разговор са евакуисаним становништвом.  

За рад са децом Школска управа обезбедиће школске педагоге и психологе. 

Центар за социјални рад предузеће бригу о социјално угроженим лицима. 

Извршни органи локалне самоуправе обезбедиће флаширану воду и храну за 

евакуисане. 

ЈКП „ Водовод и канализација“ Крагујевац 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. 

 
7.   ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ КОЈА СЕ АНГАЖУЈЕ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 

 

Ангажовање радне снаге, механизације, опреме и материјала врши се на основу 

Закона о смањењу ризика о катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама 

(''Сл.гласник РС'', бр. 87/2018), Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр 30/10, 93/12, 

101/16, 95/2018 и 95/2018 - др. закон) и Одлукама надлежних органа општине, наредби 

комаданта Штаба за ванредне ситуације општине Баточина и важећих прописа и аката 

везаних за одбрану 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- за пријем упозорења и комуникације користиће се телефон 

дежурне службе Општинске управе Баточина 034/6842118, као и мобилни телефони 

свих субјеката у одбрани од поплава. Где постоји, комуникација ће се успостављати 

преко радио станица из система општинских веза. 

За потребе одбране од поплава укључиће се и друге фирме и власници који 

поседују потребну механизацију (багере, утовариваче, моторне пумпе, тракторе, 

камионе и остало). 
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Активности и расположиви капацитети у људству и техници у ванредним 

околности ма ЈП „Лепеница Баточина“ 

 

У периоду одбране од поплаве и бујица Команданту штаба ставља се на 

располагање грађевинска механизација са руковаоцима том механизациојом у 

власништву ЈП „Лепеница Баточина“. Ангажовало би се сво расположиви људство и 

механизација у одбрани од поплава, као и санирању последица од штета, које би 

поплава нанела. Такође, снабдевало би грађане водом из цистерни до нормализације 

водоснабдевања. 

 

Преглед материјално-техничких средстава којима располаже ЈП „Лепеница 

Баточина“, која могу бити ангажована у периоду одбране од поплава 

 

- Камион ФАП 19-21 са раоником и посипачем  1 

- Комбинована машина-ровокопач.............           1 

- Теретно возило – путар..............................  1 

- Трактор ИМТ 539........................................           1 

- Тракторска приколица...............................           1 

- Таруп............................................................           1 

- Цистерна фекална 3,5 м3............................          1 

- Агрегат 6,8...................................................          1 

- Ударна бушилица........................................          1 

- Моторна тестера..........................................          2 

- Муљна пумпа..............................................          1 

- Тример за траву...........................................          7 

- Тестера..........................................................          4 

- Остали ручни алат......................................          50 

- Секач за асфалт............................................         1 

 

 

ЈП 

„Лепеница 

Баточина“ 

034/6841-100 

034/6841-101 

lepenicabatocina

@mts.rs 

Директорр 

Драган Бојић 

065/8271985 

065/8271985 

Одговормо 

лице 

Драган Бојић 

 

Поред наведених материјално техничких средстава, у поступку отклањања 

последица од поплава биће ангажована и одговарајућа средстава у власништву других 

правних субјеката и физичких лица са подручја општине Баточина у складу са важећим 

прописима из ове области. 

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 руководиоца одбране од поплаве и бујица. 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. 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

321 

 

Сви субјекти који су у оперативном плану укључени за одређене специфичне 

активности везане за спровођење одбране од поплава, дужни су да их извршавају 

стручно и у складу са важећим прописима. 

 

Попис машина и опреме у власништву правних и физичких лица, која могу 

бити ангажована у периоду одбране од поплава 

 

- Машина „ЈCB“, рег. ознака „СО Баточина 131“ у власништву „Dexing“д.о.о. 

из Брзана.  Моб. 064/1129905 

 

- Машина „Case“, рег. ознака „СО Баточина 126“ у власништву СЗР „Маша“ из 

Брзана. Моб. 063/691539 

 

- Машина „Volvo 646“, рег. ознака „СО Крагујевац 440“ у власништву Горана 

Јовановића из Брзана. Тел. 034/6795425 

 

- Машина „Сат 962-улта“ у власништву „Теко мининг“ д.о.о. из Баточине. Моб. 

069/654725 

 

- Машина „Volvo“ у власништву Небојше Милановића из Доброводице. Моб. 

063/469104 

 

- Машина „JCB 3 СХ-мобилни багер“ у власништву Игора Владисављевића из 

Баточине. Моб. 060/7597777 

 

- Комбинована машина и трактор са предњим ножем, рег. ознака КГ ААТ 85, у 

власништву Радојице Матејића из Баточине. Моб. 064/1368826 

 

- Машина „Case 580-комбинирка“, пег. Ознака КГ ААЧ 07, у власништву 

Златка Стевановића из Жировнице. Моб. 063/7791206 
 

- Машина „JCB 3 СХ-мобилни багер“ у власништву „Дами-коп“ из Баточине. 

Моб. 069/629-253 
 

- Камион и утоваривач, у власништву „МЦ Јоцић Милун“ из Баточине. Моб. 

063/8563150 

 

- Камион, у власништву Славише Ђорђевића из Баточине, Моб. 063/8487321 

Финансирање одбране од поплава 

 

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  

Општина, односно месна заједница или надлежно комунално предузеће. 

Финансијска средства за покривање трошкова за време ванредног стања 

обезбеђује Општина из својих средстава као и од средстава Републике Србије 

намењених отклањању штета од елементарних непогода. 
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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. 

Општинско веће доноси прописе о начину утврђивања накнаде и исплати 

грађанима и предузећима за коришћење њихових средства употребљених у периоду 

одбране од поплава. 

У случају проглашења ванредне ситуације, Председник ће, за евентуално 

недостајућа средства, обратити посебним захтевом надлежним државним органима. 

 
8.  ПОДАЦИ О ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА,ОРГАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА,И ДРУГИМ 

ПРАВНИМ ЛИЦИМА НАДЛЕЖНИМ ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО УКЉУЧЕНИМ У 

ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

 

 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 5/15), и члана 10. Уредбе о саставу и 

начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласн2.ик РС”, бр. 98/10),  

Скупштина општине Баточина, на седници одржаној дана 01.12.2017. 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: 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА: Здравко Младеновић, председник општине Баточина 

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА: Никола Полић, заменик председника општине 

Баточина 

НАЧЕЛНИК ШТАБА: Марија Милошевић, Управа за ванредне ситуације, 

Крагујевац. 

 
ЧЛАНОВИ ШТАБА: 

 

1. Бранислав Павловић, председник Скупштине општине Баточина,  

2. Ненад Милић, заменик председника Скупштине општине Баточина, 

3. Небојша Милосављевић, помоћник председника општине Баточина, 

4. Небојша Трајковић, помоћник председника општине Баточина, 

5. Никола Несторовић, начелник Општинске управе општине Баточина, 

6. Драгиша Ђуричковић, начелник Одељења за општу управу, људске ресурсе и 

послове органа општине Баточина 

7. Ана Аничић, директор Дома здравља у Баточини, 
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8. Дарко Игњатовић, извршилац за пољопривреду, шумарство и водопривреду 

Општинске управе општине Баточина, 

9. Милица Бркић, вршилац дужжности директора Центар за социјални рад 

''Шумадија'' Баточина, 

10. Весна Барјактаревић, инспектор за заштиту животне средине, 

11. Никола Дукић, технички директор „ТМГ Топлота“ Баточина, 

12. Драган Бојић, директор Јавног предузећа ''Лепеница Баточина'' Баточина, 

13. Јелена Ивановић, извршилац у Одељењу за имовинско-правне послове, 

урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне, инспекцијске послове и 

инвестиције Општинске управе општине Баточина, 

14. Јовица Станисављевић, извршилац за урбанизам и планску регулативу, 

15. Душан Поповић, директор КТЦ ''Доситеј Обрадовић'' Баточина,  

16. Снежана Ђорђевић, директор ОШ „Свети Сава“ Баточина, 

17. Мирјана Стајић, директор ПУ „Полетарац“ Баточина, 

18. Бојана Ђорђевић, директор СШ „Никола Тесла“ Баточина, 

19. Дејан Златић, начелник ПС у Баточини, 

20. Стеван Деспић, директор пословнице "Електрошумадија"из Баточине , 

21. Славомирка Милојевић, секретар Општинске организације "Црвеног крста" 

Баточина, 

22. Јован Ђорђевић, начелник Центра МО Баточина,  

23. Драган Младеновић, командир ВСЈ у Баточини,  

 

II  Штаб, по потреби, посебним актом образује помоћне стручно-оперативне 

тимове за специфичне задатке заштите и спасавања. 

 

III  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 ситуацијама на спровођењу утврђених 

задатака; 

3. Руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 

4. 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; 

5. Разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана 

заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; 

6. Прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово 

побољшање; 

7. Наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других 

средстава која се користе у ванредним ситуацијама; 

8. Стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и 

опасностима и предузетим мерама за смањење ризика од катастрофа; 

9. Разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, 

овлашћених, оспособљених правних лица; 

10. Сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у 

ванредним ситуацијама; 

11. Наређује приправност-спремност за ванредне ситуације; 

12. Процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 
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13. Израђује предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду; 

14. Спроводи годишњи план рада; 

15. Доноси наредбе, закључке и препоруке; 

 

IV Општински штаб за ванредне ситуације поред послова из става III ове Одлуке 

обавља и следеће послове: 

 

1. Сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе; 

2. Именује повереника цивилне заштите и заменика повереника цивилне заштите у 

насељеним местима; 

3. Разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на 

територији јединице локалне самоуправе; 

4. Подноси скупштини општине на усвајање предлог годишњег плана рада и 

годишњи извештај о раду; 

5. Ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за јединицу 

локалне самоуправе; 

6. 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, стављају се ван снаге решења Скупштине 

општине Баточина  бр. 020-796/16-01 од 23.08.2016. године (''Службени гласник 

општине Баточина'', 14/16), 020-1029/16-01 од 02.11.2016. године  (''Службени гласник 

општине Баточина'', 20/16) и 020-1297/16-01 од 30.12.2016. године  (''Службени гласник 

општине Баточина'', 1/17). 

 

VII  Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Баточина”. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за додошење овог Решења садржан је у члану 15. став 1. тачка 4. 

Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник Републике Србије'' број 111/09, 

92/11 и 93/12), (удаљем тексту: Закон) којим је прописано да јединице локалне 

самоуправе, у остваривању права и дужности у питањима заштите и спасавања, преко 

својих органа образују штаб за ванредне ситуације, члану 33. став 1. тачка 5. Закона, 

којим је прописано да за руковођење у ванредним ситуацијама у складу са овим 

Законом и другим прописима, Скупштина општине образује Општински штаб за 

ванредне ситуације (у даљем тексту: штаб), члану 34. и 35. Закона којима је прописана 

надлежност штаба, члану 42. Закона који прописује обавезни састав штаба по 

положају, члану 8. и 9. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације 

(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 98/10, 92/11 и 93/12) којим је прописано да 

штаб чине командант штаба, заменик команданта штаба, начелник и чланови штаба, да 

је командант штаба председник општине по положају, да је заменик команданта 

заменик председника општине, односно члан општинског већа, да је начелник штаба 

руководилац надлежне службе или један од руководилаца подручне организационе 

јединице надлежне службе кога он предложи за постављење, да су чланови штаба, 

чланови извршног органа општине у чијем делокругу су послови из области: здравља, 

пољопривреде, водопривреде и шумарства, рада и социјалне политике, заштите 

животне средине; представници општинских органа управе у чијем делокругу су 

послови из области: саобраћаја, грађевине, енергетике, јавног информисања, трговине 
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и услуга, руководиоци јавних предузећа, привредних друштава, руководиоци 

организационих јединица одбране, полиције, хуманитарних организација, удружења 

грађана, других правних лица и установа у чијем делокругу су послови од значаја за 

заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. 

Разлог за доношење овог Решења, садржан је у потреби да се састав штаба 

усклади са тренутним кадровским решењима на територији општине Баточина, како би 

штаб у пуном саставу могао обављати послове проглашавања и управљања ванредним 

ситуацијама, системом заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и 

животне средине, подизања на виши ниво капацитета укупног система управљања 

ванредним ситуацијама, на територији општине Баточина. 
 

На основу члана 35. и члана 96. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. 

Гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), и предлога Штаба за ванредне ситуације 

општине Баточина са седнице одржане 04.07.2018. године, именују се 

повереници/заменици повереника за насељено место, по Месним заједницама 

Општине Баточина: 

 

А. Именују се ПОВЕРЕНИЦИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
Редни број Место Име и презиме Телефон 

1 Баточина Ненад Милић 063/637637 

2 Брзан Драгиша Анђелковић 065/8624675 

3 Бадњевац Душан Младеновић 064/8540465 

4 Доброводица Ђорђе Сарановић 064/1138373 

5 Кијево Бојан Миладиновић 062/8830572 

6 Жировница Момчило Милановић 063/7708552 

7 Никшић Гордана Филиповић 063/7203882 

8 Прњавор Снежана Стојиљковић 069/1865117 

9 Милатовац Горан Цветковић 065/8933464 

10 Црни Као  Радован Стијовић 064/6786920 

11 Градац Срђан Мирковић 069/1185178 

 

 

Б. Именују се ЗАМЕНИЦИ ПОВЕРЕНИКА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 

Редни број Место Име и презиме Телефон 

1 Баточина Иван Стевановић 064/3610106 

2 Брзан Првослав Живковић 064/2952743 

3 Бадњевац Љубомир Радојковић 064/2708393 

4 Доброводица Иван Аврамовић 060/5533870 

5 Кијево Живан Јанковић 064/2590748 

6 Жировница Андреја Миленковић 064/3152215 

7 Никшић Боцан Јовић 064/1538736 

8 Прњавор Горан Милићевић 064/1210576 

9 Милатовац Марина Антић 069/5448001 

10 Црни Као  Марко Вучковић 062/337297 

11 Градац Златко Гавриловић 064/4470511 

 
Организационе јединице МУП-а 
 

 

р. бр. Назив субјекта 
Име и презиме 

руководиоца 

Телефони 

Посао Мобилни 
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1 2 3 4 5 

1. МУП – ПС - Баточина Дејан Златић 034/569-453 064/8926744 

2. 
МУП – Ватрогасно 

спасилачка јединица 

Баточина 

Драган Младеновић 034/569-452 064/8924447 

 

 

Органи Општине Баточина 

 

 

р. бр. Функција  
Име и презиме 

руководиоца 

Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. Председник општине Здравко Младеновић 034/6842118 060/3251101 

2. Заменик председника 

општине 
Никола Полић 034/6842118 064/6140940 

3. Председник Скупштине 

општине Баточина 
Бранислав Павловић 034/6841208 064/0116251 

4. Заменик Секретара 

Скупштине општине 
Ненад Милић 034/6841208 065//9202001 

5. Начелник Општинске 

управе 
Никола Несторовић 034/6842118 064/8812915 

 
 Организационе јединице великих техничких система 

 

 

р. бр. Назив субјекта Име и презиме руководиоца 
Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. 
ЕПС – ЕД Крагујевац, Радна 

једеница Баточина 
Стеван Деспић 034/6841107 064/8342800 

2. 
 

ТЕЛЕКОМ ИЈКГ, Баточина 
Саша Танасијевић 034/6841299 0800/100100 

3. 

''Михајловић ДОО'' 

Бензинска станица Баточина 

 

Игор Цветковић 034/6841830 063/480643 

 

 

Остале организације 

 

 

р. бр. Назив субјекта 
Име и презиме 

руководиоца 

Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. ЈП „Лепеница Баточина“ Драган Бојић 
034/6841-100 

034/6841-101 
065/8271985 

 

 
Преглед оспособљених правних лица за заштиту и спашањава одрешђених за територију општине Баточина 

 
 

Р
е
д

. 
б

р
о

ј Назив 

правног 

лица 

и седиште 

телефон/факс e-mail 
Име и презиме 

руководиоца 

  

Контакт 

телефон 

одговорног лица 

за послове ЗиС 

Задаци на којима се 
правно лице ангажује 

за ЗиС 

Контакт 

телефон 

руководиоца 

Име и 

презиме 

одговорног 

лица за 

послове ЗиС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. 

ЈП 
„Лепеница 
Баточина“ 

034/6841-100 
034/6841-101 

lepenicabatocin
a@mts.rs 

Драган Бојић 
065/827198

5 
Драган Бојић 065/8271985 

Елементарне 
непогоде 

2. 

Дом 
здравља, 
Баточина 

034/6841-209 
034/6841-557 

dzbatocina@m

ts.rs 
Aна Аничић 

064/848153
8 

Aна Аничић 064/8481538 Медицинска помоћ 

3. 

Црвени 
крст, 

Баточина 
034/6842-365 

batocina@redc
ross.org.rs 

Славомирка 
Милојевић 

064/259160
9 

Славомирка 
Милојевић 

064/2591609 Збрињавање 

 

 

На основу члана 15. ст.2. и ст. 7. и чл. 43. ст.1.тач.3. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', 

број 87/18), чл. 20. ст. 1. тач. 15. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', број 129/07, 83/2014- др.закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и чл. 40.ст. 1. тач. 

41. Статута општине Баточина (,,Службени гласник општине Баточина“, бр. 9/19), 

Скупштина општине Баточина на седници одржаној дана 28.06.2019.године, донела 

је 

 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА  

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА  

 

Члан 1. 

Усваја се Процена ризика од катастрофа општине Баточина, на коју је 

сагласност дало Министарство унутрашњих послова-Управа за ванредне ситуације 

Крагујевац, 09.15.3 бр. 217-5331/19-2 од 04.06.2019.године. 

 

Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке је Процена ризика од катастрофа општине Баточина.  

 

Члан 3. 

 Oдлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ,,Службеном гласнику 

општине Баточина“. 

. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број 020-416/19-01 од 28.06.2019. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 
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Баточина, 2019. година
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ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА 

− Законо смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“, бр. 87/2018); 

− Упутство о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 18/2017); 

− Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 8/2011). 

Остала законска регулатива 

Закони:  

− Зaкoн o eксплoзивним мaтeриjaмa, зaпaљивим тeчнoстимa и гaсoвимa („Службени 

глaсник СРС“, бр. 44/1977, 45/1985 и 18/1989 и „Службени глaсник РС“, бр. 53/1993, 

67/1993, 48/1994, 101/2005 - др. зaкoн и 54/2015 - др. зaкoн); 

− Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012и 101/2016); 

− Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник 

РС“, бр. 54/2015); 

− Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 

36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука Уставног суда, 14/2016 и 

76/2018); 

− Закон о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени 

гласник РС“, бр. 36/2009, 93/2012); 

− Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 

87/2018 - др. закони); 

− Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 - др. 

закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015, 

106/2015, 113/2017 – др. закон и 105/2017 - др. закон); 

− Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 

88/2010); 

− Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, бр. 54/2015); 

− Закон о отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени гласник РС”, 

бр. 75/2014, 64/2015 и 68/2015 – др. закон); 

− Закон о Републичком сеизмолошком заводу („Службени гласник РС“, бр. 71/1994); 

− Закон о транспорту опасног терета („Службени гласник РС“, бр. 88/2010, 104/2016 – 

др. закон и 83/2018 - др. закон); 

− Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015). 

Уредбе: 

− Уредба о начину ангажовања ствари за потребе заштите и спасавања и начину 

остваривања права на накнаду за коришћење истих („Службени гласник РС“, бр. 

10/2013); 

− Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од 

елементарних непогода и других несрећа („Службени гласник РС“, бр. 3/2011 и 

37/2015); 

− Уредба о разврставању објекта, делатности и земљишта у категорије угрожености од 

пожара („Службени гласник РС“, бр. 76/2010); 

− Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник 

РС“, бр. 98/2010); 
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− Уредба о спровођењу евакуације („Службени гласник РС“, бр.22/2011); 

− .................................................................................................................................................. У

редба о утврђивању водопривредне основе Републике Србије („Службени гласник РС“, 

бр. 11/2002); 

− Уредба о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 

2018. године („Службени гласник РС”, бр. 23/2012). 

Правилници: 

− Правилник о врстама и количинама опасних материја, објектима и другим 

критеријумима на основу којих се сачињава План заштите од удеса и предузимају мере 

за спречавање удеса и ограничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, 

материјална добра и животну средину („Службени гласник РС“, бр. 48/2016); 

− Правилник о листи опасних материја и њиховим количинама и критеријумима за 

одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо постројења, односно 

комплекса („Службени гласник РС”, бр. 41/2010, 51/2015 и 50/2018); 

− Правилник о минималном броју ватрогасаца и техничкој опреми и обучености 

професионалних ватрогасних јединица („Службени гласник РС“, бр. 18/2012); 

− Правилник о начину израде и садржају плана заштите од удеса („Службени гласник 

РС“, бр. 82/2012); 

− Правилник о организацији и начину употребе специјализованих јединица цивилне 

заштите („Службени гласник РС“, бр. 26/2011); 

− Правилник о организовању заштите од пожара према категорији угрожености од 

пожара („Службени гласник РС“, бр. 92/2011); 

− Правилник о садржају информација о опасностима, мерама и поступцима у случају 

удеса („Службени гласник РС“, бр. 18/2012); 

− .................................................................................................................................................. П

равилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 

подручјима („Службени лист СФРЈ“, бр. 31/1981, 49/1982, 29/1983, 21/1988 и 52/1990). 

Остала документација: 

– Простори план општине Баточина 2010. година; 

– Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију 

општине Баточина- радна верзија; 

– Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за време поплава и проглашења 

ванредног стања маја 2014. године; 

– Оперативни план одбране од поплава за водотокове II реда на територији општине 

Баточина за 2018. годину; 

– Стратегија одрживог развоја општине Баточина 2017-2022. 
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УВОД 

Сва друштва у свету, без обзира на друштвено уређење или степен економске, политичке и 

културне развијености, подлежу одређеном облику угрожавања који носи већи или мањи 

степен опасности по њихов опстанак и развој. Територија Републике Србије се свакодневно 

суочава са разноврсним опасностима, које изискују њен континуирани одговор у виду израде 

стратешких докумената, планова, процена и других правилника који подржавају 

употребљивост постојећих капацитета. У условима данашњице наступа промена природе 

опасности и ризика са којима се државе на националном нивоу суочавају. У контексту 

неочувања животне средине, немарности људског фактора и поремећаја природних услова 

живота, све се више пажње посвећује природним (елементарним) и техничко-технолошким 

катастрофама. 

Катастрофа представља елементарну непогоду или техничко-технолошку несрећу чије 

последице угрожавају безбедност, живот и здравље већег броја људи, материјална и културна 

добра или животну средину у већем обиму, а чији настанак или последице није могуће 

спречити или отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби. 

Tехничко-технолошка несрећа је изненадни и неконтролисани догађај или низ догађаја који је 

измакао контроли приликом управљања одређеним средствима за рад и приликом поступања 

са опасним материјама у производњи, употреби, транспорту, промету, преради, складиштењу и 

одлагању, као што су пожар, експлозија, хаварија, саобраћајни удес у друмском, речном, 

железничком и ваздушном саобраћају, удес у рудницима и тунелима, застој рада жичара за 

транспорт људи, рушење брана, хаварија на електроенергетским, нафтним и гасним 

постројењима, акциденти при руковању радиоактивним и нуклеарним материјама, тешко 

загађење земљишта, воде и ваздуха, последице ратног разарања и тероризма, а чије последице 

могу да угрозе безбедност, живот и здравље већег броја људи, материјална и културна добра 

или животну средину у већем обиму; 

Елементарна непогода је догађај хидрометеоролошког, геолошког или биолошког порекла, 

проузрокован деловањем природних сила, као што су: земљотрес, поплава, бујица, олуја, јаке 

кише, атмосферска пражњења, град, суша, одроњавање или клизање земљишта, снежни наноси 

и лавина, екстремне температуре ваздуха, нагомилавање леда на водотоку, епидемија заразних 

болести, епидемија сточних заразних болести и појава штеточина и друге природне појаве 

већих размера које могу да угрозе здравље и живот људи или проузрокују штету већег обима. 

Елементарне непогоде могу да покривају ужу или ширу територију, да буду слабијег или јачег 

интезитета, што се може закључити тек по завршетку њиховог деловања и при анализи 

причињених штета (броја жртава и обима материјалне штете). Почетак, обим и време трајања 

елементарних непогода углавном се не може предвидети, али се за извесне појаве, услове и 

годишње доба, може претпоставити да ће до њих доћи, као и колико ће трајати и које ће 

последице произвести. Такође се на основу евалуације постојећих капацитета којима одређени 

ниво државне управе располаже, може одредити опсег последица. Сходно томе, као и 

законским надлежностима које се прописују, утврђују се превентивне, проактивне и санацијске 

мере. Било да су предупређујућег, наступајућег или рехабилитацијског карактера, ове мере 

морају бити јасно дефинисане. Дакле, анализом претходних непогода и других несрећа, 
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њихових узрока настанка и последица у односу на човека и његова материјална добра, 

долазимо до најпогоднијих организацијских мера за њихово отклањање. Одабир правог модела 

по коме ће функционисати Систем заштите и спасавања зависи од нивоа државне управе и 

њених капацитета. Из тог разлога се очекује флексибилност и прилагодљивост у изради 

Процена ризика од катастрофа. Тиме се пред територијалне субјекте, привредна друштва и 

друге правне субјекте поставља захтев за константну припрему превентивног и актуелног 

реаговања. 

Општина Баточина, као територијална јединица Републике Србије,свесна рањивости од 

елементарних непогода и других несрећа, предузима мере и активности на подизању 

капацитета локалне самоуправе за превенцију и реаговање у случају елементарних непогода и 

других несрећа.Први корак је израда Процене ризика од катастрофа, која представља основни 

документ стварања оптималног система заштите и спасавања. Циљ израде Процена ризика од 

катастрофаза опшину Баточина је да се идентификују извори могућег угрожавања, сагледају 

могуће последице, потребе и могућности спровођења мера и задатака заштите и спасавања од 

елементарних непогода и других несрећа у односу на штићене вредности друштва.Процена 

ризика треба да садржи описе свих сценарија за сваку опасност, за коју се радна група 

определила, резултате прорачуна ризика и нивоа ризика (матрице ризика) и картографски 

приказ свих ризика. На крају радна група врши вредновање ризика, упоређивањем резултата 

анализе ризика, тако да се добија јасна слика да ли је ризик прихватљив или ће се предузимати 

одређене мере како би се умањио.  

Процена је документ који захтева стално дограђивање и ажурирање. Праћење података у вези 

са Проценом је стални и основни задатак одговарајуће службе у оквиру Општинске управе.У 

том смислу неопходно је израдити процедуре перманентног праћења стања опасностиод 

елементарних непогода идругих несрећа на територији општине Баточина и околних општина. 

Такође, неопходно је дефинисати систем сталног извештавања и размене података како би се 

створиле претпоставке за благовремену анализу ситуације и информисање Штаба за ванредне 

ситуације. На основу резултата Процене врши се израда Плана заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама. Систем заштите и спасавања димензионисан на основу Процене, јесте 

оптималан и најповољнији могући систем заштите и спасавања, који има дугорочне 

могућности за развој и опстанак у свим условима. 

Процена је, у складу са Упутством о методологији за израду Процене угрожености од 

елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 18/2017), структурирана у 4тачке.  

Увод садржи основне податке о Процени и циљу који треба остварити израдом Процене, како 

би се општина Баточина, плански припремила за реаговање у случају елементарних непогода и 

других несрећа.  

Општи део: 

Положај и карактеристике територије има за циљ да прикаже интерни и екстерни карактер 

положаја општине Баточина. Сви интерни и екстерни елементи положаја, дати у односу на 

постојеће стање, а на основу података добијених од стручних служби Општинске управе, узеће 

се у обзир приликом процене и анализе ризика општине Баточина. 

Објекти и друга инфраструктура од посебног значаја (критична инфраструктура)обухвата 

најважније елементе критичне инфраструктуре, неопходне за функционисање општине 

Баточина, на основу пројектне документације којом располажу носиоци критичне 

инфраструктуре. 
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Посебни део: 

Идентификација опасности од елементарних непогода и других несрећа представља 

централни део Процене у коме су идентификоване и анализиране опасности карактеристичне 

за територију општине Баточина. На основу идентификованих опасности, утврђује се могући 

развој догађаја - сценарио, интензитет и анализа последица по опасностима.Сценарио се 

израђује за две врсте догађаја, и то:највероватнији нежељени догађај и нежељени догађај са 

најтежим могућим последицама.Највероватнији нежељени догађај је догађај за који се 

поуздано зна да се често јавља, затим да услови у којиманастаје погодују његовој појави и да је 

реално очекивати да може на одређеном простору угрозити животе и здрављељуди и 

направити материјалне штете. Нежељени догађај са најтежим могућим последицама је догађај 

који се ретко појављује на одређеном простору, а услучају његовог настанка има такав 

интензитет чије последице су катастрофалне за све штићене вредности.На основу постојећег 

стања, за које су подаци добијени од стручних служби и привредних друштава, одређена је 

величина потенцијалне опасности од појединих елементарних непогода и других несрећа и 

извршена процена ризика за сваку потенцијалну опасност. На основу сценарија извршено је 

рангирање опасности и предложене су мере за третман ризика на општем нивоу. 

Закључаксадржи резиме свих опасности и нивоа ризика. 
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I ОПШТИ ДЕО 

ПОЛОЖАЈ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРИТОРИЈЕ 

Географски положај територије 

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 Шумадије. Положај општине Баточина одређен је координатама 

између44º03’49” (најјужнијатачка на потесу Пискавац у атару насеља Кијево) и 44º11’45” 

(најсевернија тачка удолини Сипићког потока у атару насеља Црни Као) северне географске 

ширине, и20º27’15”(најзападнија тачка у изворишном подручју потока Стублине у 

атарунасеља Бадњевац) и 21º11’40” (најзападнија тачка на ушћу потока грабовика уВелику 

Мораву у атару насеља Брзан) источнегеографске дужине 

Општина Баточина је једна од седам општина Шумадијског округа којој припада доњи део 

сливног подручја Лепенице и западни део великоморавске долине. 

Слика 1:Географски положај општине Баточина 

 

Укупна површина Општине је 136 km2, 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 саЛаповом, на истоку са општином Свилајнац, југоистоку 

са градом Јагодина, југозападу и западу са градом Крагујевац и на западу и северозападу са 
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општином Рача. Укупна дужина граница износи 59 km. Најкраћа је према општини Свилајнац, 

дуга је свега око 5 km, а најдужа према граду Крагујевац – приближно 20 km. Овако 

ограничена баточинска општина има неправилан облик. Правцем исток-запад пружа се 

ваздушним путем у дужини од око 20 km, а правцем север-југ у дужини око 14,5 km. 

Северна и североисточна граница према општини Лапово повучена је нискимпобрђем од коте 

Било (238 m) према Шавцу, а потом пресеца долину Лепенице и између потеса Криваја и 

Топољак у алувијалној равни избија на Велику Мораву.Источну и југоисточну границу према 

општинами Свилајнац и граду Јагодина чини река Велика Морава.Граница на југу, југозападу 

и западу, према граду Крагујевац, води од тромеђебаточинске, јагодинске и крагујевачке 

јединице локалне самоуправе, према западу пресеца долинуЛепенице и железничко-друмске 

саобраћајнице, а потом скреће премасеверозападу ниским развођем до тромеђе баточинске, 

крагујевачке и рачанскеопштине.Западну и северозападну границу Општине према рачанској 

општини повучена је одзапада према североистоку до севера ниским и претежно заравњеним 

развођемизмеђу Лепенице и Раче до тромеђе баточинске, рачанске и лаповске општине. 

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 

m, док се ивични делови простиру на додиру равни и стране и достижу максималну надморску 

висину од око 160 m. 

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.  

Слика 2: Карта шумадијског округа 

Територију општине Баточина не карактерише планинско, већ само брдско подручје. Међу 

многобројним брежуљцима и мањим брдима издваја се брдо Стражевица чија је надморска 

висина 385 m, уједно највиша тачка у општини Баточина. Поред њега, најзначајнија брда су 

Шупљаја и Рогац. 

Геоморфолошке карактеристике 
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Основне црте рељефа чини ниско побрђе у вишем и алувијална раванЛепенице и Велике 

Мораве у нижем делу. Заступљен је рељеф „живе пластике“настао радом тектонских и флувио-

денудационих процеса. Већи део Општиненалази се у доњем току Лепенице, а источни део 

припада долини реке ВеликеМораве, док се југозападни део налази на ободу крагујевачке 

котлине. Подручјеопштине Баточина претежно је равничарско, а у ивичном делу уздиже се 

благозаталасано побрђе. У долини Лепенице се ка побрђу издвајају три нивоа заравни:прва на 

висини од 160m са обе стране реке, затим друга на висини од 220m садесне стране реке са које 

се диже Стражевица (358m), а са леве стране диже сеповрш од 190-210m надморске висине. 

Река Лепеница се на територији Општине епигенетскиусекла у маси Чукара и Липара. Источни 

и југоисточни део Општине припадајувеликоморавској долини и делу Багрданске клисуре 

(атар насеља Брзан) просечневисине 105m. Заступљени су бројни рецентни облици рељефа, и 

то: точила, сипари,вододерине, јаруге, плавине и урвине.  

На обешумљеним и претежно стрмимпадинама је изражено распадање стена са стварањем 

точила и сипара. Изражена јеи појава клижења земљишта, и то углавном на теренима од 

неотпорних ирастреситих неогених седимената. 

Геолошки састав територије чине прекамбријске икенозојске творевине. Прекамбријске стене 

захватају средишњи, југозападни изападни део територије, (око ¼ укупне територије) и то 

делове сеоских атараПрњавора, Жировнице, Граца, Баточине, Никшића и Бадњевца. 

Кенозојскетворевине заузимају највеће пространство a њих чине терцијарни неогени 

језерскиседименти и квартарне наслаге. Терцијарни неогени седименти прекривају 

деловетерена сеоских атара: Црног Кала, Баточине, Граца, Бадњевца, 

Мирашевца,Доброводице, Кијева и Брзана, док су квартарне наслаге распрострањене 

удолинама Лепенице и мањих притока реке Велике Мораве.  

Квартарне наслаге супрестављене пешчаним спрудовима и песковитим глинама у алувијалним 

равнимаових река. У долини река Велике Мораве и Лепенице, као и њихових већих 

притокачести су алувијални наноси. 

На теритоји општине Баточина сузаступљени следећи терени: стабилни терени (прекамбријске 

метаморфне стене,међу којима су микашисти, амфиболити, аргилошисти, филити, мермери и 

др); условно стабилни (неогени седименти: пешчари, конгломерати, лапорци); док 

сунестабилни терени јако мало заступљени. Територијално гледано, насеља ЦрниКао, 

Доброводица, Кијево и великим делом Брзан, Бадњевац и Милатовац, сусмештена на терену 

сачињеном од пескова, шљункова, песковитих кречњака,конгломерата и глина, док централни 

део Општине карактерише разноврстангеолошки састав. Та разноврсност се огледа у 

заступљеношћу великог броја,углавном метаморфних стена, док се у зони око реке Лепенице 

простире алувијум,делувијум и пролувијум. Територију Општине карактерише сеизмичност од 

8° MCS. 

У долинским равнима река Лепенице, Велике Моравеи њихових већих притока заступљен је 

алувијум, на терасама и нижем побрђу семестимично јавља смоница, а на вишем побрђу 

апсолутно преовлађују гајњаче, којесу и најзаступљенији тип земљишта. Ови типови 

земљишта указују на јако повољнеуслове за развој разних пољопривредних култура, травне и 

шумске вегетације. 

Иако је територија Општине релативно мала, састав земљишта варира узависности од подручја 

Општине, односно облика рељефа који је преовлађујућиутом делу територије. Највећу 

површину захвата гајњача, посебан типземљишта који је настао на оним местима где је дошло 

до већих сеча шума. Тада је, деловањем атмосферских падавина, долазило до деградације 
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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 

честонанижимпобрђимаимамопојасевевиногорјаивоћњака, доксе увишимпобрђима, поред 

винограда и оранице срећуи појасеви прошарани мањимзабранима и ливадама. Други тип 

земљишта који се јавља је смоница. Заступљена у нижим подручјима, непосредно изнад 

алувијалних земљишта, одликује се високимсадржајем глине и колоида због чега има 

неповољна физичка својства. Најплоднијитип земљишта-алувијално, јавља се у долинама 

Велике Мораве, Лепенице ињихових притока. Настало је таложењем речног муља и другог 

материјалаприликом изливањаових река. У подручјима која су заштићена од 

поплава,овоземљиште је изузетно погодно за разноврсну ратарску 

производњу,поврћа,кукуруза и шећерне репе, док је у другим деловима углавном под 

ливадама.  

Најповољнији услови за гајење пољопривредних култура су у централном делуОпштине, и то 

углавном у насељима Бадњевац, Градац, Прњавор, Брзан, Кијево,Доброводица и Жировница. 

У општини Баточина се експлоатише камен, доломитскимермери, кварц, тремолит, биотитско-

мусковитски шкриљци и кварцити наналазиштима „Градац“ и „Бела Стражевица“, као и 

шљунак и песак из налазиштапоред реке Велике Мораве (Топољак, КОБрзан). Лежиште 

доломитског мермера сеналази у насељу Брзан, али још није у експлоатацији. 

Хидрографске карактеристике 

Хидрографску мрежу чини једна веома разгранатамрежа подземних и површинских вода. На 

овом простору је заступљен већи бројизвора који се најчешће јављају на контакту 

водопропусних и водонепропуснихслојева. Најбројнији су извори у вишим деловима Општине. 

Највећи речни ток уОпштини је река Лепеница, док је Велика Морава гранична река источног 

делаопштинске територије. На територији Општине се јављају и минералне воде. 

Посебно у селу Кијеву, осим два бунара има и сланих подворака на десној обалисеоског 

потока, између Горњег краја и Ламбићке мале. У селу Градац се налазиизвор сумпорне воде 

„Смрдан“, којим почиње Смрдански поток. У западном делуОпштине, у делу око насеља 

Бадњевац и Градац су изражена честа изливања рекеЛепенице, те се ово подручје карактерише 

као плавно. 

Лепеницаје лева притока реке Велике Мораве и једна од највећих река у Шумадији,а после 

Јасенице је највећа притока Велике Мораве. Изворишни део реке је на 900m надморске висине 

на огранцима Гледићких планина у селу Голочелу. Онатече средином територије Општине и 

прима са леве стране важније потоке:Црнокалски, Синорски, Павлишки и Бачеварски, а са 

десне Кијевски (са притокомДоброводички поток), Стражевички, Прњаворски под именом 

Раљевац или Рогачкипоток.Кроз територију општине Баточина, Лепеница протиче дужином од 

14 km, уливајући се, код Лапова, у Велику Мораву која, дужином од 7,5 km, граничи насеље 

Брзан. Иако је једна од највећих река по дужини тока, површини слива и речном систему, 

спада у реке сиромашне водом.  

Велика Морава настаје спајањем Западне и Јужне Мораве код Сталаћа. Улива се у Дунав на 

простору између Смедерева и Костолца. Укупна дужина Велике Мораве износи 185 km, a 

протиче источним делом општине Баточина. Ширина корита се креће од 100 m до 170m, док је 

дубина речног корита до 10m. Површина слива Велике Мораве износи 6.126 km2, а целог 

моравског слива 37.444 km2, што је 42,38% од површине Србије. Велика Морава протиче кроз 
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најплодније и најгшће насељене делове Републике Србије. Уобичајена последица плављења 

Велике Мораве је да она промени свој ток, остављајући за собом језера, позната под називом 

Моравиште.Велика Морава је типична равничарска река која тече споро и кривудаво односно 

меандрира и рачва. Представљаприродну границу према општини Свилајнац, а баточинској 

општини припада 7,5 km старог моравског тока. Осим Лепенице, у Велику Мораву се уливају и 

два већа потока Грабовник и Вирови који се налазе у атару села Брзан. 

Готово све притоке имају малу количину воде и пресушују у току лета. Како се за реку 

Лепеницу може рећи да је река сиромашна водом то исто важи и за њене притоке које 

припадају повременим водотоцима зато што у време сушних година преко лета пресушују због 

недовољних падавина, повећаног испаравања и слабе издашности извора, а повремено због 

обилних падавина углавном са пролећа и јесени, нагло набујају и ретко, али услед екстремних 

падавина и отопина снега плаве алувијалну раван углавном низводно од тока. 

Сви водотоци општине Баточина имају умеренно бујични карактер, па и поплаве на њима 

имају сличне бујичне карактеристике, релативно брзу појаву и разорне ефекте у зависности од 

интензитета падавина, пропусне моћи и отопина. 

Метеоролошко – климатске карактеристике 

Под појмом клима се подразумева „просечно стање времена“, или прецизније, статистички 

опис средњих вредности и варијабилности времена у опсегу од неколико месеци до неколико 

хиљада или милиона година. Клима се проучава преко посматрања њених елемената, чинилаца 

и модификатора. 

Елементи климе који се узимају у обзир при одређивању климе су инсолација, температура 

ваздуха, ваздушни притисак, смер и брзина ветра, влажност ваздуха, падавине, облачност и 

снежни покривач, а мењају се под утицајем климатских фактора или модификатора 

(географска ширина, рељеф, распоред копна и мора, морске струје, надморска висина, 

ротација, револуција, атмосфера, удаљеност од мора, језера, тло и биљни покривач и утицај 

човека).  

Клима, као један од основних природних фактора, утиче на укупан развој привреде и друштва 

на датом подручју. Резултат деловања сложеног климатског система (атмосфера, хидросфера, 

биосфера, криосфера) и њихове међусобне интеракције. Климатски елементи имају природну 

варијабилност о којој се сазнаје директно, метеоролошким мерењима или индиректно, 

применом неких других метода.  

На подручју општине Баточина је заступљен регионални тип климата средњег дела Шумадије, 

тј. умерено-континентална клима са специфичностима које се манифестују као елементи 

хумидне и микротермалне климе. Баточина нема метеоролошку станицу па тиме ни обезбеђено 

континуално праћење климатских и метеоролошких показатеља. Истраживања су вршена на 

метеоролошкој станици у Крагујевцу. Карактеришу је хладне зиме и сува и топла лета. 

Средња годишња температура ваздуха на територији општине Баточина је 11,4ºС, најниже 

температуре су у јануару (3,4ºС) а највише у јулу (28,8ºС). Већи део климатског подручја 

одликује се релативно хладнијим зимама, топлијим јесенима од пролећа и умерено топлим 

летима. Низијски климат баточинског подручја имасредње температуре годишњих доба: 1,1° за 

зиму, 11,3°С за пролеће, 21,2°С за лето и 12°С за јесен. 

Просечна осунчаност износи 5,5 сати дневно (највише у јулу и августу а најмање у децембру). 

Релативна влажност ваздуха је највећа у децембру и јануару (преко 80%), а најмања у току лета 

и средином пролећа (у јулу, августу и априлу). Средња годишња облачност у Општини износи 
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5,7 десетина, с тим да је она највећа у децембру и јануару, а најмања у јулу, августу и 

септембру.  

Ветар, као климатски елемент, функција је циркулације атмосфере и топографије терена и 

представља хоризонтално премештање ваздуха под утицајем неједнаке расподеле ваздушног 

притиска. Ветрови утичу на друге параметре климе (температуру ваздуха, релативну влажност 

ваздуха и др.), а такође и на земљиште, јер повећавају његову испаравање.  

Ветар је веома важан елемент овог поднебља. У зависности од подручног рељефа и расподеле 

ваздушног притиска, јављају се и различити ветрови. У северним и североисточним деловима 

Општине заступљени су источни и југоисточни ветрови кошавског карактера, док у осталим 

деловима преовлађују ветрови из југозападног и северозападног квадранта. Карактеристично је 

и доста тишина, док су олујни и јаки ветрови изузетно ретки и јављају се једном у периоду од 

две до три године, углавном у зимским месецима. Опасности од ветра су присутне најчешће у 

садејству са другим непогодама – кишом, снегом, градом, пожаром, а и као појединачне. 

Обилнији кишни периоди су током јесени и пролећа - око 150 кишних дана у години. Просечна 

висина годишњих падавина је око 650mm (највећа је у мају и јуну а најмања у фебруару и 

октобру). За општину Баточина је такође карактеристичан град, који пада скоро сваке године у 

току лета. 

Тако је на територији Општине: 

− Најхладнији месец (јануар ) - просечна температура - 0,4°С; 

− Најтоплији месец(јул) - просечна температура 22,1°С; 

− Просечна годишња температура 11,4°С; 

− Највлажнији месец(децембар) - просечна влажност 83%; 

− Најсушнији месец (јун) - просечна влажност 68%; 

− Просечне годишње падавине 651 l/m2; 

− Броја дана преко 25°С– 98; 

− Број дана са јако ниском температуром (испод нуле) 80; 

− Број дана под снегом 37; 

− Просечна дебљина снежног покривача – 20cm; 

− Највише падавина - месец (јун) - просек 85 l/m2; 

− Најмање падавина - месец(фебруар) - просек 36 l/m2. 

Демографске карактеристике Општине 

Становништво је основни ресурс смисла опстанка и развоја сваке људске заједнице. Од људског 

ресурса зависи све остало, као што се и све свесне људске активности подређују свеукупним 

потребама становништва. Уз људски потенцијал, потребни су и други услови и ресурси. 

Природни услови и ресурси, као и ресурси које је човек створио, такође су од великог значаја. Од 

њих зависи да ли ће се развој одвијати у повољним, мање повољним или неповољним условима. 

Према последњем званичном попису становништва спроведеном 2011. године, општина 

Баточина је имала 11.760 становника. Овај број становника представља умањење за 3,75% у 

односу на претходни попис из 2002. годинекада јебило 12.220 становника, са најбројнијим 

општинским центром Баточином.  

У периоду од 1948. до 1981. године бројстановника незнатно расте док у периоду после опада 

за око 9%. 

Табела 1: Преглед броја становника МЗ на територији општине Баточина у периоду 1948 - 2011. 

година 
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Општина 
Година пописа 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

Баточина 12.003 12.309 12.455 12.459 13.452 12.641 12.220 11.760 

Извор:Стратегија одрживог развоја општине Баточина, 2017-2022. 

Након 2011. године долази до даљег константног пада у броју становника, тако да је према 

проценама РЗС у 2013. години број становника изосио 11.525, а већ 2016. године општина 

Баточина имала 11.200 становника, што је најмање становника од 1948. године. Гледајући ту 

бројку, долази се до податка да је густина насељености у 2016. години била 82 становника по 

километру квадратном.  

Табела 2:Број становника по насељима из 2011. године 

Р.бр Насеље Број становника 

1.  Бадњевац 1.165 

2.  Баточина (село) 
5.804 

3.  Баточина (варошица) 

4.  Брзан 1.754 

5.  Градац 206 

6.  Доброводица 381 

7.  Жировница 742 

8.  Кијево 482 

9.  Милатовац 584 

10.  Никшић 176 

11.  Прњавор 110 

12.  Црни Као 410 

Укупно: 11.760 

Извор: Републички завод за статистику 

Главне разлоге овакве тенденције бројности популације општине Баточина треба тражити у 

томе да је она средина са слабим привредним активностима, што је довело до миграторних 

кретања њеног становништва ка јачим привредним центрима и то пре свега ка граду 

Крагујевцу. 

Посматрајући период од 1948. године укупан број становника на територији Општине се 

смањио за само 2,02%. Приметно је да се готово у свим сеоским месним заједницама изузев 

Милатовца број становника смањио док се у варошици Баточина број становника повећао за 

280% у односу на 1948. годину. 

Табела 3: Број домаћинстава и станова од 1948-2011. године на територији општине Баточина 

Р. 

бр 
КО 

Година 

1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 

1.  Бадњевац 350 362 394 380 382 346 351 342 

2.  Баточина 503 533 713 1.005 1.396 1.614 1.678 1.833 

3.  Брзан 785 823 897 883 829 776 712 602 

4.  Градац 85 86 93 94 93 84 77 65 

5.  Доброводица 176 177 183 168 177 144 133 138 

6.  Жировница 274 277 272 256 264 237 239 211 

7.  Кијево 217 216 200 211 201 179 164 137 

8.  Милатовац 84 83 95 97 123 142 172 179 

9.  Никшић 46 46 47 49 48 43 51 58 

10.  Прњавор 80 76 75 72 70 62 63 55 

11.  Црни Као 150 149 157 150 144 128 137 116 

Укупно 

Баточина 2.750 2.828 3.126 3.365 3.727 3.755 3.777 3.736 

Извор:Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године 

Табела 4: Домаћинства по броју чланова на територији општине Баточина 
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Година Укупно 
Број чланова 

1 2 3 4 5 6+ Просечно 

2002. 3.777 700 861 614 741 419 442 3,2 

2011. 3.736 767 872 652 645 372 428 3,1 

Извор: Републички завод за статистику 

Табела 5: Број станова на територији општине Баточина 

Р. 
бр 

КО 
Станови за стално становање 

Укупно Настањени Привремено  Напуштени 

1.  Бадњевац 528 333 81 31 

2.  Баточина 2.273 1.791 329 84 

3.  Брзан 1.144 592 323 115 

4.  Градац 90 60 15 1 

5.  Доброводица 210 133 39 10 

6.  Жировница 343 208 64 24 

7.  Кијево 194 137 26 6 

8.  Милатовац 320 174 51 25 

9.  Никшић 84 57 14 3 

10.  Прњавор 125 55 40 2 

11.  Црни Као 188 111 45 12 

Извор:Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године 

Старосна и полна структура становништва 

Посматрањем полне структуре становништва општине Баточина, може се уочити да је на свим 

посматраним пописима становништва од 1971. године женска популација била бројнија од 

мушке, изузев 2011. годне када је мушка популација била бројнија од женске за 22 становника. 

Према последњем званичном попису становништва у 2011. години, било је 5.891 мушкарац, 

док је 5.869 особа било женског пола. Посматрано у процентима тај однос по последњем 

званичном попису је 50:49 у корист мушке популације.  

Табела 6: Полна и старосна структура становништва општине Баточина 

Пол 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+ 

Мушки 1.237 766 809 737 948 762 433 199 

Женски 1.119 697 719 699 955 752 620 308 

Укупно 2.356 1.463 1.528 1.436 1.903 1.514 1.053 507 
Извор: Општине и региони у Републици Србији 2017. година 

Табела 7: Старосна структура становништва по претходним годинама попуста 

Године старости 1971. 1981. 1991. 2002. 

0 - 4 682 882 727 547 
5 - 9 680 927 844 648 

10 - 14 808 797 922 711 
15 - 19 1.200 768 898 794 
20 - 24 1.032 895 804 833 
25 - 29 623 1.229 751 793 
30 - 34 793 1.091 935 741 
35 - 39 979 678 1.212 692 
40 - 44 1.145 819 1.047 839 
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45 - 49 972 1.001 636 1.056 
50 - 54 459 1.133 796 965 
55 - 59 588 948 945 587 
60 - 64 696 451 1.031 667 
65 - 69 669 513 842 759 
70 - 74 518 557 352 755 

75 и више 582 739 657 805 
Извор:Стратегија одрживог развоја општине Баточина, 2017-2022. 

По последњем попису становништва спроведеном 2011. године доминира старија генерација 

(55 - 69 година), која чини 17,3% укупне популације Општине. Сатновништво млађе од 20 

година је у опадању током последња два пописна интервала. Наиме, по последњем попису ова 

групација становништва је забележила пад у бројности од 30% у односу на попис спроведен 

1981. године. Са друге стране, популација Општине старија од 60 година је у истом интервалу 

у непрекидном порасту и према последњем попису бројност ове групације становништва је 

увећана за 36% у односу на попис становништва спроведен 1981. године. 

Просечна старост становника на територији Општине износи 42,8 година. Што се тиче 

просечне старости мушког становништва, она је нешто нижа него за жене, и изно 41,4 године, 

док је за жене 44,2. Просечна старост становништва Регије Шумадија и Поморавље је 43,68 

година и већа је од просечне старости становништва Србије (42,2), а општина Баточина са 

просечном старошћу од 43 године спада приближно у ранг Шумадисјког округа. Индекс 

старења је нивоа 135,2 (Индекс старења представља однос броја старог од 60 и више година и 

младог становништва старости до 19 година) и изнад је вредности на нивоу Шумадијског 

округа. 

Када је реч о пунолетном становништву, према последњој пописној години, пунолетног 

становништва на територији општине Баточина је 9.705, од чега је мушкараца преко 18 година 

4.794, док је 4.911 особа женског пола.  

Према последње доступним подацима Републичког завода за статистику из 2016. године, број 

живорођених е износио 78, док је број умрлих 190. Из тога се добија податак да је природни 

прираштај – 119, односно– 10 на хиљаду стнаовника.Уочава се разлика између броја умрлих и 

живорођених на територији општине Баточина. Највише живорођених у општини Баточина је 

било 2001. године, и тада се родило 140 становника. У наредним годинама овај број се 

смањивао, тако да је у 2012. години рођено само 88 становника, а у 2016. само 78.  

Природни прираштај у општини Баточина у посматраном периоду од 2000. до 2016. године 

бележи константан негативан тренд. Када је реч о морталитету, у највећем број смртних 

случајева на територији Општине, узрок смрти јесу болести система крвотока (108) и тумори 

(36). 

Етничка и верска структура становника 

На територији Општине највећи број становника чине управо Срби, са бројношћу од 11.514, 

што представља 98% становништва Општине. Изузимајући становништво које се приликом 

пописа није изјаснило за националну припадност, одмах иза Срба најбројнији су Роми, који 

чине 0,5% становништва. 

Табела 8:Национална структура на територији Општине 
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Бр. 11.760 11.514 18 27 2 55 2 3 6 9 3 2 7 1 9 74 24 

Извор:Општине и региони у Републици Србији 2017. година 

Имајући у виду овакву етничку припадност, не чуди чињеница да је српски најзаступлљенији 

језик са 11.613 говорника, док се иза њега налазе ромски и македонскиса 54 односно 25 

говорника.  

Религијска припадност становништва се није мењала деценијама у којима су доминирали 

припадници православне вероисповести, тако да је и попис становништва из 2011. године 

потврдио постојећу вишедеценијску релогијску припадност. 

У погледу религијске припадности, сходно етничкој структури становништва, највећи број 

становника општине Баточина је православне вероисповести који чине 98,3%, док је 

занемарљив број припадника осталих вероисповести, од којих су најбронији становници 

католичке вероисповести и њих је 18 укупно. 

Табела 9:Бројчаниоднос вероисповести на територији општине Баточина 

Вероисповест Број 

Православци 11.560  

Католици 18 

Исламисти 8 

Протестанти 2 

Атеисти 14 

Непознато 24 

Неопредељени 92 

Друго 42 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 2017. година 

Социјална и образовна структура 

Образовна структура становништва је изузетно значајна за целокупни душтвено економски 

развој општине. У претходним деценијама велики број младих образованих становника 

Општине се одселио у веће индустријске градове, или су остали у месту студирања, што се 

негативно одрасило на целокупни развој општине Баточина. 

Табела 10: Структура образованог становништва 
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Мушко 5.090 210 1.037 1.320 2.144 153 214 12 

Женско 4.995 59 630 1057 2.831 217 193 8 

Укупно 10.085 269 1.667 2.377 4.975 370 407 20 

Извор: Општине и региони у Републици Србији 2017. година 

Најбројнија популација становништва је са средњим образовањем, која чини 49,33% 

посматране популације. Само основно образовање има 23,57%, док је чак 19,2% посматране 

популације без основног образовања.  
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У образовној структури становништва око 34,3% чине становници са завршеном потпуном 

или непотпуном основном школом, средњу школу је завршило 42,3% а јако мали порценат 

становника има више (3,1%) или високо (3,4%) образовање. Проценат неписменог 

становништва (2,2%) је већи у односу на просек Републике Србије. У односу на претходне 

пописе становништва, образовна структура је доста побољшана. Смањен је број 

неписменог, увећан број средњеобразованог, али и за око 50% је увећан број више и 

високо образованог становништва. 

Негативни тренд прати и однос броја активног становништва на територији Општине. Тако је 

према последљем попису из 2011. године, активног становништва на територији општине 

Баточина 4.235, што представља 36% од укупног броја становника. Приметан је пад активног 

становништва из 2002. у односу на последњи попис, када је било 43% активног становништва. 

Као и на територији целе државе, тако и у општини Баточина постоји велика незапосленост. 

Бројчано посматрано, број незапослених је 1.181 становник, од чега први посао траже њих 437, 

док је претходно било запослено 744 лица. 

Укупан број лица која по законском основу користе пензију по било ком основу је 2.663. Од 

остатка неактивног становништва, деца до 15 година и ученици/студенти чине 20% 

становништва, односно 2.478 становника. 

Табела 11:Преглед броја запослених општине Баточина 

Година 

Запослени 
Запослени у 

предузећима 

установама 

задругама и 

др. 

организациј

ама 

Лица која 

самостално 

обављају 

делатност 

Број 

запослених 

на 1000 

становника 

Запослени у 

предузећима 

установама 

задругама и др. 

организацијама 
Укупно Жене (%) 

2000. 2.474 42,9 2.210 266 192 113 

2001. 2.406 42,8 2.134 272 188 167 

2002. 2.049 44,8 1.768 281 168 145 

2003. 1.943 44,7 1.610 333 160 132 

2004. 2.095 48,2 1.739 356 174 144 

2005. 2.125 44,8 1.706 419 178 143 

2006. 2.069 48,3 1.563 506 169 133 

2007. 1.483 49,4 1.342 141 126 114 

2008. 1.358 45,8 1.199 159 116 103 

2009. 1.255 48,9 1.117 137 109 97 

2010. 1.463 47,8 1.111 352 116 95 

2011. 1.623 47,4 1.183 440 144 105 

2012. 1.961 48,9 1.387 574 168 119 

2013. 1.902 49,4 1.395 507 165 121 

Извор:Стратегија одрживог развоја општине Баточина, 2017-2022. 

Учешће женске популације у укупном броју запослених лица општине Баточина је у свим 

пописним интервалима било испод 50%, а највише 2013. године, када је достигло вредност од 

49,4%, за разлику од 2000. Године када је ово учешће било на нивоу од 42,9%. Овај податак 

указује на тенденцију смањења броја производних делатности, а све већи број предузећа и 

радњи у области услуга. 

Статистички подаци показују да највећи број запослених лица општине Баточина припада 

сектору прерађивачке индустрије. Иако је пољопривредна производња један од доминантнијих 

облика економских активности, пољопривреда, шумарство и рибарство. 

Просечна нето зарада по запосленом на територији општине Баточина је константно расла од 

2002. године. У 2002. години просечна нето зарада је је износила 7.300 динара, да би у 2016. 

години достигла цифру од 30.485 динара. 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

351 

 

Табела 12: Просечне зараде становништва у Опоштини 

Година 
Просечна нето 

зарада у РСД 

2009. 23.709 

2010. 24.930 

2011. 27.127 

2012. 28.759 

2013. 28.732 

2014. 29.604 

2015. 29.698 

2016. 30.485 
Извор:Стратегија одрживог развоја општине Баточина, 2017-2022. 

и Општине и региони у Републици Србији 2017. година 

Пензионери 

Према попису из 2011. године број пензионера на територији општине Баточина је 2.663, од 

тога 1.202 мушкарца и 1.461 жена. 

Породице 

Према подацима Републичког завода за статистику из 2011. године просечан број деце у 

породици на територији општине Баточина је 1,62,где највише има породица са једним дететом 

(1.166). Укупан број породица на територији Општине је 2.331.   

Табела 13: Породице према броју деце 

Општина 
Са једним 

дететом 

Са двоје 

деце 

Са троје 

деце 

Са четворо 

деце 

Са петоро 

деце 
Укупно 

Баточина 1.166 946 180 33 6 2.331 

Извор: РЗС, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. година у РС, 

Породице с децом према типу породице, броју и старости деце, по 

општинама/градовима 

Мајке са децом до 15 година старости 

Према попису из 2011. године, број породица типа мајка са децом износи 366, а у Табели 14. 

приказан је број деце по узрасту од 5 до 25 година и више која живе у оваквом типу породице. 

Према доступним подацима може се закључити да 236 деце узраста до 15 година живи са 

мајком, као самохраним родитељем. 

Табела 14: Број деце по узрасту у породици типа мајка са децом 

Број деце 

Старосно доба Општина Баточина 

0-5 38 

6-9 36 

10-14 48 

15-17 21 

18-24 85 

25 и више 236 

Укупан број 464 

Извор: РЗС, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. година у РС, 

Породице с децом према типу породице, броју и старости деце 

Лица са посебним потребама и друга лица којима је неопходна туђа помоћ и нега  
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Укупан број особа са инвалидитетом на територији општине Баточина је 1.136, од тога 490 

мушкарца и 673 жена. Просечна старост жена са инвалидитетом је 69,61 година, док је 

просечна старост мушкараца са инвалидитетом 64,68 година.  
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Табела 15:Број особа са инвалидитетом према старосној и полној структури 

Број особа са инвалидитетом 

Општина 

Баточина 

Укупно Мушкарци Жене 

1.163 490 673 

Испод 15 година 11 9 2 

15‒19 5 3 2 

20‒29 11 9 2 

30‒49 94 48 46 

50‒59 202 97 105 

60‒64 143 70 73 

65 и више 697 254 443 

Просечна старост 67,53 64,68 69,61 

Извор: Републички завод за статистику 

На територији општине Баточина, постоји Предшколска установа „Полетарац“ чија је основна 

делатност васпитање, образовање, нега и исхрана, превентивно-здравствена и социјална 

заштита деце од 10 месеци до поласка у школу.Састав јединствене радне организације 

Установе чине: централни објекат у Баточини, издвојене групе са полудневним боравком у 

Брзану, Бадњевцу, Милатовцу,Прњавору, Црном Калу Кијеву, Доброводици и Жировници. 

Матична Основна школа „Свети Сава“данас функционише као матична школа у Баточини са 

девет издвојених одељења. Издвојена осморазредна одељења су у Брзану и Бадњевцу а седам 

издвојених четвороразредних школа су у: Црном Калу, Доброводици, Кијеву, Жировници, 

Милатовцу, Прњавору и Солилу. 

Од установа средњег образовања постоји Средња школа ,,Никола Тесла“ која има четири 

образовна смера: гимназија – друштвени смер, гимназија – општи смер, машинство – 

машински техничар моторних возила и туризам – туристички техничар 

На територији општине Баточина не постоји више и високо образовање, као и ни један вид 

неформалног образовања. 

Пољопривреда 

Главнапривредна активност на територији Општине је пољопривреда, услед плодног тла у 

алувијалнимравнима река. Управо овај речни алувијум се користи за ратарство, док се 

благобрдовите долинске стране користе за развој воћарства, виноградарства источарства.Од 

укупне површине општине Баточина која износи 136 km2,пољопривредно земљиште обухвата 

површину од9.656 ha, док је коришћеног земљишта 6.835 ha.Просечна величина поседа на 

територији општине Баточина, је 0,02 ha, док је просечна величина парцеле пољопривредног 

земљишта 0,27 hа. 

У структури пољопривредних површина, највишеима ораница и башта –6.012 hа, односно 

87,9% од укупних пољопривреднихповршина, воћњаци се простиру на 255 hа, односно 

заузимају 3,7%, виногради на37 hа или 0,5%, ливаде на 272 hа, тј. 3,9%, а пашњаци заузимају 

190 hа односно2,7% коришћених пољопривредних површина. Обрадиво пољопривредно 

земљиште је у највећој мери заступљено у селу Брзан које има 1.940 hа обрадивог земљишта, 

док је обрадива површина нешто мања у селима Бадњевац и Кијево који имају 1.568 hа, 

односно 1.448 hа. Овај податак указује на чињеницу да су носиоци развоја примарне 

пољопривреде села Бадњевац, Брзан, Кијево и Доброводица. Најмање обрадивог земљишта 

има на територији КО Баточина (варошица) и КО Никшић. 
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По Попису из 2011. године, пољопривреднапроизводња се одвија на 1.769 газдинства. Од 

укупно 3.771 становника општине Баточина који се баве пољопривредом, 2.195 су мушкарци а 

1.576 су жене.  

Пољопривредно земљиште на територији општине Баточина је подељено на више класа. 

Земљиште 1. класе заузима површину од 1.299 hа, земљиште 2. класе површину од 2.303 hа, 

земљиште 3. класе 3.475 hа, 4. класе 1.755 hа, 5. класе 516 hа, 6. класе 200 hа, 7. класе 17 hа и 

земљиште 8. класе заузима површину од 17 hа.  

Најраспрострањенији је тип земљишта је гајњача у оподзољавању, продирана гајњача и 

смоница. Алувијална смоница је најраспрострањенија у долини реке Лепенице и у ширем 

појасу десно од пруге Ниш – Београд. Смонице има и у подручју КО Доброводица, Жировница 

и Баточина. 

Воћарство, повртарство и ратарство 

Подручје Општине је веома погодно за гајење шљиве, јабуке, крушке и кајсије, те се ове 

културе највише и гаје. Приметно је и све веће интересовање за узгој дуње, од које се добија 

изузетно квалитетна и цењена ракија. Несумњиво, како се смањује број хектара под ораницама, 

тако се повећава број под воћњацима, а то се једино може објаснити профитом и уложеним 

радом по јединици пољопривредне површине. Иако се третира као поврће, лубеница је такође 

незаобилазна у воћарској производњи, а нарочито у селу Кијеву. 

Воћарство је углавном екстензивно. Најчешће се срећу: јабуке, шљиве, крушке и кајсије. 

Шљива јенајважнија врста воћа у општини Баточина, што по броју стабала то и по 

производњии њеном коришћењу у прехрамбеној индустрији ипроизводњи алкохолних пића. 

Другапо броју стабала и производњи је јабука. Од осталих врста воћа које се гаје издвајају 

секрушке, трешње, кајсије, брескве, ораси и дуње, чија је производња намењенапотребама 

становништва. 

Виноградарство није развијено у довољној мери колико природни услови то омогућавају. На 

територији општине регистрована је само једна винарија у селу Жировница и то је винарија 

„Подрум Стевановић“. Остали засади винове лозе су у власништву физичких лица на мањим 

површинама.Под виновом лозом се налази свега 2,5% пољопривреднихповршина, број родних 

чокота сесмањио, али се просечанпринос повећао са 1,03 на 1,42 kg по чокоту. Тоуказује да се 

виногради сада гаје узпримену агротехничких мера, обично су лоцирани на квалитетнијем 

земљишту, паприноси, упркос мањем броју чокота, морају бити већи. 

Када се говори о пољопривредној ратарској производњи, свакако да најважније место 

заузимају производња пшенице, кукуруза, сунцокрета и крмног биља.На територији општине 

Баточина нема великих складишних капацитета као ни великих система за наводњавање. Због 

уситњености парцела, недовољно примене агротехничких мера, али и због структуре 

земљишта, значајније побољшање приноса у ратарским културама се не може ни 

очекивати.Житасе услед повољних природних услова гаје на готово две трећине 

ораничнихповршина.Кукуруз представља главну културу на ораницама и гаји се у 

деловимаалувијалних равни рекаЛепенице, Велике Мораве и њихових притока, али и 

надолинским странама и ниском побрђу.Данас више служи као сточна храна, а делом и 

упрехрамбеној индустрији. 
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Табела 16: Годишњи принос пшенице и кукуруза у тонама 

Год. Пшеница Кукуруз 
2008. 5.137 12.116 
2009. 5.120 14.616 
2010. 4.668 16.088 
2011. 5.788 12.393 
2012. 5.390 11.727 

Кукуруз је можда и најважнија стратешка биљка на територији општине Баточина. Иако се 

сточни фонд континуирано смањује, основна храна за стоку је и даље кукуруз, па се може рећи 

да је производња кукуруза доста стабилна, а приноси у поређењу са остатком републике 

солидни. Нови хибриди, нешто модернија механизација, па и стечена знања, омогућавају да 

приноси зрна буду око 5-7 тона по хектару у просеку, а такође и знатно веће количине силажне 

масе. 

Пшеница је уз кукуруз традиционално најзаступљенија култура. Њени приноси су нестабилни, 

и код индивидуалних пољопривредних произвођача се креће од 3-6 тона по хектару у просеку. 

Највећи део се предаје околним сладиштарима, а мањи део се користи на самом газдинству у 

исхрани. 

Код производње индустријског биља, постоји изражени тренд раста производње сунцокрета 

последњих година, а шећерна репа се готово више и не производи. У производњи крмног биља 

издваја се луцерка, затим детелина, док се ливаде све мање користе у природном облику, већ се 

врши досевање и ђубрење, па су и приноси знатно повећани. Овде је, такође, присутан тренд 

раста у производњи. Од укупних приноса крмног биља на територији општине Баточина, 

луцерка је заступљена са 59,21%, детелина са 33,61%, док су приноси са ливада и пашњака 

знатно мањи и у укупном проценту приноса учествују са 4,51%, односно 2,66%. Ливаде и 

пашњаци су такође од великог значаја за развој сточарства. Највећеповршине подливадама 

налазе се у атарима села: Бадњевац 50hа, Црни Као 36hа,Милатовац 36hа и Жировница 35hа, а 

под пашњацима: Бадњевац 46hа, Жировница25hа, Кијево 20hа, Доброводица 16hа и Прњавор 

16hа. 

Табела 17: Укупни принос крмног биља 

Детелина Луцерка Ливаде Пашњаци 

Укупан (t) 
По хектару 

(kg) 

Укупан 

(t) 

По хектару 

(kg) 
Укупан (t) 

По хектару 

(kg) 
Укупан (t) 

По хектару 

(kg) 

2.980 3.787 5.250 5.021 400 1.575 236 1.026 

Извор: Стратегија одрживог развоја општине Баточина, 2017-2022. 

Када је теч о повртарству доминира производња паприке, парадајза, краставца, лука, купуса, 

зелене салате, а смањује се производња пасуља и кромпира која је до почетка овог века била 

доминантна. Најзначајније врсте поврћа које се гаје су: кромпир (290 hа), пасуљ (136 hа), купус 

и кељ (148 hа), лук (бели и црни 136 hа), парадајз (88 hа), паприка (99 hа) и грашак (72 hа). 

Приноси ових култура подмирују потребе домаћег становништва, али се остварује и тржишни 

вишак у њиховој производњи. Поврће се гаји у баштама око кућа на малим парцелама. 

Почетком 21. века, производња пасуља на годишњем нивоу је износила приближно 1.400 t, да 

би у 2012. години било произведено нна годишњем нивоу само 27 t, односно 1 t по хектару. У 

производњи сунцокрета, кромпира и пасуља, варирања у годишњој производњи нису толико 

екстремна као што је случај са пасуљем. За период од првих 12 година 21. века, годишње 

производње наведених култура су у делимичној равнотежи и пропорцији. Много тога зависи и 

од самих климатских карактеристика у датој години, па је сходно томе принос различит. 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

356 

 

Сточарство 

У броју грла стоке на територији Општине, једини раст бележи се у броју грла оваца и живине 

и то из године у годину, док је код броја грла свиња приметан благи пад. Може се рећи да се 

варирање на тржишту цена меса из године у годину одражава највише на узгој свиња, а 

примећује се сталан раст броја грла оваца, што би довело, ако се овако настави, да се у неким 

од наредних година број грла оваца и свиња изједначи, иако је свиња домаћа животиња која се 

највише традиционално узгајала у Шумадији. 

Табела 18: Преглед сточног фонда на територији општине Баточина 

Година Говеда Свиње Овце Живина 

2000 1.730 9.114 3.120 50.939 

2006. 1.766 7.599 4.772 33.271 

2012. 1.414 7.382 5.980 50.838 

Извор: Стратегија одрживог развоја општине Баточина, 2017-2022. 

Табела 19: Преглед даздинства према броју условних грла 

≤ 4 5-9 10-14 15-19 20-49 50-99 100-499 ≥500 

1.554 153 40 11 8 2 1 / 

Извор:Попис пољопривреде 2012. године, књига 2. 

Последњих година значајан је пораст овчарске производње како по броју грла тако и по 

квалитету. Производња се заснива претежно на одгоју јагњади за продају, док се производњом 

млека и вуне готово нико не бави, али сезато бележи пораст производње меса по грлу и 

проценат ближњења по овци. Најзаступљеније расе оваца су Виртенберг и Ил де франс. 

Што се тиче говедарства, може се констатовати да је у периоду од 2000. до 2006. године број 

грла био готово идентичан, али од 2006. па све до 2012. године, креће нагли пад, са 

тенденцијом да се настави и у будућем периоду. 

У производњи млека постоје константна одступања у производњи, мада се може рећи да је да 

је просечна производња млека негде око 20-23 l/дан, док је просечан годишњи просек око 4.000 

l. Највећи број произвођача млеко предаје у две млекаре: „Мегле“ Крагујевац и „Куч Компани“ 

Крагујевац. Традиционално, доста произвођача бави се производњом сира и кајмака који 

пласира на пијаци и код сталних купаца. Мора се напоменути да на територији општине 

највише произвођача има до 10 крава.  

Када су у питању сточне фарме и гајење стоке уопште, јавља се велики број нерегистрованих 

сточних фарми, на којима се гаје различите врсте стоке. 

Ветеринарска станица Лапово задужена је и за територију општине Баточина, тако да у 

Баточини постоји амбуланта која је у склопу наведене. Поред ње, на територији општине 

постоји још једна приватна амбуланта која се такође налази у Баточини. У вези са овим треба 

рећи да постоји предлог за формирање заједничког сточног гробља за општине Баточина, 

Лапово и Рача са карантином за животиње. 

Шумарство 

Данас, површине под шумама износе 1.824 ha. Од ове површине, 456 ha се налази у 

власништву државе, а остатак од 1.368 ha у приватном власништву. Најочуванији шумски 

комплекс је „Рогот“ који се простире на површини од 365 ha 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, 
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цер, јела и граб. На територији општине Баточина шумским површинама газдује ШГ 

„Крагујевац“ преко својих управа, а на основу Oпште и посебних основа газдовања шумама. 

Шумама у приватној својини газдује се у складу са Општим основама и 

програмимагаздовања.Нове површине под шумама ће се формирати у складу са 

важећимзаконима из области шумарства, пољопривреде, водопривреде и саобраћаја.  

Ловиште, које је значајно за развој туризма простире се на површини од 13.500 ha и њиме 

газдује Ловачко друштво „Рогот“. Обилује богатом дивљачи: срндаћ – капиталац, фазани, 

зечеви, јаребице. Једна трећина ловишта је у равници. 

Материјална, културна и природна добра 

Културна добра су ствари и творевине материјалне и духовне културе од општег интереса које 

уживају посебну заштиту утврђену Законом о културним добрима („Службени гласник РС“, 

бр. 71/1994). Културна добра, у зависности од физичких, уметничких, културних и историјских 

својстава су: споменици културе, просторне културно–историјске целине, археолошка 

налазишта и знаменита места – непокретна културна добра; уметничко – историјска дела, 

архивска грађа, филмска грађа, стара и ретка књига – покретна културна добра. Културна 

добра, у зависности од свог значаја, разврставају се у следеће категорије: културна добра, 

културна добра од великог значаја и културна добра од изузетног значаја. 

Културна добра која уживају статус претходне заштите (евидентирана културна добра) су 

бројни објекти сакралне архитектуре, објекти народног градитељства, гробља и 

појединачни споменици и археолошки локалитети. 

На територији општине Баточина евидентирана су два заштићена природна добра:  

– Cпоменик природе „Рогот“ (обухвата територију К.О.Баточина, Брзан и 

Доброводица, површине 365 ha); 

– Специјални резерват природе„Брзанско моравиште“ (К.О. Брзан, у поступку 

заштите).  

Пећина у насељу Градац 

представљапосебнуамбијенталнуцелину(уподножјуЈерининогбрда,са десне долинске 

стране реке Лепенице), са географским (налази се у доломитском мермеру), археолошким 

и геолошко-палеонтолошким вредностима. У пећини су пронађени многобројни фосилни 

остаци животиња. 

На подручју општине Баточина налазе се разноврсна културна добра која потичу од 

периода праисторије (старост појединих археолошких локалитета датира из периода 

старијег каменог доба – палеолита, око 10.000 год.п.н.е.). Према подацима Републичког 

завода за заштиту 

споменикакултуре,напланскомподручјурегистрованојеједнонепокретнокултурно 

доброодвеликогзначаја(археолошкилокалитетЈерининград)и3културнадобрау категорији 

споменика културе (палеолитска пећина под Јерининим брдом, црква брвнара у Брзану, 

манастир Грнчарица уПрњавору).Вредно помена је и још једна верски објекат,Манастир 

Светог спаса, изграђен 1960. године у Доброводици.  

На Лепеничком потоку се налази Братковска воденица у Бадњевцу. Датира из доба прве сеобе 

Срба из 1690. године и представља праву туристичку атракцију. 

Од објеката културеу оквиру општинског центра налази cе Центар за културу „Доситеј 

Обрадовић“. Народна библиотека „Вук Караџић“ се налази на простору од 122m2, има 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

358 

 

петоро запослених и око 390 корисника библиотеке. Ван општинског центра Баточина, у 

центрима насеља,БрзаниБадњевацналазеcеодељењаНароднебиблиотеке„ВукКараџић“ ca 

по једним запосленим и око 19 односно 54 корисника.
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ОБЈЕКТИ И ДРУГА ИНФРАСТРУКТУРА ОД ПОСЕБНОГ 

ЗНАЧАЈА (КРИТИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА) 

При изради процене ризика од катастрофа, а на основу осетљивости критичне инфраструктуре, 

ефекте и последице, на основу пројектне документације, сагледавају се што тачније 

имликације елементарних непогода на критичну инфраструктуру.  

Под критичном инфраструктуром се подразумева широк опсег различитих средстава и 

имовине који су неопходни за свакодневно и ефикасно функционисање друштвених, 

економских, политичких и културних система у држави. Било какав прекид у елементима 

критичне инфраструктуре представља озбиљну претњу за правилно функционисање ових 

система и може довести до оштећења имовине, људских жртава и значајних економских 

губитака. При изради процене ризика идентификују се објекти критичне инфраструктуре на 

територији Општине чије функционисање може бити угрожено од стране катасртофатј од 

стране опасности које су карактеристичне за подручје Општине.  

Електро-енергетска инфраструктура 

Електроенергетски систем обухвата производњу, пренос и дистибуцију електричне енергије од 

електрана па све до последњих корисника. Системи у оквиру електроенергетске 

инфраструктуре намењени производњи електричне енергије су електране, хидроелектране, 

термоелектране и објекти за производњу електричне енергије из алтернативних (обновљивих) 

извора. Поред набројаних извора енергије, у електро-енергетску инфраструктуру се убрајају и 

трафостанице као и далеководи који смањују и преносе произведену енергију корисницима. 

Хаварије на објектима у електроенергетском систему се третирају са аспекта испада из погона 

објеката који су веома важни за снабдевање Електричном енергијом (ЕЕ) подручja општине 

Баточина. Евентуална хаварија на објектима електроенергетског система на територији 

Општине межедовести до:  

– потпуног распад електроенергетског система у Општини и апсолутнох прекид 

испоруке електричне енергије крајњим корисницима;  

– делимичне хаварије система која проузрокује прекид испоруке електричне енергије за 

одређене целине;  

– прекида испоруке за поједина насеља где је велики број потрошача свих категорија, 

који остају без напајања; 

– прекид у испоруци електричне енергије великим потрошачима где технолошки 

поступак захтева континуитет у производњи и испоруци услуга. 

Објекти који су од посебног значаја за снабдевање eлектричном енергијом 

На територији Општине налазе се преносне и дистрибутивне мреже и објекти који су саставни 

део Електромреже Србије. Насеља на подручју општине Баточина се електричном енергијом 

снабдевају из ТС „Лапово“ 110/35/10 kV, преко далековода 35 kV. Снабдевање електричном 

енергијом обезбеђено је за сва насеља у Општини.  

Трафостанице и далеководи 35 kV су примарни високонапонски објекти којима се врши 

дистрибуција електричне енергије на подручју ове општине. Са напонског нивоа 35 kV, 

помоћу три ТС 35/10 kV „Баточина“, „Брзан“ и „Жировница“, напон се обара на 10 kV мрежу 

која је развијена до свих насеља. У насељима се помоћу ТС 10/0,4 kV напон доводи на 

потрошачку мрежу. 
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Укупна дужина подземних водова од 10 kV ових трафостаница је 11.300 m, а укупна дужина 

надземних водова од 10 kV је 62.500 m. У овој мрежи далеководи су израђени претежно на 

бетонским а мањим делом на дрвеним импрегнираним стубовима. На територији Општине, 

има укупно 72 трафостанице од 10 kV различитих типова и опремљености. Дужина подземних 

водова од 0,4 kV ових трафостаница је 16.000 m, док је дужина надземних водова од 0,4 kV 

198.000 m.  

Капацитети нисконапонске електро-енергетске мреже ТС 10/0,4 kV незадовољавају тренутне 

потребе за електричном енергијом, тако да у наредном планском периоду треба повећати 

њихову инсталисану снагу. 

Када је у питању јавна расвета, дужина ваздушних водова износи 140.000 m а дужина 

подземних водова 10.000 m. Јавна расвета је урађена у свих 11 насеља. 

Гасна инфраструктура 

Кроз Општину пролази магистрални гасовод Београд – Ниш, деоница Велико Орашје – 

Параћин (МГ 08, Ø 457 mm), радног притиска 50 бара, од којег се помоћу ГРЧ ,,Баточина” 

одваја разводни гасовод Баточина – Крагујевац (РГ 08-02, Ø 273 mm), радног притиска 50 

бара. 

За загревање објеката у зимском периоду се као огрев користе угаљ и дрво. У општинском 

центру у објектима управе и друштвених активности користе се блоковске и 

индивидуалне котларнице. 

За грејање становништва на територији општине Баточина, задужено је ЈКП ,,7. Јули“, које 

обавља своје делатности још од 1989. године. Предузеће располаже са 4 котла, 

инсталисане снаге 1x1,86 MW. Приликом производње топлотне енергије ЈКП користи 

мрки угаљ. Капацитет котлова и мреже је недовољан, па се у дужем року продужује 

проблем услед недостатка средстава за реконструкције и годишње ремонте што има 

утицаја на повећање трошкова и расипање енергије. 

Саобраћајна инфраструктура 

Општина Баточина има повољан геостратешки положај захваљујући пре свега савременим 

друмским и железничким путним правцима који пролазе кроз Општину. Модернизација 

друмске мреже и железничка саобраћајна повезаност са свим деловима земље има велики 

утицај на економски и индустријски развитак Општине.  

Насеља на територији општине Баточина налазе се на подручју које је у привредном погледу 

усмерено ка Крагујевцу. Међутим, захваљујући добрим саобраћајним везама са осталим 

значајнијим привредним центрима и великим градовима у Србији, омогућена је трговинска 

размена и успостављање тржишно – економских односа са ширим подручјем према Београду, 

Новом Саду и Нишу.  

Посебан значај имају удвојена друмско-железничка Балканска магистрала и такође удвојена 

друмско-железничка Лепеничка трансверзала. Балканска магистрала која иде долином Велике 

Мораве одувек је имала велику улогу у повезивању земаља средње Европе и истока Балкана. И 

путна и железничка саобраћајница ове магистрале пролазе северозападним делом општинске 

територије кроз атар села Брзан, правцем север-југоисток. И комуникациони правац који иде 

долином Лепенице и Груже има велики значај у развоју општине имајући у виду да представља 

везу Шумадије и Поморавља. Према истоку Општина је повезана преко Лапова и моста на 

Великој Морави са плодном Ресавом. 
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Територијом Општине пролази траса државног пута I реда у дужини од око 15 km. 

Заступљеност државних путевa II реда је свега 8,1%, док су општински путеви заступљени са 

75,7%. Од 56 km општинских путева, 38 km је са савременим коловозом. 

Табела 20: Мрежа саобраћајница на територији општине Баточина 

Категорија Број Путни правац 

I A A1 
Државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - 

Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са 

Македонијом (гранични прелаз Прешево) 

I Б 24 Баточина - Крагујевац - Краљево 

II А 158 
Мала Крсна - Велика Плана - Баточина - Јагодина - Ћуприја 

- Параћин - Ражањ - Алексинац - Ниш - Клисура - Лесковац 

Државни пут I реда бр. А1 – аутопут, међународне ознаке Е-75, у дужини од 4,76 km, са 

саобраћајним оптерећењем од 17.216 возила на деоници Лапово – Баточина и 15.060 

возила на деоници Баточина –Јагодина. Ова саобраћајница је најважнији путни правац, 

како на нивоу Општине, тако и на републичком и међународном нивоу.Баточина – Појате 

– изграђена деоница пружа се долином Велике Мораве у дужиниод 58,2km са техничким 

карактеристикама за брзину кретања возила од 130km/h и подужим нагибима у границама 

0,2-4%. 

ДржавнипутIБредабр.24– Баточина–Крагујевац – Краљево,удужиниод14,1km, представља 

други најзначајнији путни правац на територији Општине,са оптерећењем од 5.319 возила 

на деоници Баточина – Баточина (Марковац) у 2008.години. 

Државни пут IIA реда бр.158 –Мала Крсна – Велика Плана – Баточина – Јагодина – 

Ћуприја – Параћин – Ражањ – Алексинац – Ниш – Клисура – Лесковац – граница са 

Републиком Македонијом,удужиниод4,9km. Саобраћајница представља алтернативни 

путни правац аутопуту Е-75. 

Општинска путна мрежа, која има улогу повезивања насеља са центром Општине и са 

путном мрежом вишег ранга.Значајнијиопштинскипутниправцису: 

– Баточина – Рача, који са северозапада улази у подручје Општине, надвожњаком 

премошћује пругу Лапово – Крагујевац и улази у центар Општине. Укупне дужине 

пута око 7 km; 

– Баточина – Лапово, који такође води из центра на север и са пругом се укршта у 

нивоу на путномпрелазу. Приближна дужина овог путног правца је нешто мања од 

километра; 

– путни правци према Доброводици и Кијеву који из центра насеља воде према југу.  

Дужина општинске путне мреже износи 56 km, од чега је 38 km, или 67,8%, сасавременим 

коловозним застором. Поједине деонице општинских путева су још увек у изградњи. 

Стање вертикалне и хоризонталне сигнализације је лоше, али упркос томе просечна 

ширина коловоза од 5,0 до 6,0 m омогућује релативно безбедно функционисање 

индивидуалног и теретног – снабдевачкогсаобраћаја. 

Мрежунекатегорисанихпутевачинепутевиширинеод3,5–

5,0mсаасфалтним,земљанимиуреткимслучајевимамакадамскимколовозним застором.  

Табела 21: Преглед локалних путних праваца у општини Баточина 

Р.бр Локални пут 
Укупна 

дужина 

Кроз 

насеље 

Ван 

насеља 

1. Л-201 Баточина-Црни Као-Рача 6,8 km 1,3 km 5,5 km 

2. Л-202 кроз насељено место Ц. 2,7 km 2,2 km 0,5 km 
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Као 

3. 
Л-203 кроз насељено место 

Градац 
1,8 km 1,8 km - 

4. Л-204 Градац-Бадњевац– бр. 24 7,8 km 5,4 km 2,4 km 

5. 
Л-205 – бр. 24 – Никшић-

Милатовац 
2,45 km 1,85 km 0,6 km 

6. 
Л-206 – бр.24 –Жировница-

Прњавор 
4,2 km 2,1 km 2,1 km 

7. 
Л-207 – бр. 24 – Милатовац 

Цветојевац 
3,1 km 1,8 km 1,3 km 

8. Л-208 Жировница-Прњавор 2,7 km 2,7 km - 

9. 
Л-209 Баточина-Доброводица-

Кијево 
5,0 km 1,3 km 3,7 km 

10. Л-210 Доброводица –Кијево 3,2 km 2,3 km 0,9 km 

11. 
Л-211 Брзан-кућа Антонијевић. 

А. 
4,3 km 3,0 km 1,3 km 

12. Л-212 Брзан-Солило-школа 1,8 km 1,8 km - 

13. Л-213 Брзан-Гаврановачка мала 2,1 km 2,1 km - 
Извор:Стратегија одрживог развоја општине Баточина, 2017-2022. 

Као најзначајнији аутобуски превозник истиче се „Аутосаобраћај“ из Крагујевца који 

поседује највећи део регистрованих линија у приградском и међуградском саобраћају и 

једини је стални превозник у локалномсаобраћају. У самом центру Општине се налази и 

главна Аутобуска станица Баточина. 

Слика 3: Путна мрежа на територији Општине 

Извор: Просторни план општине Баточина 2010. година. 

Железнички саобраћај 

ТериторијомОпштинепролазимагистралнаелектрифициранапругаБудимпешта – Београд – 

Лапово – Ниш – Скопље – Солун, удужиниод4,6kmиједноколосечнапругаЛапово–

Крагујевац–Краљево–Косово поље – Скопље, у дужини од 14,3 km, са железничким 

станицама Баточина и Брзан. Железничка станица располаже са потребним бројем 

станичних колосека, механичким сигнално-сигурносним уређајима и 
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ваздушнимтелекомуникационимводовима,станичномзградомикапацитетимазапријемиотпр

емупутникаиробеза шта се користи и индустријски колосекСтражевица. 

Телекомуникациона инфраструктура 

Саставни део телекомуникационе инфраструктуре представљају објекти и средства 

електронских комуникација, који су од међународног и магистралног значаја и служе за пренос 

података. 

Територија општине Баточина је покривена поштанском, телеграфском и телефонском 

мрежом, као и мрежама мобилне телефоније и телевизијског и радио преноса. Различит је 

степен просторне и функционалне развијености поменутих мрежа, тако да је неопходна 

њихова модернизација, комплетирање и ширење према концентрисаним корисницима 

(насеља, производне зоне и саобраћајни терминали). 

Поштанским саобраћајем и услугама су покривена сва насеља Општине, а испоставе 

„Пошта Србије“ се налазе у: Баточини, Бадњевцу, Милатовцу, Жировници и Брзану. Број 

пошта са шалтерима задовољава потребе становништва и нема потребе за објектима овог 

типа услуге. 

На територији Општине постоји 7 дигиталних телефонских централа :  

– ЧЦ Баточина; 

– КЦ Црни Као; 

– КЦ Бадњевац; 

– КЦ Никшић; 

– КЦ Брзан, 

– КЦ Доброводица; 

– КЦ Жировница.  

Осим КЦ Доброводица, све остале су повезане оптичким кабловима. Умрежавање у 

савремени систем комуникација омогућен је магистралним општичкимкабломБеоград-

Ниш,сакракомкојипрекоБаточинеповезујеКрагујевац. 

Функционисањемобилнетелефонијеомогућенојепрекопостојећихбазнихстаница.  

На територији општине Баточина фиксним телефонским саобраћајем управља национална 

компанија Телеком Србија. Када је у питању мобилна телефонија на територији општине 

Баточина доступни су сигнали сва три оператера: Теленор, МТС и ВИП. Покривеност мрежом, 

на територији општине Баточина је потпуна и доступне су све услуге које ови оператери 

пружају и на нивоу Републике Србије. 

Према доступним подацима из Републичког завода за статистику, број телефонских 

претплатника на територији Општине је у 2016. години износио 3.164. 

Здравствена и социјална заштита 

Обухвата активности из области здравственог и социјалног рада. Здравствену заштиту 

обезбеђује стручно медицинско особље у здравственим установама и приватној пракси, до 

бриге и здравствене неге у установама за трајни смештај (резиденцијалним установама) и 

активности социјалног рада без учешћа здравствених радника. Подржане су активности 

здравствених радника и све акције Светске здравствене организације, а у склопу наведеног, у 

припреми су и развојна саветовалишта за младе са посебним освртом на болести зависности. 

Државне здравствене установе оснивају се у складу са Планом мреже здравствених установа, 

који доноси Влада Републике Србије.План се доноси на основу: Стратегије здравствене 
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заштите Републике Србије; здравственог стања становништва; броја и старосне структуре 

становништва; постојећег броја капацитета и распореда здравствених установа; степена 

урбанизације, развијености и саобраћајне повезаности појединих подручја; тежње ка једнакој 

доступности здравствене заштите; сазнања о потребном обиму појединих нивоа здравствене 

делатности и економске могућности Републике. 

Планом мреже здравствених установа утврђују се врсте, број, структура, капацитети и 

просторни распоред здравствених установа и болничких постеља, нивои здравствене 

заштите,као и организација службе хитне медицинске помоћи. Доношењем стратегије 

здравствене заштите у Републици Србији од стране Народне скупштине Републике Србије, као 

и Плана мреже здравствених установа од стране Владе Републике Србије, стварају се 

неопходни предуслови за конкретније планирање даљег развоја и унапређења здравствене 

службе на територији општинеБаточина. 

Здравствена заштита 

Здравствене установе, имају задатак да пружају хитну медицинску помоћ, као и да 

предузимајуодговарајуће мере за заштиту и очување здравља угроженог становништва. Између 

осталог, задатак здравствених служби је и спровођење хигијенских мера ради остваривања 

хигијенско-санитарних услова. 

Здравствена заштита становништва општине Баточина остварује 

сеДомаздрављаиДиспанзеразаженеи децу у: 

− Баточини (Дом здравља); 

− Бадњевац (амбуланта); 

− Брзан (амбуланта).  

Дом здравља у Баточини пo свом кaпaцитетy и функционалној структури одговара 

стандардима здравствене зaштитe за општину мање величине каква је Баточина. Дом 

здравља Баточина представља самосталну здравствену организацију за пружање здравствених 

услуга становништву Општине. Зграда Дома здравља у Баточини има укупну површину 

корисног простора око 1.018 m².Зграда Диспанзера за жене и децу, површине око 309 m². 

Дом здравља у Баточини пружа превентивне дијагностичке и терапеутске здравствене услуге 

из области здравствене заштите: 

− Здравствено васпитање; 

− Општа медицина; 

− Здравствена заштита деце и жена; 

− Поливалентне патронаже; 

− Стоматолошке здравствене заштите; 

− Интерне медицине; 

− Лабораторијске дијагностике; 

− Рентген дијагностике; 

− Кућног лечења и здравствене неге; 

− Хитне медицинске помоћи; 

− Пнеумофизиолошке заштите. 

Постојеће две сеоске амбуланте углавном задовољавају опремљеношћу и стручним 

кадровима, као и бројемрадних 

дана(сати),алијеукупанбројамбулантинедовољанзацелутериторијуОпштине.У Бадњевцу и 

Брзануамбуланте су површине 87,80 m². 
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Када је реч о људским ресурсима здравствених установа на територији Општине, стање је 

следеће: 

− Лекари специјалисти -8; 

− Лекари -6; 

− Лекари на специјјализацији -4; 

− Здравствени радници са ВСС -7; 

− Здравствени радници са ССС -30; 

− Немедицинско особље -15. 

Социјална заштита 

„Социјална заштита јесте организована друштвена делатност од јавног интереса чији је циљ 

пружање помоћи и оснаживање за самосталан и продуктиван живот у друштву појединаца и 

породица, као и спречавање настајања и отклањање последица социјалне искључености“ 

(Закон о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011). 

Центар за социјални рад „Шумадија“ Баточина је основан 1986. године, а одлукама скупштина 

општина Баточина, Рача и Лапово од 1992. године трансформисан је у Међуопштински центар 

за социјални рад за општине Баточина, Рача и Лапово „Шумадија“ Баточина, чиме су све три 

општине образовале јединствено социјално подручје. Поред седишта Центра које се налази у 

Баточини, организован је рад и у одељењима у Рачи и Лапову.  

На извршавању поверених послова од стране Републике ангажовано је 13 радника, од којих је 

9 стручних (социјални радници, психолог, педагог и правници). Број социјалних радника 

задужених за социјалну заштиту, према подацима из 2017. године, на територији општине 

Баточина је 4, док је корисника социјалне помоћи 922, односно 8,2% укупне популације. 

Узимајући у обзир ове информације, може се закључити да на једног социјалног радника на 

територији Општине, долази 231 корисник социјалне помоћи тј. 2.771 становник општине 

Баточина.  

Основни задаци и активности који се реализују у оквиру Центра за социјални рад су:  

− Породично правна заштита; 

− Послови социјалне заштите и социјалног рада; 

− Поступања у пословима заштите од насиља у породици.  

Центар пружа више врста услуга корисницима, а највише услуга пружене су у виду 

једнократне новчане помоћи и материјалног обезбеђења. 

Водопривредна инфраструктура 

Обезбеђење количина и квалитета питке воде за водоснабдевање становништва врши се из 

постојећих водозахвата – изворишта („Јасик“, „Брзан“ и низ локалних изворишта по 

насељеним местима) која се могу експлоатисати до рационалног нивоа. Висококвалитетне воде 

су посебно заштићене и користе под посебним условима и уз одговарајуће сагласности и 

накнаду. 

Активности на заштити вода подразумевају изградњу комуналне инфраструктуре и 

постројења за прераду отпадних вода, као и минимизирање и неутралисање штетних утицаја од 

интензивне пољопривредне производње. 

На подручју Општине водоснабдевање насеља организовано је путем водоводних система и 

бунара у двориштима домаћинстава, и то:  
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− Насеља Баточина, Никшић, Милатовац и Бадњевац, која се снабдевају водом из 

изворишта „Брзан“ (Моравски систем), формираног за потребе града Крагујевца; 

− Насеља Бадњевац и Прњавор, у којима постоји заједнички систем за водоснабдевање;  

− Насеља Црни Као, Брзан, Доброводица, Жировница, Градац и Кијево, у којима је 

снабдевање водом решено индивидуално. 

Баточина се снабдева водом техничког квалитета из крагујевачког система „Морава“. 

Дистрибутивна мрежа баточинског водовода се одваја од крагујевачког примарног водовода на 

излазу из шуме Рогот, на територији општине, и њоме је обухваћена само варош Баточина и 

село Баточина. Од осталих насеља, села Милатовац са Осојаком и Никшић су прикључена 

такође на крагујевачки водоводни систем, док остала села општине нису обухваћена овом 

мрежом и снабдевају се из сопствених система, бунара и хидрофора. Вода је, осим законом 

прописаног хлорисања, непречишћена, техничког квалитета и као таква се не може користити 

за пиће. 

Због застарелости и дотрајалости мреже дистрибутивног водовода, велики су губици у самој 

мрежи. Губици се процењују на 65%, што је велики проблем и због чега постоји потреба за 

реконструкцијом примарне мреже у читавом делу којим пролазе азбестне и цементне цеви.  

Из крагујевачког система ,,Морава“ је у 2016. години било укупно захваћено 19.134.000 l воде, 

од чега пијаће 10.927.000 l. 

Према подацима ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, укупна дужина водоводне мреже у 

насељима Баточина, Никшић, Осојак и Милатовац износи 43.128 m. Укупан број објеката 

прикључених на водоводну мрежу тј водоводних приључака је 4.180. 

Изворишта 

На подручју Општине водоснабдевање насеља организовано је путем водоводних система 

и бунара у двориштима домаћинстава, и то: 

− Насеља Баточина, Никшић, Милатовац и Бадњевац, која се снабдевају водом из 

изворишта „Брзан“ (Моравски систем), формираног за потребе градаКрагујевца;  

− Насеља Бадњевац и Прњавор, у којима постоји заједнички систем за 

водоснабдевање; 

− Насеља Црни Као, Брзан, Доброводица, Жировница, Градац и Кијево, у којима је 

снабдевање водом решеноиндивидуално. 

На територији општине Баточина се налазе два значајна водоизворишта, која су значајна са 

санбдевање водом становништва Општине. Водоизворишта се налазе у приобаљу реке Велике 

Мораве, и то су: 

− „Јасик“; 

− „Брзан“. 

Општина, у складу са својим финансијским могућностима, ради на изградњи сопственог 

система за водоснабдевање са изворишта „Јасик“ у Брзану, како би били отклоњени постојећи 

проблеми који постоје у водоснабдевању. До краја 2008. године је изграђен резервоар, бунари 

Б1 и Б2 од пројектованих четири бунара, црпна станица и цевовод у дужини од 6.500 m од 

пројектованих 12.200 m до спајања са баточинском дистибутивном мрежом. Изграђен је и 

потисни вод до бустер станице Брзан, дужине 2.100 m, потисни вод од црпне станице Брзан до 

резервоара Брзан, дужине 1.100 m, као и бустер црпна станица Брзан. Дистрибутивна мрежа 

још увек није изграђена, и по изградњи исте ће се омогућити водоснабдевање за 1.200 
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домаћинстава. У истом периоду израђује се и пројектна документација фабрике за 

пречишћавање питке воде која ће бити лоцирана на самом изворишту. 

Магистрални цевовод Ø315 од изворишта „Јасик“ до резервоара „Плоче“ изграђен је до 

2014.године од стационаже km 0,00 до km 10+107,92. Планирано је да се до краја 2015.године 

изведу радови на изградњи преостала 2km магистралног цевовода, односно стационаже од km 

10+107,92 до km 12+262,96, што до данас није урађено.  

Завршетком ових радова, а потом и планираном изградњом резервоара „Плоче“ са бустер 

станицом, као и бунара Б3 и Б4 на изворишту „Јасик“, општина Баточина би добила сопствени 

систем за водоснабдевање. Ови радови нису изведени. 

На територији општине Баточина постоји и низ локалних изворишта по насељеним местима 

која се могу експлоатисати до рационалног нивоа. 

Отпадне воде 

Општина Баточина нема адекватно решење на питање сакупљања, одвођења и пречишћавања 

отпадних вода. Систем јавне канализације има само насеље Баточина У самој вароши Општине 

постоји канализациона мрежа која је сепарационог типа, и покрива око 3/4 насеља.Ова мрежа 

обувата центар вароши Баточина, насеље Нова Лозница, насеље Стара Лозница ( Главни 

колектор и деоница 6), насеље „Крстићки крај”, и део насеља Доња Мала и „Јефтићки крај“. 

Сва ова насеља део су вароши Баточина, у којој скупа има 974 прикључака на мрежу фекалне 

канализације, од чега је 864 из категорије домаћинства, а 110 из категорије привреда. 

УпотребљенаводасеприкупљауглавниколекторØ400иØ500 mm и путем канализационе 

црпне станице одводи, без пречишћавања, у реципијентрекуЛепеницу.Постојећа  

канализациона мрежа је сепарационог типаи није опремљена постројењем за пречишћавање 

отпадних вода.Атмосферскаводасекишномканализацијомизграђеном 

самоуцентрунасељаБаточина,најближимпутемсе ипуштаурекуЛепеницу. 

У осталим насељима не постоје системи за сакупљање, одвођење и третман отпадних вода, већ 

се испуштање истих врши индивидуално, у неадекватно изведене тј. примитивно изграђене 

упијајуће септичке јаме, копане бунаре или оближње водотоковечиме се директно загађују 

копани бунари намењени водоснабдевању.Такав је случај са реком Лепеницом, која 

акумулира целокупну фекалну канализацију. 

Потребне количине и дистрибутивна мрежа 

На основу броја становника, прикључености на водоводне системе и норми потрошње 

одређене су укупне потребе становништва за пијаћом водом. На основу анализе будућег 

стања и развоја потреба у прошлости одређене су потребе прехрамбене индустрије и туризма 

за висококвалитетном водом, а њихв приказ дат је унаредним табелама. 
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Табела 22:Потребе за водом (2021. године) (106m3/год.) 

Округ Ук. вис. воде Индустрија* Укупно 

Баточина 5,0 2,1 7,1 

Извор:Уредба о утврђивању водопривредне основе Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 

11/2002) 

Табела 23:Оријентационо сагледавање снабдевања водом насеља ииндустрије 

Округ, општина 

Перспектива водоснабдевања 

Ближа Дугорочна 

Висококвалитетне 

воде 

Воде нижег 

квалитета 

Висококвалитетне 

воде 

Воде нижег 

квалитета 

Шумадијски округ, 

Баточина 
ПВ, Гружа ПВ, ВТ 

ПВ, Гружа, Лопатница-

Студеница 
ПВ, ВТ 

Напомена: ПВ – Све остале подземне воде; ВТ – Водоток 

Извор: Уредба о утврђивању водопривредне основе Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 

11/2002) 

Према подацима ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, укупна дужина водоводне мреже у 

насељима Баточина, Никшић, Осојак и Милатовац износи 43.128 m. Укупан број објеката 

прикључених на водоводну мрежу тј водоводних приључака је 4.180. 

Снабдевање становништва храном 

Снабдевање становништва храном почиње у области прехрамбене индустрије ипољопривреде, 

а одвија се преко објеката трговине прехрамбених производа и пијаца.Пољопривреда као један 

од снабдевача становништва храном обухвата биљну и сточарску производњу и са њима 

повезане услужне делатности (пре свега, складиштење).После производње битна су складишта 

сточне хране и готових пољопривреднихпроизвода и директни пласман пољопривредних 

производа на пијацама. 

На територији општине Баточина, налазе се две сушаре, капацитета 78 m3, док је број силажа 

57, укупног капацитета 3.250 m3, од чега је коришћеног 2.670m3.  

На територији Општине нема регистрованих стакленика, а укупан број пластеника износи 114, 

укупног капацитета 27.834m3, од чега је коришћеног 25.688m3. 

Зелена пијаца се налази само у општинском центру Баточини (поред аутобуске станице) 

површине од 3,4 ha у потпуности задовољава становништво. Традиционално, доста 

произвођача бави се производњом сира и кајмака који пласира на пијаци и код сталних купаца. 

У осталим сеоским насељима не постоје зелене пијаце.  

Сточна пијаца, која се користи и као кванташка, налази се између шуме Рогот и пута који 

повезује Баточину и Доброводицу. 

Органи локалне самоуправе 

Општина Баточинаје основна територијална јединица у којој грађани остварују локалну 

самоуправу у складу са Уставом. Општина има својство правног лица и представља је 

Председник општине. 

Организација локалне самоуправе општине Баточина успостављена је адекватно Закону о 

локалној самоуправи, а регулисана је Статутом општине Баточина, другим законским актима и 

одлукама Скупштине општине Баточина. Према Закону установљени органи локалне 
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самоуправе општине Баточина су: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће 

и Општинска управа. 

Општинска управа општине Баточина има 3 основне унутрашње организационе јединице: 

− Одељење за општу управу, људске ресурсе и полове органа општине Баточина; 

− Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије, у оквиру кога су 

образована 2 одсека: Одсек за локалну пореску администрацију и јавне службе и Одсек 

за локални економски развој; 

− Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам, грађевинарство, стамбено-

комуналне, инспекцијске послове и инвестиције у оквиру кога су образована 2 одсека: 

Одсек за спровођење обједињене процедуре, грађевинарство и урбанизам и Одсек за 

инвестиције и инфраструктуру. 

Општина Баточина располаже једном управном зградом у њој су смештене Општинска управа 

општине Баточина, инспекцијске службе, службе Војске РС, РГЗ – Служба за катастар 

непокретности.  

Општина има два јавна предузећа, Јавно комунално предузеће „7. Јули“ које се налази у 

стечају, и Јавно предузеће „Лепеница Баточина“ Баточина.



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

370 

 

II ПОСЕБНИ ДЕО: ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОПАСНОСТИ И 

ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА 

Процена ризика је утврђивање природе и степена ризика потенцијалне опасности, стања 

угрожености и последица које могу потенцијално угрозити животе и здравље људи, 

материјална добра и животну средину.То је процес који обухвата идентификацију, анализу и 

евалуацију ризика. Процена садржи описе свих сценарија који су базирани на основу 

референтних догађаја за све опасности које је Радна група идентификовала, затим контекст у 

којем су разматрани сценарији, резултате прорачуна ризика и нивоа ризика (матрице ризика), 

као и картографски приказ свих ризика. 

На основу добијених и доступних података, Радна група је извршила идентификацију 

опасности карактеристичних за територију општине Баточина:земљотреси и 

поплаве.Проценом се дефинишу вредности утицаја наведених опасности посебно на сваку од 

следећих штићених вредности:  

− Живот и здравље људи; 

− Економија/екологија; 

− Друштвена стабилност. 
 

Резултати сценарија (последице и вероватноћа) убацују се у матрице ризика, које се састојеод 

две осе, осе последица и осе вероватноће, при чему се у процењивању вероватноће догађаја 

примењује један од три различита приступа (стручна процена, прогноза вероватноће и 

коришћење података о прошлим догађајима).  

Свака оса има пет вредности, што даје матрицу од двадесетпет поља. Наведених двадесетпет 

поља дели се у четири категорије ризика:низак ризик, умерени ризик, висок ризик и веома 

висок ризик.Веома висок и висок ниво ризика, захтевају третман ризика, ради смањења на ниво 

прихватљивости.Потребно је истаћи да се и у случају умереног нивоа ризика могу навести 

поједине мере третмана ризика, како би се штетне последице у што већој мери смањиле.  

На крају,на карти територије општине Баточина се приказују добијени ризици – опасности и 

делови територије који су више или мање угрожени и наведени у сценарију.
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1 ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ЗЕМЉОТРЕСА 

Земљотрес је сложени динамички процес који се манифестује изненадним ломом стенских 

маса Земљине коре под дејством високих напона. Према начину настанка разликују се 

природни (тектонски, вулкански и урвински) и вештачки (вештачка акумулациона језера и др.) 

земљотреси. Земљотрес представља кретање тла услед наглих тектонских поремећаја у делу 

земљине коре – жариште (хипоцентар), на дубини H – жаришна дубина. 

Постојањесистема за идентификацију, обавештавање и евиденције 

Систем за идентификацију земљотреса се остварује на Републичком нивоу у надлежности 

Републичког сеизмолошког завода. Централна сеизмолошка станица у Београду располаже са 

ДАСА системом (Дигитална Аутоматска Сеизмолошка Аквизиција) који представља основу 

сеизмолошке мреже. Данас, Републички сеизмолошки завод функционише у модернизованим 

условима заснованим на пројекту DIRECTE (DIRECTE – број пројекта НПОА/Г10/2004) којим 

је извршена модернизација система за аквизицију и пренос сеизмолошких података, оснивање 

центра за прикупљање, размену, аутоматску обраду, публиковање и анализу сеизмолошких 

података. 

Мрежу сеизмолошких станица Србије чини 24 сеизмолошке станице са 87 дигитална канала, 

које су опремљене различитом сеизмолошком опремом. Сеизмолошке станице су опремљене 

широкопојасним и краткопериодичним велосиметрима и акцелерометрима, 

дигитализатором,рачунаром за регистровање података и уређајима за комуникацију и пријем 

сигнала ГПС тачног времена. Евидентирање насталих земљотреса на подручју општине 

Баточина се остварује преко сеизмолошке станице ,,Свилајнац“ и истоимене акцелерографске 

станице и станице „ Јагодина“.Карактеристике поменутих станице су приказане у Табелама 24, 

25. и 26. 

Табела 24: Сеизмолошка станица ,,Свилајнац“ 

Код  

станице 

Име 

станице 

Lat (N) 

Long (E) 

Тип 

Компоненте 

Сензори 

Аквизација 

података 

Пренос података 

у реалном 

времену 

SVIS Свилајнац 
44,265486 

21,215175 

SP  

3C  

S–5–S  

K2 Бежични линк 

Извор: Републички сеизмолошки завод 

Табела 25: Акцелерографска станица ,,Свилајнац“ 

Код  

станице 
Име станице 

Lat (N) 

Long (E) 
Altitude Тип уређаја 

Тип тла 

(EC-8) 

Пренос података 

у реалном 

времену 

SVIA Свилајнац 
44,2654 

21,2151 
123 EPI Е Бежични линк 

Извор:Републички сеизмолошки завод 

Табела 26: Акцелерографска станица ,,Јагодина“ 

Код  

станице 
Име станице 

Lat (N) 

Long (E) 
Altitude Тип уређаја 

Тип тла 

(EC-8) 

Пренос података 

у реалном 

времену 

JAGA Јагодина 
43,9710 

21,2600 
121 ETNA C-Е Бежични линк 

Извор:Републички сеизмолошки завод 
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Густина насељености и величина животињског фонда 

Густина насељености 

Према последњем званичном попису становништва спроведеном 2011. године, општина 

Баточина је имала 11.760 становника.  

Након 2011. године долази до даљег константног пада у броју становника, тако да је према 

проценама РЗС у 2013. години број становника изосио 11.525, а већ 2016. године општина 

Баточина имала 11.200 становника, што је најмање становника од 1948. године. Гледајући ту 

бројку, долази се до податка да је густина насељености у 2016. години била 82 становника по 

километру квадратном.  

Табела 27:Број становника по насељима из 2011. године 

Р.бр Насеље Број становника 

1.  Бадњевац 1.165 

2.  Баточина (село) 
5.804 

3.  Баточина (варошица) 

4.  Брзан 1.754 

5.  Градац 206 

6.  Доброводица 381 

7.  Жировница 742 

8.  Кијево 482 

9.  Милатовац 584 

10.  Никшић 176 

11.  Прњавор 110 

12.  Црни Као 410 

Укупно: 11.760 

Извор:Општине и региони у Републици Србији 2017. година 

На територији општине Баточина према последњем попису живи 5.891 мушкарац, док је 5.869 

особа било женског пола. Посматрано у процентима тај однос по последњем званичном попису 

је 50:49у корист мушке популације.  

Сточни фонд 

У броју грла стоке на територији Општине, једини раст бележи се у броју грла оваца и живине 

и то из године у годину, док је код броја грла свиња приметан благи пад.  

Табела 28: Преглед сточног фонда на територији општине Баточина 

Година Говеда Свиње Овце Живина 

2000 1.730 9.114 3.120 50.939 

2006. 1.766 7.599 4.772 33.271 

2012. 1.414 7.382 5.980 50.838 

Извор: Стратегија одрживог развоја општине Баточина, 2017-2022. 

Што се тиче говедарства, може се констатовати да је у периоду од 2000. до 2006. године број 

грла био готово идентичан, али од 2006. па све до 2012. године, креће нагли пад. 

Када су у питању сточне фарме и гајење стоке уопште, јавља се велики број нерегистрованих 

сточних фарми, на којима се гаје различите врсте стоке 

Морфологија и састав земљишта 

Геолошки састав територије чине прекамбријске и кенозојске творевине. Прекамбријске стене 

захватају средишњи, југозападни и западни део територије, (око ¼ укупне територије) и то 

делове сеоских атара Прњавора, Жировнице, Граца, Баточине, Никшића и Бадњевца. 
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Кенозојске творевине заузимају највеће пространство a њих чине терцијарни неогени језерски 

седименти и квартарне наслаге. Терцијарни неогени седименти прекривају делове терена 

сеоских атара: Црног Кала, Баточине, Граца, Бадњевца, Мирашевца, Доброводице, Кијева и 

Брзана, док су квартарне наслаге распрострањене у долинама Лепенице и мањих притока реке 

Велике Мораве.  

На теритоји општине Баточина су заступљени следећи терени: стабилни терени (прекамбријске 

метаморфне стене, међу којима су микашисти, амфиболити, аргилошисти, филити, мермери и 

др); условно стабилни (неогени седименти: пешчари, конгломерати, лапорци); док су 

нестабилни терени јако мало заступљени. Територијално гледано, насеља Црни Као, 

Доброводица, Кијево и великим делом Брзан, Бадњевац и Милатовац, су смештена на терену 

сачињеном од пескова, шљункова, песковитих кречњака, конгломерата и глина, док централни 

део Општине карактерише разноврстан геолошки састав. Та разноврсност се огледа у 

заступљеношћу великог броја, углавном метаморфних стена, док се у зони око реке Лепенице 

простире алувијум, делувијум и пролувијум. Територију Општине карактерише сеизмичност 

од 8° MCS. 

Састав земљишта варира узависности од подручја Општине, односно облика рељефа који је 

преовлађујући у том делу територије. Највећу површину захвата гајњача која је заступљена је 

на свим заравнима и вишим теренима (побрђима).  

Други тип земљишта који се јавља је смоница. Заступљена је у нижим подручјима, непосредно 

изнад алувијалних земљишта, одликује се високимсадржајем глине и колоида због чега има 

неповољна физичка својства. Најплоднији тип земљишта-алувијална земљишта, јављају се у 

долинама Велике Мораве, Лепенице ињихових притока.  

Алувион Велике Мораве представља двослојевиту средину. Нижи слој изграђен је од 

шљунковито-песковитих седимената, најчешће врло високе пропусности и представља 

колектор подземних вода. Повлатни слој чине глиновити седименти и углавном заглињени 

ситнозрни пескови, који служе и као заштита подземних вода од загађивања са површине 

терена. Дебљина алувијалних творевина је од 10 до 25 m. 
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Сеизмолошке карте 

Слика 4:Карта сеизмичког хазарда за повратне периоде од 95, 475 и 975 година 

Извор:Републички сеизмолошки завод
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Сеизмичке карактеристике терена 

На основу сеизмичке карте Републике Србије може се рећи да је подручје Општине изузетно 

сеизмички активно. Ову тврдњу поткрепљују и потреси у прошлости.  

На основу картографских пројекцијаможе се рећи да је територија Општине у зони од 8° МСS 

за повратни период од 475 година, односно 8-9° МСS за повратни период од 975 година. Овај 

приказ указује на нужне мере заштите и изградње објеката прилагођене овим степеном 

сеизмичности да би се превазишао ограничавајући фактор развоја. 

Избор локације и техничке норме о изградњи објеката (асеизмичка изградња) су основне мере 

заштите од земљотреса. Имајући у виду све параметре потенцијалне сеизмичке активности, 

заштита од земљотреса на подручју Општине треба да представља континуирани процес који 

обухвата: просторно и урбанистичко планирање (генерално и детаљно), архитектонско и 

грађевинско пројектовање и изградњу објеката. 

Мере сеизмичке заштите које треба спровести при просторном, а нарочито при генералном и 

детаљном урбанистичком планирању и пројектовању, морају имати комплексан карактер како 

би се обезбедила колективна заштита становништва и материјалних добара. Помоћу ових мера, 

урбанистичке планове, архитектонске и грађевинске пројекте, као и грађење објеката, треба 

усмерити у правцу усклађивања са сеизмогеолошким особинама терена, с тим да се у целини 

смањи ниво повредљивости објеката и сеизмичког ризика, а самим тим и штете од евентуалног 

земљотреса. 

Максимално хоризонтално убрзање за повратни период од475 година 0,20 g, док је за повратни 

период 975 година гравитационо убрзања на територији општине Баточина је0,25g. Преглед 

гравитационог убрзања и епицентара на територији Општине и шире, дати су на Слици 5 и 6. 
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Слика 5:Карта максималног гравитационог убрзања 

Извор:Републички сеизмолошки завод
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Слика 6: Карта епицентара земљотреса 

Извор:Републички сеизмолошки завод
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Мере заштите у урбанистичким плановима и градњи 

Опасност од појаве земљотреса као природне појаве која може да доведе до уништења 

материјалних добара и људских живота увек постоји. Зато треба планирати и мере заштите од 

земљотреса. Међутим за дефинисање мера заштите од земљотреса неопходно је располагати 

подацима истраживања сеизмичких карактеристика подручја да би се могле предложити 

адекватне мере заштите. 

Објекти и погони на територији општине Баточина који су грађени пре земљотреса у Скопљу 

1963. године, нису грађени уз поштовање обавезних техничких прописа за грађење у 

сеизмичким подручјима, који су донесени 1964. године, а након катастрофалног земљотреса у 

Скопљу 1963. 

Ради заштите од потреса, нови објекти морају бити реализовани и категорисани према 

одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 

сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“, бр. 31/1981, 49/1982, 29/1983, 21/1988 и 

52/1990). 

Ризик при сеизмичким разарањима може се смањити примењујући одређене принципе 

планирања, организације и уређења простора, у првом реду за привреду и инфраструктуру, као 

основне компоненте предметног простора.  

У грађевинарству се данас примењују 3 правилника о сеизмичким дејствима на конструкције: 

− Правилник о привременим техничким прописима за грађење у сеизмичким подручјима 

(„Службени лист СФРЈ“, бр. 39/1987), не важи за објекте високоградње; 

− Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 

подручјима („Службени лист СФРЈ“, бр. 31/1981, 49/1982, 29/1983, 21/1988 и 52/1990); 

− Правилник о техничким нормативима за санацију, ојачање и реконструкцију објеката 

високоградње оштећених земљотресом и за реконструкцију и ревитализацију објеката 

високоградње („Службени лист СФРЈ“, бр. 52/1985). 

Сагласно одредбама Правилника из 1981. године, објекти високоградње у сеизмичким 

подручјима пројектују се тако да земљотреси најјачег интензитета могу проузроковати 

оштећења носивих конструкција, али не сме доћи до рушења тих објеката.  

Постоје следеће категорије објеката: 

Ван категорије: објекти високоградње у склопу технолошких решења нуклеарних електрана; 

објекти за транспорт и ускладиштење запаљивих течности и гаса; складишта токсичних 

материјала; индустријски димњаци; енергетски објекти инсталисане снаге преко 40 MW; 

значајнији објекти веза и телекомуникација; високе зграде преко 25 спратова, као и други 

објекти високоградње од чије исправности зависи функционисање других техничко-

технолошких система, чији поремећаји могу изазвати катастрофалне последице, односно 

нанети велике материјалне штете широј друштвеној заједници; 

I категорија: зграде са просторијама предвиђеним за веће скупове људи (биоскопске дворане, 

позоришта, фискултурне, изложбене и сличне дворане); факултети; школе; здравствени 

објекти; зграде ватрогасне службе; објекти веза који нису сврстани у претходну категорију 

(ПТТ, РТВ и други); индустријске зграде са скупоценом опремом; сви енергетски објекти 

инсталисане снаге до 40 MW; зграде које садрже предмете изузетне културне и уметничке 

вредности и друге зграде у којима се врше активности од посебног интереса за друштвено-

политичке заједнице; 
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II категорија: стамбене зграде; хотели; ресторани; јавне зграде које нису сврстане у прву 

категорију; 

III категорија: индустријске зграде које нису сврстане у прву категорију; 

IV категорија: помоћно-производне зграде; агротехнички објекти; 

V категорија: привредни објекти чије рушење не може да угрози људски живот. 

Превентивне мере заштите у смислу сеизмичности подразумевају: 

− поштовање степена сеизмичности од око 8°MСS приликом пројектовања, извођења или 

реконструкције објеката; 

− поштовање регулације саобраћајница и међусобне удаљености објеката; 

− обезбеђење оних грађевина чија је функција нарочито важна у периоду после 

евентуалне катастрофе. 

Инфраструктура је у већој мери подложна повредљивости од осталих физичких структура. 

Зато је нужно предвидети појединачно за сваки од система одговарајуће мере:  

− саобраћај: улазно – излазни правци се трасирају на стабилним теренима, главне улице, 

сабирне и сервисне улице обезбеђују несметано комуницирање;  

− водоснабдевање: главни водовод и секундарна мрежа планирају се са могућношћу 

искључења појединих деоница у случају оштећења; 

− каналисање отпадних вода: код евентуалног оштећења канализације постоји 

могућност да раде поједине функционалне целине;  

− електродистрибутивна мрежа, као и систем трафостаница (10/0,4kV), су 

дисперговани у простору, распоређени по зонама, везани у прстенове и полупрстенове, 

на такав начин да се могу у ванредним условима искључивати по сегментима – 

каблирање високонапонских водова је нужно због безбедости у ванредним условима; 

− телефонска веза се планира тако да се обезбеде алтернативне везе, у случају прекида у 

појединим линијама у ванредним условима.  

Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и категорисани према Правилнику о 

техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. 

лист СФРЈ“, бр 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90) а код пројектовања предвиђених надградњи и 

доградњи одредби „Правилника о техничким нормативим за санацију, ојачање и 

реконструкцију објеката високоградње оштећених земљотресом и реконструкцију и 

ревитализацију објеката високоградње („Сл. лист СФРЈ“, бр. 52/85). Поред тога, на свим 

теренима са смањеном стабилношћу обавезно се спроводе посебна инжењерско – геолошка, 

сеизмичка и геофизичка испитивања терена на којима ће се градити поједини објекти. 

Заштита од земљотреса односи се на усклађен размештај функција и намена у простору и 

строгопоштовање законских прописа о сеизмичким дејствима на конструкције, уз 

детаљноистраживање терена. 

Грађевинска парцелаје најмањаземљишна јединица на којој се може градити и може 

иматиповршинуиобликкојиомогућава 

изградњуобјектаускладусаправилимаограђењуитехничкимпрописима.Свака грађевинска 

парцела мора имати директан приступ на 

саобраћајницу.Уколиконемадиректанприступ,уизузетнимслучајевимаможеиматиколскипр

илаз са друге парцеле који је минималне ширине3,50m.На једној грађевинској парцели 

дозвољена је изградња једног или више објеката у зависности од намене и типологије 

градње. 
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Дозвољена висина објеката дефинисана је максималном спратношћу за сваку намену, у складу 

са типологијом градње.Највиша дозвољена спратност на територији општине Баточина је 

П+4,и то само у ужем центру насељеног места Баточина. На подручју Општине углавном 

доминира ниски објекти, чија је максимална спратност П+1+Пк. Постоје и друге зоне 

намењене за остале намене. Дозвољена је изградња објеката свих врста и намена, а све у складу 

са Законом о планирању и изградњи,као и према планској документацији општине Баточина 

(Плану генералне регулације за насељено место Баточина и Просторног плана општине 

Баточина). 

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до максималне висине од 0,90m до 

1,40m. Ограда грађевинских парцела привредних и комерцијалних објеката може бити зидана 

или транспарентна до максималне висине 2,20m. 

Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по 

живот људи, као и грађевинске парцеле специјалне намене, ограђују се на начин који одреди 

надлежна општинска служба. 

Што се тиче сеоских насеља, већина њих се налази у брдскомделуОпштине, а величина и 

облик парцела се у појединим насељима разликују. Организација окућнице и просторна 

диспозиција садржаја које она обухвата, слична је у већини ових села, с обзиром на то да се 

становништво углавном бави пољопривредом или сточарством.Окућница обухвата кућу са 

двориштем и економско двориште. Објекти су приземни, а они грађени у новије време имају 

поред приземља и спрат и поткровље.  

Услед сталне депопулације ових насеља изградња је у стагнацији већ дужи временски период. 

У неким насељима постоји известан број објеката који се не користе за стално становање, већ 

их њихови власници користе повремено, викендом и у летњим месецима.  

Квалитет градње 

Пре свега, треба истаћи да постоје три типа терена грађевинског подручја која утичу на 

квалитет градње објеката. Први тип јесу погодни терени за просторни развој и насељавање - 

без ограничења за насељавање;условно погодни терени за насељавање - са мањим или већим 

ограничењима за насељавање инеповољни терени, који имају најмање повољних услова у 

поређењу са осталим типовима за било коју намену и коришћење.  

Потребно је да се при изградњи на предметном простору, скупом урбанистичких и 

грађевинских карактеристика задовоље потребе заштите, и то пре свега тако да се смање 

дејства евентуалног разарања објеката. Због тога је, при планирању на овом простору 

обавевезно обезбедити могућност примене и реализације мера заштите од катастрофа. 

На територији општине Баточина већина објеката грађени су раније, а присутна је и нелегална 

градња тако да се критеријуми сеизмичког угрожавања не поштују и не испуњавају. При 

интезитету земљотреса од 8-9°MCS тешко се оштећују старе куће и објекти зидани од цигле. 

Ризик од повређивања људи је изузетно велики као и разна оштећења на инсталацијама, 

инфраструктури и друге директне и индиректне штете.  

Појавом земљотреса може доћи до настанка и других опасности које могу угрозити 

становништво, материјална и културна добра и животну средину. Услед земљотреса на 

територији општине Баточина могуће су опасности активирања и покретања тла којемогу 

нанети велику материјалну штету и угрозити људске животе, довести до прекида у 

функционисању саобраћаја, оштећења пољопривредног земљишта и клизања оближњих 

објеката. Услед земљотреса може доћи до поремећаја функционисања комуналног система и 
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водоснабдевања, а самим тим и до појаве заразних болести које додатно могу угрозити живот и 

здравље људи. Поред наведеног, пожари могу бити пратиоци земљотреса при чему они обично 

могу бити изазвани кидањем електричних водова и гасних инфраструктурних праваца. 

Табела 29:Станови према години изградње, врсти зграде, материјалу спољних зидова, настањености и 

типу насеља 

Р.бр Карактер становања 
Пре 

1919. 

1919-

1945. 

1946-

1960. 

1961-

1970. 

1971-

1980. 

1981-

1990 

1991-

2000. 

2001-

2005. 

2006. 

или 

касније 

1.  Укупно 112 291 519 796 1.585 964 398 155 177 

2.  
Станови у зградама 

од тврдог материјала 
28 113 355 756 1.566 954 392 155 175 

3.  Настањени 55 165 312 602 1.229 686 265 106 119 

4.  

Настањени станови у 

зградама од тврдог 

материјала 

19 66 230 582 1.219 681 263 106 118 

Извор:Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године 

Имајући у виду просторне и географске карактеристике Општине, као и константу 

депопулацију становника, може се констатовати да на територији општине Баточина постоји 

велики број старих објеката, који су лоше градње или су услед своје старости веома рањиви на 

евентуалне потресе. Из приложене табеле, највећи број станова и домаћинстава је изграђен у 

периоду између 1971. до 1990. године. Имајући у виду тај податак, може се констатовати да је 

велики број стамбених објеката изграђен по правилима сеизмичке градњетј. према одредбама 

Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 

подручјима (,,Службени лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90). 

Учесталост, интензитет и епицентри потреса у задњих 50 година 

Према доступним подацима само су два земљотреса магнитуде 4 степенаРихтерове скале 

(приближно 6° MCS) имала епицентар на територији општине Баточина. Ти земљотреси су 

погодили територију Општине 1895. и 1927. године.Поред ова два набројана земљотреса, на 

територији Општине сеизмографи су регистровали више замљотреса мање магнитуде, који су 

били потпуно неосетни за људе. 

Према доступним подацима, земљотреси у ширем окружењу који су у претходном 

периодуимали утицаје и били осетни на територији Општине су:  

− Лазаревац 24.3.1922.године, 9° MCS; 

− Рудник 15.05.1927. године, 9° MCS; 

− Сребреница 1967. године, 8° MCS,  

− Тузла 29.10.1974. године, 7° MCS; 

− Копаоник 1978. године, 8° MCS; 
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− Мионица 30.09.1998. године, 7° MCS; 

− Мионица 30.04.1999. године, 7° MCS; 

− Краљево 03.11.2010. године, од 7 до 8° MCS. 

Последице потреса по сеизмичким зонама за стамбене, јавне, индустријске 

и друге објекте 

У случају потреса била би угрожена цела територија и свеукупно становиштво Општине. С 

обзиром на већу концентрацију стамбених, јавних, привредних и индустријских објеката у 

градском подручју, последице на овом подручју би биле далеко веће за разлику од слабије 

насељених сеоских средина које су мање инфраструктурне оптерећености. 

Општина Баточина се на основу сеизмолошке карте за повратни период од 475 година налази у 

зони од 8° МСS, док је за повратни период од 975 година, та сњеизмичка зона 8-9° МСS. На 

читавој територији Општине, која представља зону од 8° МСS може се очекивати љуљање, па 

чак и оштећење виших зграда и димњака. Старији и слабије грађени објекти који су изграђени 

од необрађеног камена и објекти без армирано–бетонске конструкције могу претрпети велика 

оштећења, чак и потпуно рушење. На објектима слабије и старије градње могу се очекивати 

штете које припадају знатним оштећењима, које карактерише оштећење веће површине кровне 

конструкције , опшивача, стакала и појава значајних површина са испуцалим малтером са 

зидова и таваница. На таквим објектима се јављају мање пукотине у носећим зидовима и веће у 

преградним.  

Под већим оштећењима се подразумева дефомисаност носеће конструкције крова, пукотине у 

армираним бетоснким стубовима, рушење већег броја преградних зидова.  

Индустријски објекти у случају потреса од 8-9° МСS, могу претрпети озбиљна оштећења, 

услед чега се јавља опасност од избијања пожара и изливања опасних материја. 

Обзиром на зону у којој се налази територија општине Баточина, чак и добро грађени објекти 

могу претрпети озбиљна оштећења. Већина старих и лоше грађених објеката се у потпуности 

руши. Може доћи до пуцања подземних цеви и појаве подземних вода. Индустријски објекти 

трпе озбиљна оштећења и готово је извесна могућност избијања пожара и изливања опасних 

материја. 

Могуће последице по штићене вредности 

Услед земљотреса интензитета 8-9°MCS ризик од повређивања људи је изузетно велики, као и 

разна оштећења на инсталацијама, инфраструктури и друге директне и индиректне штете. Уз 

настајање земљотреса постоји могућност појаве техничко–технолошких удеса на постројењима 

са опасним материјама уз присуство пожара. Померањем терена могу се јавити и клизишта, 

поплаве и рушење стамбених зграда. 

Потенцијални број угрожених људи обухвата све становнике општине Баточина, с' обзиром на 

величину територије и јачину потенцијалних потреса. Према последњем званичном попису 

становништва спроведеном 2011. године, општина Баточина је имала 11.760 становника, а већ 

2016. године 11.200 становника. 

У случајевима разорног земљотреса могу се очекивати урушавања индустријских објеката што 

би за последицу имало велике материјалне штете и потенцијалну еколошку катастрофу услед 

изливања течних горива и мазива, неконтролисаног испуштања гасова (азот, аргон и други 

технолошки гасови). 
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Услед земљотреса јачег интензитета може доћи до уништења једног дела, делова или 

целокупног електроенергетског система, што би довело, у најтежем случају, до дуготрајног 

струјног колапса на делу или целој територији коју обухвата. Када дође до оштећења објекта, 

могућа су и оштећења електричних инсталација при чему може доћи до експлозије или пожара 

на тим објектима.  

Водоводна и канализациона мрежа може претрпети озбиљна оштећења услед пуцања цевовода, 

уз могућност изливања фекалних материја и прекида у снабдевању водом. Услед поремећаја 

функционисања комуналног система и водоснабдевања може доћи до појаве заразних болести 

које додатно могу угрозити живот и здравље људи. 

Кроз Општину пролази магистрални гасовод Београд – Ниш, деоница Велико Орашје – 

Параћин (МГ 08, Ø 457 mm), који услед оштећења може проузроковати прекид у 

снабдевању гаса на већем делу територије Републике. 

Кодземљотресајачегинтензитетабилибиугроженисвипутевинатериторији Општине, а услед 

одроназемље дошло би до прекида изастоја саобраћаја напојединимпутнимправцима што може 

да резултира отежанијем достављању помоћи и споријем отклањању насталих последица. 

Територијом Општине пролази удвојена друмско-железничка Балканска магистралакоја иде 

долином Велике Мораве. Путнаи железничка саобраћајница ове магистрале пролазе 

северозападним делом општинске територије кроз атар села Брзан, правцем север-југоисток.  

Државни пут I реда бр. А1 – аутопут, међународне ознаке Е-75, пролази територијом 

Општине у дужини од 4,76 km и представљанајважнији путни правац, како на нивоу 

Општине, тако и на републичком и међународном нивоу. 

Слика 7: Критичне тачке потенцијалног оштећења критичне инфраструктуре на територији 

општине Баточина 

Извор: Републички сеизмолошки завод ,,Процена угрожености од земљотреса-случај критичне 

инфраструктуре“ 
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Психолошки ефекти и могућа повређивања 

Најчешћа реакција људи која се јавља услед потреса је панично реаговање које је подједнако 

присутно како код изненаднихудара, тако и код очекиваних серија накнадних удара и то пре 

свега због постепеног исцрпљивања одбрамбених психичких снага човека. Код неких група 

становништва остаје само један једини инстикт самоодржања, а то је одржати само свој живот, 

спасити самог себе. 

После првих реакција узбуђење јењава, људи тихо говоре, ужурбаност замењује организовање 

понашања уз појаву првих група смирених појединаца спремних за акцију спасавања других и 

себе. Становници су одсутни, најчешће ћуте или неповезано говоре. За разлику од њих, други 

део становништва је хиперактиван, али неплански и непримерено реагује, док се трећи мало 

крећу, показује знаке емотивне одузетости, заборављају на храну и углавном ћуте.  

Следећих дана појединцисе почињу жалити на лупање и стезање око срца, стомачне тегобе и 

слабост у ногама и обично појачано зноје. Сан им је немиран, ходају погнуто, а на свако, чак и 

најмање, подрхтавање тла реагују панично.  

Психичко стање затрпаних у рушевинама је још теже, а сваки накнадни потрес рапидно 

исцрпљује њихову психичку снагу и одбрамбене способности. За разлику од њих, реакција 

људи у објектима у којима су само оштећени зидови или врата који спречавају излазак из 

рушевина, је знатно блажа, поготово ако успоставе контакт са спасиоцима. 

Потрес који се јавља у вечерњим часовима, док већи део становништва спава, може изазвати 

шок и дезорјентисаност. С обзиром да потрес настаје изненадно и траје неколико секунди, 

становништво у највећем броју случаја нема довољно времена за адекватну реакцију. 

Психолошки поремећаји код људи могу довести до непромишљених радњи и неадекватног 

поступања, при чему може доћи до додатног угрожавања живота и здравља људи. У таквим 

условима неопходно је и пружање психосоцијалне подршке, коју остварује организација 

Црвеног крста. 

Могућност генерисања других опасности 

Земљотреси могу довести до активирања клизишта, одрона и довести до одламања камених 

блокова и настанак лавина, који у брдско-планинским пределима могу нанети велику 

материјалну штету и угрозити људске животе. Услед земљотреса може доћи до поремећаја 

функционисања комуналних система водоснабдевања, гасовода и канализације, а самим тим и 

до појаве заразних болести које додатно могу угрозити живот и здравље људи. Поред 

наведеног, пожари могу бити пратиоци земљотреса, при чему они обично могу бити изазвани 

кидањем електричних водова и гасних инфраструктурних праваца. 

У случајевима разорног земљотреса могу се очекивати урушавања индустријских објеката што 

би за последицу имало велике материјалне штете и потенцијалну еколошку катастрофу услед 

изливања течних горива и мазива, неконтролисаног испуштања гасова (азот, аргон и други 

технолошки гасови). 

Могући развој догађаја (сценарио) 

Земљотреси 

Радна група:  

− Лица наведена у Закључку о именовању радне групе бр. 217-19/18-01, донетом дана 

21.12.2018. године у општини Баточина; 
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− Милан Марковић, лице са лиценцом за процену ризика, координатор тима; 

− Љубиша Ђорђевић, лице са лиценцом процене ризика, члан тима; 

− Госпава Стојановић, лице са лиценцом процене ризика, члан тима. 

Земљотрес настаје услед померања тектонских плоча, кретања Земљине коре или појаве удара, 

а последица је подрхтавање Земљине коре због ослобађања велике енергије. Земљотрес 

представља нежељени догађај који зависно од епицентра захвата већи део површине, те услед 

тога није могуће тачно ограничити његово дејство само на део или целу територију Општине. 

Највероватнији нежељени догађај 

Појављивање 

Земљотрес се манифестује изненадним ломом стенских маса Земљине коре под дејством 

високих напона. Епицентар земљотреса који траје од 30 секунди до минут, лоциран је на 

територији КО Жировница. Настали земљотрес је природног узрока. 

Просторна димензија 

Земљотрес представља нежељени догађај који зависно од епицентра, магнитуде и хипоцентра, 

захвата већи део територије. Епицентар насталог земљотреса је на територији КО Жировница, 

али се подрхтавање тла осећа како на територији целе Општине, тако и на великом делу целе 

државе. 

Интензитет 

Земљотрес се јавља као последица природног кретања тектонских плоча. Интезитет насталог 

земљотреса на територији општине Баточина са епицентром у КО Жировница износи 7° МСЅ. 

Време 

Покретање тектонских плоча се јавља у вечерњим часовима 25.08.2043. године.Земљотрес 

интензитета 7° MCS је погодио територију Општине са епицентром у КО Жировница, у 

временском трајању од 30 секунди до минут. 

Ток 

Након неколико блажих потреса забележених у Централној Србији, у вечерњим часовима 

25.08.2043. годинеглавни потрес интензитета 7°MCS погађа територију општине Баточина у 

КО Жировница. Како се ради о вечерњим сатима, велики број људи је био у својим домовима. 

Сам потрес је трајао између 30 секунди до целог миинута. 

Велики број становника се буди услед потреса и панично напушта стамбене објекте, услед чега 

се јавља страх и дезорјентисаност угрожених. Велика паника и уплашеност се јавила и код 

стоке, која услед лоше затворених или оштећених објеката успева да побегне из објеката за 

чување стоке, и неконтролисано беже. Најугроженија су насеља у непосредној близини 

епицентракао и сам центар Општине. Земљотрес се осећа на територији суседних локалних 

самоуправа. 

На терен излазе хитне службе за спасавање и збрињавање угрожених. Поједини стари и лоши 

објекти су урушени, а лица у њима заробљена или затрпана.  

Због могућности појаве накнадних потреса мањег или истог интензитета, упућује се апел 

становништву да без панике напусте своје домове до престанка непосредне опасности од 

накнадних потреса. Поред апела, путем средстава јавног информисања и повереника цивилне 

заштите, становништво добија упутства о даљем поступању. 
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Стручно-оперативни тимови врше безбедносну проверу објеката за даљу употребу, а екипе 

хитне помоћи пружају прву и медицинску помоћ угроженом становништву. Повереници 

заједно са јединицама цивилне заштите опште намене и стручно-оперативним тимовима за 

евакуацију и збрињавање, као и екипама Црвеног крста, врше збрињавање становника чији су 

домови знатно оштећени. Након збрињавања угроженог становништва и извештаја о извршеној 

безбедносној провери објеката, Општински штаб за ванредне ситуације активира субјекте од 

значаја за заштиту и спасавање ради асанације објеката и рашчишћавања грађевинског отпада. 

Општинска управа формира комисију која има задужење да изврши инспекцију објеката, и 

утврди висину материјалне штете коју је замљотрес нанео. 

Трајање 

Манифестовање земљотреса траје од 30 секунди до минут у вечерњим сатима и за кратак 

временски период изазива последице по живот и здравље људи, материјална и културна добра 

и животну средину. Постоји могућност накнадних потреса мањег или истог интензитета у зони 

епицентра. Последице настале у случају земљотреса су значајне, али је за њихово отклањање 

потребан мањи временски период. Акција збрињавања становништва траје неколико дана, док 

је за санацију свих оштећених објеката и инфраструктуре потребно неколико недеља. 

Рана најава 

Рана најава у случају земљотреса не постоји, док се идентификација земљотреса остварује на 

републичком нивоу у надлежности Републичког сеизмолошког завода.Не постоји евиденција 

важних објеката осетљивих на јаке потресе, планови за мониторинг и мере заштите 

становништва и добара у случају јаких потреса, као ни особе обучене и оспособљене за 

вршење мониторинга. 

Припремљеност 

Становништво и државни органи су делимично припремљени за одговор на нежељени догађај, 

премда не постоје лица посебно обучена за поступање у случају земљотреса. Јавља се страхи 

паника код једног дела становништва, па је у том случају потребна координисана акција и 

збрињавање угрожених. 

Опасност од појаве земљотреса као природне појаве која може да доведе до уништења 

материјалних добара и људских живота увек постоји. Зато треба планирати и мере заштите од 

земљотреса.Ради заштите од потреса, нови објекти морају бити реализовани и категорисани 

према одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 

сеизмичким подручјима (,,Службени лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90). 

Утицај 

Услед потреса интезитета 7° МСЅ, може доћи до оштећења другог и трећег степена на слабије 

саграђеним и старијим објектима, а другог степена на објектима од армираног бетона.  

Већина становништва је уплашено и покушава да бежи из кућа. Многи тешко задржавају 

равнотежу у стојећем положају. Долази до померања намештаја, звецкања стаклених 

површина, отварања прозора и врата, док већина стаклених површина пуца. Многи нестабилни 

предмети падају са полица и ломе се.  

На основу резултата добијених анализом критичности и могуће штете, услед утицаја 

земљотреса очекује се да нема погинулих, теже повређених је 15, а број лакше повређених је 

60, те им је неопходно пружити медицинску помоћ и здравствено збрињавање. Постоји 

потреба за евакуисањем и збрињавањем приближно 450 људи на период од 5-10 дана. 
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Евакуисана су лица чији објекти су претрпели таква оштећења да објекат чине небезбедним за 

живот или су им куће потпуно срушене.  

Штета је настала и на обрадивим површинама и земљом под стаблима воћа, где су настала 

оштећења плодова и стабала, па је велика количина пољопривредних добара неупотребљива. 

Укупна штета на пољопривредном земљишту износи 250 ha. 

Постоји пореба за евакуацијом сточног фонда. Евакуисано је и збринуто приближно 1.500 грла 

стоке, ситног и крупног зуба.Велики број објеката за смештај стоке и живине је срушен, услед 

лоше градње и старости смештајних капацитета.  

Објекти од слабијег грађевинског материјала (зграде од непечене глине, ломљеног камена, 

печене цигле итд.) и старији објекти су претрпели умерена до јака оштећења, која се огледају у 

умереном оштећењу носеће, и знатном оштећењу неносеће конструкције. Јављају се оштећења 

на зидовима у виду пукотина па чак и рушење читавих зидова на јако старим и слабим 

овјектима. Услед земљотреса долази и до пуцањавеће површине кровне конструкције, 

отпадање црепа и рушење димњака на већини објеката. Стаклене површине пуцају, и прете да 

повреде већи број људи на улицама.  

На објектима прве и друге категорије оштећења, а у складу са Упутством о јединственој 

методологији за процену штета од елементарних непогода („Службени лист СФРЈ“, бр. 

27/1987), може доћи до мањих, односно знатних оштећења кровног покривача, пукотина, 

димњака и попуцалих стакала. Оштећења на објектима који припадају трећој категорији, могу 

се манифестовати у виду већих деформисања носећих елемената кровне конструкције, мањих 

пукотина у армираним бетонским стубовима, већих оштећења појединих преградних зидова, 

као и пукотина на наведеним деловима зграде. Оштећења прве, друге и треће категорије 

захватиће 9% објеката изграђених после 1980. године, односно 152објеката. Четврта и пета 

категорија оштећених објеката обухвата озбиљна оштећења стубова, кровне конструкције, 

носећих и преградних зидова и инсталације код 12% објеката грађених од 1960. до 1980. 

године, односно 285 објеката. Шеста категорија оштећења може обухватити 20% (184) објеката 

слабије градње(изграђени до 1960. године), у коју спадају објекти са тежим оштећењима и 

рушењем свих носећих зидова на појединим етажама, као и објекти који су срушени. Укупан 

број свих оштећених објеката на територији општине Баточина је 685. 

Померањем тла долази до штете на водоводној и канализационој мрежи, највише у центру 

Општине, па су становници урбаног језгра општине Баточина без пијаће воде. Санација 

канализационих и водоводних цеви траје најмање 5 дана.  

Поједини путни правци су претпели мања оштећења у виду пукотина на асфалту. Највеће 

штете су видљиве на државном путу бр. 24. који и пролази кроз КО Жировница. Иако су 

оштећења видљива, нема прекида саобраћа, али се саобраћај одвија отежано, на неким местима 

и уз наизменична пропуштања возила. Оштећен је и знатан број општинске саобраћајне мреже 

у локалним насељима, услед лошег стања пута.  

Штету су претрпели и поједини објекти од културног и историјског значаја, и то: манастир 

Грнчарица у Прњавору и Братковска воденица у Бадњевцу. 

Штету су претрпели и објкети Полицијске станице, поједина истурена одељења ОШ „Свети 

Сава“ у Жировници и Доброводици. 

Генерисање других опасности 
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Појавом земљотреса може доћи до настанка и других опасности које могу угрозити 

становништво, материјална и културна добра и животну средину. Услед земљотреса на 

територији општине Баточина могуће су опасности активирања и покретања тла којемогу 

нанети велику материјалну штету и угрозити људске животе, довести до прекида у 

функционисању саобраћаја, оштећења пољопривредног земљишта и клизања оближњих 

објеката. Услед земљотреса може доћи до поремећаја функционисања комуналног система и 

водоснабдевања, а самим тим и до појаве заразних болести које додатно могу угрозити живот и 

здравље људи. Поред наведеног, пожари могу бити пратиоци земљотреса при чему они обично 

могу бити изазвани кидањем електричних водова и гасних инфраструктурних праваца. 

Постоји могућност накнадних потреса мањег или истог интензитета у зони епицентра. 

Референтни инциденти 

Према доступним подацима само су два земљотреса магнитуде 4 степенаРихтерове скале 

(приближно 6°MCS) имала епицентар на територији општине Баточина. Ти земљотреси су 

погодили територију Општине 1895. и 1927. године. Поред ова два набројана земљотреса, на 

територији Општине сеизмографи су регистровали више замљотреса мање магнитуде, који су 

били потпуно неосетни за људе. 

Општину Баточина су погађали земљотреси са епицентрима ван територије Општине, и неки 

од значајнијих су описани у Тачки 1.8 овог документа.  

Информисање јавности 

Постоји правовремено и прецизно информисање јавности путем званичног сајта Републичког 

сеизмолошког завода (РСЗ) и јавних гласила. Ради омогућавања доступности информација о 

насталом земљотресу, а у случају да интернет презентација РСЗ-а www.seismo.gov.rs није 

доступна, успостављена је резервна интернет презентација РСЗ-а на адреси: www.seizmo.rs. 

Поред званичног интернет портала сеизмолошког завода, становништво се о свим битним 

информацијама везаним за евакуацију, заштиту и спашавање, информише и преко локалних 

медија. Становништво добија упутства како се понашати и реаговати, као и кога звати и од 

кога тражити помоћ.  

Будуће информације 

Потребно је едуковати сановништво и органе локалне самоуправе ради правовременог 

реаговања и поступања у случају земљотреса,у смислу које активности и радње предузимају у 

случају јавног узбуњивања (који је звук за општу опасност, шта то значи и шта треба предузети 

по завршетку емитовања звучног сигнала и који је звук за прекид опасности). Као превентивне 

мере заштите требало би применити грађевинске норме градње објеката на трусном подручју. 

http://www.seizmo.rs/
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Табела 30: Штићене вредности 

Штићене 

вредности 
Критеријуми 

Живот и 

здравље 

људи 

Лакше повређених: 60 

Тешко повређених: 15 

Настрадалих: нема 

Евакуисаних/збринутих: 450 

Укупно: 525 
 

Економија/ 

екологија 

Штета по економију/екологију 

Опис последице Штета у РСД 

Евакуација људи 10.450.000 

Евакуација стоке 19.000.000 

Штета настала на објектима свих категорија 352.752.000 

Штета на пољопривредном земљишту 15.400.000 

Штета настала прекидом водоводне и канализационе мреже 12.000.000 

Укупно: 

Проценат штете у односу на буџет: 

409.602.000 

69,9% 
 

Друштвена 

стабилност 

Штета по критичну инфраструктуру 

Опис последице Штета у РСД 

Оштећење на саобраћајној инфраструктури 15.500.000 

Оштећење на водоводној и канализационој мрежи 9.000.000 

Укупно: 

Проценат штете у односу на буџет: 

24.500.000 

4,1% 
 

Штета по објекте од јавног друштвеног значаја 

Опис последице Штета у РСД 

Оштећења на објектима од јавног и друштвеног значаја 9.000.000 

Укупно: 

Проценат штете у односу на буџет: 

9.000.000 

1,5% 
 

Буџет општине Баточинаостварен у 2018. години износио је 585.280.530динара 
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Учесталост нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa oд земљотреса јачине 7° МСЅ на пoдручjу општине Баточина je у интервалу један догађај у 20до 100 година. 

Табела 31:Табела за исказивање вероватноће и учесталости догађаја 

Вероватноћа или учесталост 

Категорија (а) Квалитативно (б) Вероватноћа (ц) Учесталост Одабрано 

1 Занемарљива < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе  

2 Мала 1 - 5 % 1 догађај у 20 до 100 година X 

3 Средња 6 - 50 % 1 догађај у 2 до 20 година  

4 Велика 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године  

5 Изразито велика > 98 % 1 догађај годишње или чешће  
 

Табела 32: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи 

Последице по живот и здравље људи 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <50  

2 Мала 50-200  

3 Умерена 201-500  

4 Озбиљна 501-1500 X 

5 Катастрофална >1500  
 

Табела 33: Табела за исказивање последица по економију/екологију 

Последице по економију/екологију 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална чији износ прелази 1% буџета  

2 Мала чији износ прелази 3% буџета  

3 Умерена чији износ прелази 5% буџета  

4 Озбиљна чији износ прелази 10% буџета  

5 Катастрофална чији износ прелази 15% буџета X 
 

Табела 34: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна 

материјална штета на критичној инфраструктури 

Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на 

критичној инфраструктури 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <1% буџета  

2 Мала 1-3% буџета  

3 Умерена 3-5% буџета X 

4 Озбиљна 5-10% буџета  

5 Катастрофална >10% буџета  
 

Табела 35:Табела за исказивање последица по друштвену стабилност - укупна 

материјална штета на установама/грађевинама јавног и друштвеног значаја 

Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на 

установама/грађевинама јавног друштвеног значаја 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <0.5% буџета  

2 Мала 0.5-1% буџета  

3 Умерена 1-3% буџета X 

4 Озбиљна 3-5% буџета  

5 Катастрофална >5% буџета  
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Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи 
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Матрица 2:Ризик поекономију/екологију 
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Матрица 3а: Ризик по друштвену стабилност - 

укупна материјална штета на критичној 

инфраструктури 
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Матрица 3б: Ризик по друштвену стабилност - 

укупна материјална штета на 

установама/грађевинама јавног друштвеног 
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Матрица 3: Збирна матрица 3а и 3б - ризик по 

друштвену стабилност 
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Матрица 4: Укупан ризик 
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Табела 36:Нивои и прихватљивост ризика 

 
Веома висок 

(црвена) 
НЕПРИХВАТЉИВ 

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају 

третман ризика,ради смањења на ниво 

прихватљивости. 

Умерени ризик може да значи потребу 

предузимања неких радњи. 

Низак ризик, може значити да се не предузима 

никаква радња. 

 
Висок 

(наранџаста) 
НЕПРИХВАТЉИВ 

 
Умерени 

(жута) 
ПРИХВАТЉИВ 

 
Низак 

(зелена) 
ПРИХВАТЉИВ 

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика од 

земљотресаВИСОК, што значи да је ризик НЕПРИХВАТЉИВ. 

Третман ризика 

Ради смањивања нивоа ризика од негативних дејстава од земљотреса, предузимају се мере из области 

превентиве и реаговања. У Табелама 37. и 38. приказане су предложене превентивне и реактивне 

мере. 
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Табела 37:Превентивне мере  

Земљотрес 

Област Мера 
Носилац 

активности 
Време реализације 

Сарадници у 

реализацији 

активности 

Време и начин 

извештавања 

Стратегије, нормативно уређење, 

планови 

Успостављање система мониторинга и 

евиденције (евиденција важних 

објеката осетљивих на јаке потресе, 

израда планова за предузимање мера за 

заштиту становништва и добара, 

израда планова за реаговање у случају 

потреса и ангажовање лица 

оспособљених за вршење 

мониторинга) 

Општинска управа 

Годину дана од 

дана израде 

Процене 

Општински штаб за 

ванредне ситуације; 

Oдељење за 

имовинско-правне 

послове, урбанизам, 

грађевинарство, 

стамбено-комуналне и 

инспекцијске послове 

По реализацији 

мере сачинити 

писмени извештај 

Израда и ажурирање докумената 

планског мониторинга (карте хазарда, 

карте сеизмичког зонирања територије, 

вршење геодинамичког мониторинга, 

микросеизмичка рејонализација 

терена) 

Општинска управа 

Годину дана од 

дана израде 

Процене 

Републички 

сеизмолошки завод 

Србије 

Усвајање 

израђених 

докумената од 

стране Скупштине 

општине 

Систем за рану најаву 

Успоставити сарадњу и праћење 

овавештења Републичког 

сеизмолошког завода Србије 

Општинска управа 
Одмах након израде 

Процене 

Одељење за изворне 

приходе, привреду, 

јавне службе и 

финансије 

/ 

Просторно планирање и 

легализација објеката 

Спровођење прописаних техничких 

норматива за изградњу објеката 

високоградње у сеизмичким зонамаVII, 

VIII и IX степена сеизмичности по 

скали MCS 

Oдељење за 

имовинско-правне 

послове, урбанизам, 

грађевинарство, 

стамбено-комуналне 

и инспекцијске 

послове 

Перманентна 

примена 

прописаних 

норматива 

Субјекти од посебног 

значаја за заштиту и 

спасавање. 

/ 
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Табела 38:Мере реаговања 

Земљотрес 

Област Мера Носилац активности 
Време 

реализације 

Сарадници у 

реализацији активности 

Време и начин 

извештавања 

Стање спремности 

капацитета за реаговање 

Формирати Ситуациони центар општине 

Баточина 
Општинска управа 

Две године од 

дана израде 

Процене 

Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Редовно извештавање 

о раду Ситуационог 

центра 

Формирати Стручно-оперативни тим 

(СОТ) за земљотресе 

Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Одмах након 

израде 

Процене 

Одељење за изворне 

приходе, привреду, јавне 

службе и финансије 

Закључак штаба о 

формирању СОТ 

Спремност капацитета 

ватрогасно-спасилачких 

јединица 

Израдити план за спасавање и извлачење 

угрожених из рушевина и гашење 

евентуалних пожара у случају земљотреса 

Ватрогасно-спасилачка 

јединица 

Одмах након 

израде 

Процене 

Одељење за изворне 

приходе, привреду, јавне 

службе и финансије 

/ 

Спремност капацитета 

јединица цивилне заштите 

Формирати јединице цивилне заштите 

опште намене јачине једне чете 

Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Одмах након 

израде 

Процене 

Одељење за изворне 

приходе, привреду, јавне 

службе и финансије 

Закључак штаба о 

формирању јединице 

Одржавање и организација 

вежби за реаговање у случају 

земљотреса 

Едукација становништва за реаговање у 

случају настанка земљотреса 

Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Годину дана од 

дана израде 

Процене 

Одељење за изворне 

приходе, привреду, јавне 

службе и финансије 

/ 

Базе података и подлога за 

потребе планирања цивилне 

заштите 

Израдити базу података са списком 

објеката посебно осетљивих на јаке потресе 

Oдељење за 

имовинско-правне 

послове, урбанизам, 

грађевинарство, 

стамбено-комуналне и 

инспекцијске послове 

Одмах након 

израде 

Процене 

Општински штаб за 

ванредне ситуације 
/ 

Способност субјеката од 

посебног значаја за заштиту и 

спасавање 

Оспособљавање становништва, јавних 

предузећа и привредних друштава за 

реаговање у случају земљотреса 

Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Две године од 

дана израде 

Процене 

Субјекти од посебног 

значаја за заштиту и 

спасавање 

Сачинити извештај о 

извршеном 

оспособљавању 

Стање мобилности веза 

Редовна контрола путних праваца, санација 

и поправка оштећења 
ЈКП „7. Јули“ Перманентно 

Субјекти од посебног 

значаја за заштиту и 

спасавање 

/ 

Одржавање сталне проходности путних 

праваца и обезбедити довољну ширину 

саобраћајница,по скали MCS 

ЈКП „7. Јули“ Перманентно 

Субјекти од посебног 

значаја за заштиту и 

спасавање 

/ 
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Нежељени догађај са најтежим могућим последицама 

Појављивање 

Земљотрес се манифестује изненадним ломом стенских маса Земљине коре под дејством 

високих напона. Епицентар земљотреса који траје нешто више од минута, лоциран је на 

територији КО Брзан. Настали земљотрес је природног порекла. 

Просторна димензија 

Земљотрес представља нежељени догађај који зависно од епицентра, магнитуде и хипоцентра, 

захвата већи део територије. Епицентар насталог земљотреса је на територији КО Брзан, али се 

подрхтавање тла осећа како на територији целе Општине, тако и на великом делу целе државе 

суседних јединица локалне самоуправе. 

Интензитет 

Земљотрес се јавља као последица природног кретања тектонских плоча. Интезитет насталог 

земљотреса на територији општине Баточина износи 9° МСЅ.  

Време 

Покретање тектонских плоча се јавља у поподневним часовима 3.10.2024. године.Земљотрес 

интензитета 9° MCS је погодио територију Општине са епицентром у КО Брзан, у временском 

трајању нешто више од минут. 

Ток 

Након неколико блажих потреса забележених у Централној Србији, у поподневним 

часовима3.10.2024. годинеглавни потрес интензитета 9°MCS погађа територију општине 

Баточина у КО Брзан. Како се ради о поподневним часовима, велики број људи сеналази на 

својим радним местима или на улици, обављајући различите свакодневне послове. 

Само подрхтавање тла је трајало нешто више ид једног минута, што није оставило довољно 

времена за адекватну реакцију становништва. Становништво губи равнотежу и падају, што 

доводи до великог броја повреда. 

Велики број становника напуша објекте у којима се налазе и излазе на улицу. Јавља се велика 

паника, дезорјентисаност и уплашеност код народа, па долази до великих гужви на излазним 

вратима објеката, због чега се јављају и одређене повреде. Услед јаког потреса, велики број 

објеката трпи веома јака оштећења, док се слабије саграђени објекти у поптуности руше, 

затрпавајући лица испод рушевина.  

Велика паника и уплашеност се јавила и код стоке, која успева да побегне из објеката за 

чување, и неконтролисано беже. Велики број сточних објеката се руши, и повређује сточна 

грла. 

Најугроженија су насеља у непосредној близини епицентра као и сам центар Општине. 

Земљотрес се осећа на територији суседних локалних самоуправа и целе државе.  

На терен излазе хитне службе за спасавање и збрињавање угрожених. Велики број објеката је 

срушен, што знатно отежава спашавање лица која су затрпана, јер Општина не располаже 

довољним бројем обучених и оспособљених лица.  

Јавља се велики број повређених лица која су се у моменту потреса нашла на улици, и на које 

је услед ломњаве стакл, исто падало на пролазнике.  
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Због могућности појаве накнадних потреса мањег или истог интензитета, упућује се апел 

становништву да без панике напусте своје домове до престанка непосредне опасности од 

накнадних потреса. Поред апела, путем средстава јавног информисања и повереника цивилне 

заштите, становништво добија упутства о даљем поступању.  

Већ током истог дана, предвече, заказана је хитна седница Штаба, после које председник 

општине Баточина проглашава ванредну ситуацију на целој територији Општине. 

Дошло је до потпуног прекида државног пута прве категорије А1 и друге категорије бр. 158, па 

се саобраћај одвија другим државним путним правцима која нису претрпела значајна 

оштећења. Велики број општинских путева трпи велику штету и скоро су непроходни за 

друмски саобраћај. Прекид се јавља и на железничкојинфраструктури која пролази кроз КО 

Брзан, па је железнички саобраћај у потпуности обустављен. 

Померањем тла, долази до пуцања водоводних и канализационих цеви у центру Општине, што 

проузрокује изливање фекале канализације на улице, у зграде и подруме. Услед потреса дошло 

је до оштећења неколико трафостаница и далековода, па је скоро цела Општина без електричне 

енергије и ПТТ услуга, са наизменичним укључењима.  

Како је епицентар на територији КО Брзан, дошло је до потпуног прекида међународног 

гасоводног система, што проузрокује огромну материјалну штету. 

Стручно-оперативни тимови врше безбедносну проверу објеката за даљу употребу, а екипе 

хитне помоћи пружају прву и медицинску помоћ угроженом становништву. Повереници 

заједно са јединицама цивилне заштите опште намене и стручно-оперативним тимовима за 

евакуацију и збрињавање, као и екипама Црвеног крста, вршеевакуацију и збрињавање 

становника чији су домови знатно оштећени или уништени. Све службе су даноноћно на 

терену.  

Након збрињавања угроженог становништва и извештаја о извршеној безбедносној провери 

објеката, Општински штаб за ванредне ситуације активира субјекте од значаја за заштиту и 

спасавање ради асанације објеката и рашчишћавања грађевинског отпада. 

Општинска управа формира комисију која има задужење да изврши инспекцију објеката, и 

утврди висину материјалне штете коју је замљотрес нанео.  

Ванредна ситуација је укинута 15.10.2024. године, Одлуком Председника ОпштинеБаточина. 

Потребно време за потпуну обнову инфраструктуре на територији Општине је годину дана, с' 

тим да за критичну инфраструктуру тај период мора бити мањи, како би се што пре 

успоставили нормални услови за живот. 

Трајање 

Манифестовање земљотреса траје нешто више од целог минута, са појавом у поподневним 

сатима, који за кратак временски период изазива последице по живот и здравље људи, 

материјална и културна добра и животну средину. Постоји могућност накнадних потреса 

мањег или истог интензитета у зони епицентра. Последице настале у случају земљотреса су 

огромне, па је за њихово отклањање потребан дугачак временски период. Акција збрињавања 

становништва траје неколико дана, док је за санацију свих оштећених објеката и 

инфраструктуре потребно неколико месеци. 

Рана најава 
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Рана најава у случају земљотреса не постоји, док се идентификација земљотреса остварује на 

републичком нивоу у надлежности Републичког сеизмолошког завода.Не постоји евиденција 

важних објеката осетљивих на јаке потресе, планови за мониторинг и мере заштите 

становништва и добара у случају јаких потреса, као ни особе обучене и оспособљене за 

вршење мониторинга. 

Припремљеност 

Становништво и државни органи су делимично припремљени за одговор на нежељени догађај, 

премда не постоје лица посебно обучена за поступање у случају земљотреса. Јавља се страх и 

паника код једног дела становништва, па је у том случају потребна координисана акција и 

збрињавање угрожених. 

Опасност од појаве земљотреса као природне појаве која може да доведе до уништења 

материјалних добара и људских живота увек постоји. Зато треба планирати и мере заштите од 

земљотреса.Ради заштите од потреса, нови објекти морају бити реализовани и категорисани 

према одредбама Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 

сеизмичким подручјима (,,Службени лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90). 

Утицај 

Услед потреса интезитета 9° МСЅ, може доћи до оштећења четвртог и петог степена на слабије 

саграђеним и старијим објектима, а трећег и четвртог степена на објектима од армираног 

бетона.  

Већина становништва је уплашено и покушава да бежи из објеката. Многи тешко задржавају 

равнотежу у стојећем и ходајућен положају, па долази до падања на замљу, услед чега настају 

повреде. Долази до померања и претурања намештаја, звецкања стаклених површина, отварања 

прозора и врата, док сви стаклениобјекти пуцају. Многи предмети падају са полица и ломе се.  

На основу резултата добијених анализом критичности и могуће штете, услед утицаја 

земљотреса погинулих је 5, теже повређених је 26, а број лакше повређених је 200, те им је 

неопходно пружити медицинску помоћ и здравствено збрињавање. Постоји потреба за 

евакуисањем и збрињавањем 1.000 људи на период од скоро месец дана. Евакуисана су лица 

чији објекти су претрпели таква оштећења да објекат чине небезбедним за живот или су им 

куће потпуно срушене.  

Штета је настала и на обрадивим површинама и земљом под стабима воћа, где су настала 

оштећења плодова и стабала, па је велика количина пољопривредних добра неупотребљива. 

Укупна штета на пољопривредном земљишту износи 750ha. 

Постоји пореба за евакуацијом сточног фонда. Евакуисано је и збринуто приближно 3.000 грла 

стоке, ситног и крупног зуба. Велики број објеката за смештај стоке и живине је срушен, услед 

лоше градње и старости смештајних капацитета.  

Објекти од слабијег грађевинског материјала (зграде од непечене глине, ломљеног камена, 

печене цигле итд.) и старији објекти су претрпели веома јака оштећења, која се огледају у 

јаком оштећењу носеће, и веома тешком оштећењу неносеће конструкције. Јављају се озбиљни 

ломови на зидовима у виду пукотина па чак и рушење читавих зидова објектима. Услед 

земљотреса долази и до пуцањаскоро целе кровне конструкције, отпадање црепа и рушење 

димњака на свим објекатима. Стаклене површине пуцају, и прете да повреде већи број људи на 

улицама. 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

400 

 

Оштећења треће категорије захватиће 22% објеката изграђених после 1980. године, односно 

372 објекта. Четврта и пета категорија оштећених објеката обухвата озбиљна оштећења 

стубова, кровне конструкције, носећих и преградних зидова и инсталација код 30% објеката 

изграђених од 1960. до 1980. године, односно 714 објеката. Шеста категорија оштећења може 

обухватити 40% (368) објеката слабије градње (изграђени до 1960. године), у коју спадају 

објекти са тежим оштећењима и порушеним носећим зидовима на појединим етажама, као и 

објекти који су срушени. Узимајући све то у обзир, може се констатовати да на територији 

општине Баточина, оштећених и уништених објеката има 1.454. 

Померањем тла долази до штете на водоводној и канализационој мрежи, највише у центру 

Општине што проузрокује изливање фекале канализације на улице, у зграде и подруме, па су 

становници урбаног језгра општине Баточина без пијаће воде. Санација канализационих и 

водоводних цеви траје најмање 15.  

Услед потреса дошло је до оштећења неколико трафостаница и далековода, па је скоро цела 

Општина без електричне енергије и ПТТ услуга, са наизменичним укључењима. Највећа 

оштећења је претрпела ТС 35/10 kV „Брзан“, и 15 трафо-станица од 10 kV различитих типова и 

опремљености. На територији Општине, има укупно 72 трафостанице од 10 kV. 

Дошло је до потпуног прекида државног пута прве категорије А1 и друге категорије бр. 158, па 

се саобраћај одвија другим државним путним правцима која нису претрпела значајна 

оштећења. Прекид се огледа у процепу дужине 40 метара. Велики број општинских путева 

трпи велику штету и скоро су непроходни за друмски саобраћај. Прекид се јавља и на 

железничкојинфраструктури која пролази кроз КО Брзан, у дужини од 65 метара, па је 

железнички саобраћај у потпуности обустављен. 

Штету су претрпели сви објекти од културног и историјског значаја на територији Општине. 

Штете су различитог степена, а срушених објеката нема. 

Штету су претрпели и објкети Полицијске станице, Дом здравља Баточина, Центара за 

социјални рад,амбуланте у Брзану, поједина истурена одељења ОШ „Свети Сава“ у 

Жировници, Доброводици, Брзану и општинском центру. 

Генерисање других опасности 

Појавом земљотреса може доћи до настанка и других опасности које могу угрозити 

становништво, материјална и културна добра и животну средину. Услед земљотреса на 

територији општине Баточина могуће су опасности активирања и покретања тла које могу 

нанети велику материјалну штету и угрозити људске животе, довести до прекида у 

функционисању саобраћаја, оштећења пољопривредног земљишта и клизања оближњих 

објеката. Услед земљотреса може доћи до поремећаја функционисања комуналног система и 

водоснабдевања, а самим тим и до појаве заразних болести које додатно могу угрозити живот и 

здравље људи. Поред наведеног, пожари могу бити пратиоци земљотреса при чему они обично 

могу бити изазвани кидањем електричних водова и гасних инфраструктурних праваца. 

Постоји могућност накнадних потреса мањег или истог интензитета у зони епицентра. 

Референтни инциденти 

Према доступним подацима само су два земљотреса магнитуде 4 степенаРихтерове скале 

(приближно 6°MCS) имала епицентар на територији општине Баточина. Ти земљотреси су 

погодили територију Општине 1895. и 1927. године. Поред ова два набројана земљотреса, на 
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територији Општине сеизмографи су регистровали више замљотреса мање магнитуде, који су 

били потпуно неосетни за људе. 

Општину Баточина су погађали земљотреси са епицентрима ван територије Општине, и неки 

од значајнијих су описани у Тачки 1.8 овог документа. 

Информисање јавности 

Постоји правовремено и прецизно информисање јавности путем званичног сајта Републичког 

сеизмолошког завода (РСЗ) и јавних гласила. Ради омогућавања доступности информација о 

насталом земљотресу, а у случају да интернет презентација РСЗ-а www.seismo.gov.rs није 

доступна, успостављена је резервна интернет презентација РСЗ-а на адреси: www.seizmo.rs. 

Поред званичног интернет портала сеизмолошког завода, становништво се о свим битним 

информацијама везаним за евакуацију, заштиту и спашавање, информише и преко локалних 

медија. Становништво добија упутства како се понашати и реаговати, као и кога звати и од 

кога тражити помоћ.  

Будуће информације 

Потребно је едуковати сановништво и органе локалне самоуправе ради правовременог 

реаговања и поступања у случају земљотреса,у смислу које активности и радње предузимају у 

случају јавног узбуњивања (који је звук за општу опасност, шта то значи и шта треба предузети 

по завршетку емитовања звучног сигнала и који је звук за прекид опасности). Као превентивне 

мере заштите требало би применити грађевинске норме градње објеката на трусном подручју. 

http://www.seizmo.rs/
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Табела 39: Штићене вредности 

Штићене 

вредности 
Критеријуми 

Живот и 

здравље 

људи 

Лакше повређених: 200 

Тешко повређених: 26 

Настрадалих: 5 

Евакуисаних/збринутих: 1.000 

Укупно: 1.231 
 

Економија/ 

екологија 

Штета по економију/екологију 

Опис последице Штета у РСД 

Евакуација људи 75.000.000 

Евакуација стоке 50.000.000 

Штета настала на објектима свих категорија 530.000.000 

Штета на пољопривредном земљишту 27.400.000 

Штета настала прекидом водоводне и канализационе мреже 25.000.000 

Штета настала прекидом електро-енергетске и ПТТ мреже 39.800.000 

Штета настала прекидом саобраћаја 22.000.000 

Укупно: 

Проценат штете у односу на буџет: 

769.200.000 

131,4% 
 

Друштвена 

стабилност 

 

Штета по критичну инфраструктуру 

Опис последице Штета у РСД 

Оштећење на саобраћајној инфраструктури 25.000.000 

Оштећење на водоводној и канализационој мрежи 15.500.000 

Оштећење на електро-енергетској и ПТТ мрежи 30.000.000 

Укупно: 

Проценат штете у односу на буџет: 

70.500.000 

12% 
 

 

Штета по објекте од јавног друштвеног значаја 

Опис последице Штета у РСД 

Оштећења на објектима од јавног и друштвеног значаја 30.000.000 

Укупно: 

Проценат штете у односу на буџет: 

30.000.000 

5,1% 
 

Буџет општине Баточина остварен у 2018. години износио је 585.280.530динара 
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Учесталост нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa oд земљотреса јачине 9° МСЅ на пoдручjу општине Баточина je у интервалу један догађај у 100 година или ређе. 

Табела 40:Табела за исказивање вероватноће и учесталости догађаја 

Вероватноћа или учесталост 

Категорија (а) Квалитативно (б) Вероватноћа (ц) Учесталост Одабрано 

1 Занемарљива < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе X 

2 Мала 1 - 5 % 1 догађај у 20 до 100 година  

3 Средња 6 - 50 % 1 догађај у 2 до 20 година  

4 Велика 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године  

5 Изразито велика > 98 % 1 догађај годишње или чешће  
 

Табела 41: Табела за исказивање последица по живот и здравље људи 

Последице по живот и здравље људи 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <50  

2 Мала 50-200  

3 Умерена 201-500  

4 Озбиљна 501-1500 X 

5 Катастрофална >1500  
 

Табела 42: Табела за исказивање последица по економију/екологију 

Последице по економију/екологију 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална чији износ прелази 1% буџета  

2 Мала чији износ прелази 3% буџета  

3 Умерена чији износ прелази 5% буџета  

4 Озбиљна чији износ прелази 10% буџета  

5 Катастрофална чији износ прелази 15% буџета X 
 

Табела 43: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна 

материјална штета на критичној инфраструктури 

Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на 

критичној инфраструктури 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <1% буџета  

2 Мала 1-3% буџета  

3 Умерена 3-5% буџета  

4 Озбиљна 5-10% буџета  

5 Катастрофална >10% буџета X 
 

Табела 44:Табела за исказивање последица по друштвену стабилност - укупна 

материјална штета на установама/грађевинама јавног и друштвеног значаја 

Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на 

установама/грађевинама јавног друштвеног значаја 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <0.5% буџета  

2 Мала 0.5-1% буџета  

3 Умерена 1-3% буџета  

4 Озбиљна 3-5% буџета  

5 Катастрофална >5% буџета X 
 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

405 

 

Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи 
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Матрица 2:Ризик поекономију/екологију 
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Матрица 3а: Ризик по друштвену стабилност - 

укупна материјална штета на критичној 

инфраструктури 
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Матрица 3б: Ризик по друштвену стабилност - 

укупна материјална штета на 

установама/грађевинама јавног друштвеног 

значаја 

Катастрофална 

П
о

сл
ед

и
ц

е 

5      

Озбиљна 4      

Умерена 3      

Мала 2      

Минимална 1      

1 2 3 4 5 

Вероватноћа 

З
ан

ем
ар

љ
и

в
а 

М
ал

а 

С
р
ед

њ
а 

В
ел

и
к
а 

И
зр

аз
и

то
 

в
ел

и
к
а 

 

Матрица 3: Збирна матрица 3а и 3б - ризик по 

друштвену стабилност 
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Матрица 4: Укупан ризик 
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Табела 45:Нивои и прихватљивост ризика 

 
Веома висок 

(црвена) 
НЕПРИХВАТЉИВ 

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају 

третман ризика,ради смањења на ниво 

прихватљивости. 

Умерени ризик може да значи потребу 

предузимања неких радњи. 

Низак ризик, може значити да се не предузима 

никаква радња. 

 
Висок 

(наранџаста) 
НЕПРИХВАТЉИВ 

 
Умерени 

(жута) 
ПРИХВАТЉИВ 

 
Низак 

(зелена) 
ПРИХВАТЉИВ 

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика од 

земљотресаУМЕРЕН, што значи да је ризик ПРИХВАТЉИВ. 
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Карактеристике потенцијалне опасности од земљотреса 

Субјекат: општина Баточина 
Р

.б
р

. 

Карактеристика потенцијалне опасности 

Потенцијална опасност 

ЗЕМЉОТРЕС Примедба 

Генерисање других опасности 

1 2 3 4 5 

1.  

Почетно 

стање 

Време идентификације     

2.  Субјекат, организација/ 

организациони део 
    

3.  Макролокација     

4.  Микролокација     

5.  Угрожене штићене вредности     

6.  Ангажоване снаге     

7.  Предузете почетне мере     

8.  Процењене последице по 

штићене вредности 
    

9.  Постојеће мере заштите     

10.  

Завршно 

стање 

Време изложености опасности     

11.  Ниво ризика     

12.  Погођене штићене вредности     

13.  Последице по штићене 

вредности 
    

14.  Предузете мере     

15.  Ефекат предузетих мера     

16.  Интеракција са другим 

опасностима 
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2 ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ОД ПОПЛАВА 

Поплаве су појаве неуобичајено велике количине воде на одређеним местима услед деловања 

природних сила (велика количина падавина) или других узрока као што је попуштање или 

рушење брана, било вештачких било природних, насталих заграђивањем (преграђивањем) река 

услед клижења или одроњавања, ратних разарања и сл. Најчешће настају услед изливања 

површинских токова што је узроковано карактеристиком слива (геолошка грађа, морфологија, 

вегетираност и начин коришћења терена) као и нерегулисаним речним коритом. Такође, јако су 

честе и услед деловања бујица на доње токове и услед издизања нивоа подземних вода.  

Према узроцима настанка поплаве се могу поделити на: 

− Поплаве настале због јаких одрона; 

− Поплаве настале због нагомилавања леда у водотоцима; 

− Поплаве настале због клизања терена или потреса; 

− Поплаве настале због рушења брана и ратних дејства. 

Бујице представљају повремене водотокове релативно великог нагиба (2%), са променљивом 

количином воде и несразмерно великом количином вученог и лебдећег наноса у односу на 

проток. Тежински садржај вученог наноса тј. валутица, одломака и камена износи од 45-70%, а 

густина бујичне масе од 13,8-15,3 kg/m3. Основни ерозиони облик овог процеса је бујично 

корито, а акумулациони бујична плавина. 

Опасност од поплава, река или бујичних вода 

Катастрофално високе воде на једној реци зависе од читавог низа фактора који се међусобно 

условљавају и допуњују. Њихов утицај на формирање поплавног таласа може бити директан 

или индиректан. Директни узроци поплава најчешће су: падавине (киша и снег), појава леда на 

рекама, стање водостаја у време његовог пораста, меандрирање тока, појава клизишта и појава 

коинциденције великих вода. Индиректни узроци поплава могу се навести следећи: величина и 

облик слива, густина речне мреже, рељеф, засићеност земљишта водом, стање водостаја 

подземних вода, степен пошумљености и начин обрађивања пољопривредних површина у 

сливу, људски фактор, нередовно и недовољно чишћење наноса у рекама и акумулацијама, 

недовољно одговарајућих одбрамбених насипа, обала и утврда и промена климе на нашем 

географском подручју. 

Опасност од поплава на територији општине Баточина је присутна, а нарочито се испољава у 

време дугих и обилних киша, при јаким пљусковима и код наглог отапања снега. 

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. 

Рeпубличкa дирeкциja зa вoдe, Mинистaрствa зa пoљoприврeду, шумaрствo и вoдoприврeду, 

2012.гoдинe изрaдилaje прeлиминaрну прoцeну ризикaoд пoплaвa зa Рeпублику Србиjу, 

нaкojoj су прикaзaнa и знaчajнa пoплaвнa пoдручja нa тeритoриjи општине Баточина.  
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Табела 46:Прeлиминaрнa прoцeнa ризикaoд пoплaвa зa Рeпублику Србиjу-знaчajнa 

пoплaвнaпoдручja 

Вoдoтoк Знaчajнo пoплaвнo пoдручje 

Јужна Морава Целим током 

Извoр:http://www.rdvode.gov.rs/uredjenje-vodotoka-pp-rizika-poplava.php 

Слика 8: Знaчajнa пoплaвнa пoдручja зa општину Баточина 

Значајно поплавно подручје 

Извoр:http://www.rdvode.gov.rs/uredjenje-vodotoka-pp-rizika-poplava.php 

 

Кроз територију општине Баточина пролазе две реке: Велика Морава и Лепенице.  

Велика Морава је типична равничарска река. Тече 7,5 km кроз село Брзан.Настаје спајањем 

Западне и Јужне Мораве код Сталаћа.Укупна дужина Велике Мораве износи 185 km, a протиче 

источним делом општине Баточина. Ширина корита се креће од 100 m до 170m, док је дубина 

речног корита до 10m. Површина слива Велике Мораве износи 6.126 km2, а целог моравског 

слива 37.444 km2, што је 42,38% од површине Србије. Уобичајена последица плављења Велике 

Мораве је да она промени свој ток, остављајући за собом језера, позната под називом 

Моравиште. Велика Морава тече споро и кривудаво односно меандрира и рачва се.Осим 

Лепенице, у Велику Мораву се уливају и два већа потока Грабовник и Вирови који се налазе у 

атару села Брзан. 

Лепеница је лева притока Велике Мораве. Извире на Гледићким планинама, а дужина тока је 

48 km. Раније је дужина тока износила 60 km јер је Лепеница текла упоредо са током Мораве 

поред Лапова и Марковца. Међутим, од велике поплаве 1897. године, она је код Рогота 

скренула ток према истоку. Тиме је скратила првобитни ток за 12 km. Лепеница је сиромашна 

водом, али ипак спада у ред већих река у Шумадији. Са леве стране на територији Општине 

прима следеће потоке II реда: Црнокалски, Синорски, Павлишкии Бачеварски, а десне стране: 

Кијевски, са притокок Доброводички поток, Стражевички, Прњаворски под именом Раљевац,и 

Рогачки поток. 

Готово све притоке имају малу количину воде и пресушују у току лета. Како се за реку 

Лепеницу може рећи да је река сиромашна водом то исто важи и за њене притоке које 

припадају повременим водотоцима зато што у време сушних година преко лета пресушују због 

http://www.rdvode.gov.rs/uredjenje-vodotoka-pp-rizika-poplava.php
http://www.rdvode.gov.rs/uredjenje-vodotoka-pp-rizika-poplava.php
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD
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недовољних падавина, повећаног испаравања и слабе издашности извора, а повремено због 

обилних падавина углавном са пролећа и јесени, нагло набујају и ретко, али услед екстремних 

падавина и отопина снега плаве алувијалну раван углавном низводно од тока. 

Сви водотоци општине Баточина имају умеренно бујични карактер, па и поплаве на њима 

имају сличне бујичне карактеристике, релативно брзу појаву и разорне ефекте у зависности од 

интензитета падавина, пропусне моћи и отопина. 

Узевши у обзир да је слив притока реке Лепенице у појединим деловима урастао у ниско и 

средње растиње, обилне краткотрајне падавине утичу да водотоци брзо набујају и изливају се 

плавећи околно ниско земљиште. Мање поплаве обично трају 1-2 дана, али не причињавају 

велике штете јер се обично вода која излије из корита разлије у кратком временском периоду. 

Вода се не задржава, па самим тим и не причињава велику штету поготово на пољопривредном 

земљишту, док до земљишта под инфраструктуром, осим у поједниначним случајевима, вода 

незнатно и ретко допире.  

Изграђеност система заштите од поплава 

Ради спречавања поплава и штетног деловања поплавних вода граде се и одржавају заштитне 

водне грађевине и обављају заштитни радови. Заштитна инфраструктура за заштиту 

становника и материјалних добара од поплава се односи на: 

− Заштитне бране; 

− Обалоутврде дуж корита река; 

− Одбрамбене насипе; 

− Ретенције (за регулисање режима водотока); 

− Покретне панеле за заштиту приобаља. 

Заштитни радови се односе на пошумљавање, затрављивање, терасирање, чишћење корита, 

спровођење мера заштите забрана или ограничење сече дрвећа, забрана или ограничење вађења 

песка, шљунка, начин коришћења пољопривредног земљишта и др. 

На већини река и потока на територији Општине нема изграђених система заштите, или су они 

недовољно изграђени, иако је последњих година рађено на одмуљивању, проширењу, и 

расчишћавању корита водотокова.Овакве мере су предузете на потоцима Грабовик и Синорски 

поток, где су у одређеној мери и подигнути насипи. 

Заштитни водни објектикоји постојесу обострани насипиуз потоке Вирови (који настају 

спајањем Кијевачког потока и Доброводичким потоком) као притоком и уливају у Лепеницу, 

Павлиш кроз насеље Бадњевац, којима се формира заштитна касета oко брањеног подручја са 

водним објектима уз воде I реда и чине функционалну целину заштите брањеног подручја од 

поплава од спољних вода I реда. 

На реци Лепеници је у току 2017. године вршено само редовно одржавање обала, док је у 2018. 

години, на основу Уговора између Општине Баточина и ЈВП „Србијаводе“ извршено 

шкарпирање и одмуљивање реке Лепенице.  

Предузете су следеће мере: 

– Одмуљивање у дужини од 1.514 m, на стационажи од 5+854 до 4+340; 

– Шкарпирање у дужини од 1.960 m, на стационажи од 6+300 до 4+340. 

Укупна дужина регулисане деонице износи 14 km, дужина обалоутврде 1 km, дужина просека 

1,3 km и укупно 13 просека.Укупна површина обухваћена системом за одводњавање износи 
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негде око 500 hа, од тога коришћена пољопривредна површина око 450 hа. Дужина канала за 

одводњавање износи око 5,07 km и 14,01 осталих канала.  

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 Србије, док је осталим уређење и санацију заштитних објеката у надлежности ЈП 

„Лепеница Баточина“ 

Стара мерна станица Лепеница налазила се на 7,3 km од ушћа, а основана је 1973. године. На 

реци Лепеници се од октобра месеца 2016. године врши мерење водостаја, јер је постављена 

хидролошко-извештајна станице површинских вода, и то непосредно близу моста у центру 

Баточине. Станица у реалном времену, сваких петнаест минута,шаље податке о температури и 

нивоу реке Лепенице Републичком хидрометеоролошком заводу. Подаци су доступни „оnline“ 

и користиће се у систему одбране од поплава, која је за сваки речни сектор одређена на бази 

резултата хидролошко-хидрауличких студија, стања насипа и угрожености брањеног подручја, 

а на основу њих проглашаваће се редовна или ванредна одбрана од поплаве. 

Општина Баточина је у претходном периоду преко Општинскогфонда за уређење грађевинског 

земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство заштиту животне средине и 

комуналне делатности и уз сарадњу са ЈВП „Србијаводе“, извршила уређење следећих 

водотокова II реда: 

– У 2009. години извршена је санација корита реке Лепенице на месту улива потока 

Раљевац у Лепеницу; 

– У 2012.години,Кијевски поток и Грабовик су после пуних 30 година уређени заједно са 

уливним каналима; 

– У2013. години је извршено уређење ретензије Раљевац у Жировници а којима газдује 

ЈВП „Србијаводе“; 

– У 2014. години је урађен елаборат и пројектна документација за уређење потока 

Грабовик; 

– У току 2015. године извршени су радови на Главном каналу у Баточини, од улива у 

реку Лепеницу дуж пруге Крагујевац-Лапово у дужини од 3.590 m, и крака Главног 

канала од улива у Главни канал дуж пута Баточина-Лапово у дужини од 1.380 m. 

Вредност радова је износила 4.057.428 динара; 

– У 2016. години извршени су радови на санацији Грабовика и Синорског потока. 

Завршено је 80% радова на Синорском потоку, и око 70 % радова на 

Грабовику.Вредност радова је износила 2.795.243 динара; 

– За 2017. годину планирана су средства за уређење водотокова II реда у износу од 

1.500.000 динара са ПДВ-ом и300.000 динара за израду пројектно-техничке 

документације. Према плану, средства су била намењена за завршетак радова на 

Грабовику и Синорском потоку. Радови нису изведени до краја. 

У претходним годинама извршено је и чишћење, израда водопропуста и крчење високог 

растиња, и то на следећим локацијама: 

– Горња Баточина, чишћење канал поред пута (слив Синорског потока), у укупној дужини 

од 10 m, и крчење високог растиња у дужини од 300m; 

– Сува Јаруга, извршено чишћење (Кијевачки поток, насеље Лозница у Баточини), у 

укупној дужини од 8 m, и крчење високог растиња у дужини од 30m; 
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– Брзан, чишћење испод аутопута у укупној дужини од 15 m; 

– Милатовац, где је извршена ирада водопропустана пут ка гробљу, у укупној дужини од 

6 m; 

– У ул. Краља Милана Обреновића, урађена израда водопропуста у укупној дужини од 45 

mи крчење високог растиња у укупној дужини од 1.200 m; 

– Доброводица, израда водопропуста код школе у укупној дужини од 12 m, и крчење 

високог растињаод школе ка брду Стражевица (слив Стражевичког потока) у укупној 

дужини од 500 m; 

– Жировница, израда водопропуста у укупној дужини од 8 m. 

– Железничка улица у Баточини (канал уз пругу повезан са Синорским потоком) 

извршено је крчење високог растиња у укупној дужини од 800 m; 

– Дубоки Поток, (у сливу Грабовика), село Брзан, извршено крчење високог растиња у 

укупној дужини од 800 m; 

– Доброводички поток, извршено крчење високог растиња у укупној дужини од 60 m. 

Kритеријуми за проглашавање одбране од поплава 

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. 

Уобичајени приступ одбрани од великих вода на већим рекама са увођењем степена редовне и 

ванредне одбране није могуће приметити код водотока са бујичним хидролошкo-хидрауличким 

режимом. Нагли надолазак и кратко трајање великих вода најчешће не оставља довољно 

времена ни за проглашавање одбране од поплава. Критеријум проглашења може бити само 

хидролошка и метеоролошка прогноза меродавне кише у односу на степен засићености тла и 

очекиваних (прогнозираних) водостаја на рекама. 

Сама одбрана од поплава организује се и врши у зависности од степена опасности. Према 

величини опасности од поплава утврђују се два степена одбране од поплава и то: редовна 

одбрана и ванредна одбрана. За време одбране од поплава и будност је знатно појачана, 

повереници очитавају за време редовне одбране мерну летву четири пута у току дана, а за 

време ванредне одбране осам пута у току дана 

Редовна одбрана од бујичних поплава се проглашава када водостај на меродавној водомерној 

станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране из оперативног плана тј. 

када вода доспе до ножица насипа, а очекује се даљи пораст водостаја. Критеријум за 

проглашење редовне одбране од бујичних поплава је када: ниво воде превазилази висину од 

1m изнад коте дна минор корита. 

Ванредна одбрана од бујичних поплава се проглашава када хидрографска мрежа, изграђени 

системи за одводњавање и канализациона мрежа нису у могућности да у задовољавајућем року 

одведу поплавне воде са угроженог подручја, где постоји ризик од угрожавања сигурности 

грађана и штета на материјалним добрима. Када водостај на меродавној водомерној станици 

или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране, утврђен у критеријумима за увођење 

мера одбране од поплава из оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су 

заштитни објекти угрожени, проглашава се ванредна одбрана од поплава од спољних вода, на 

основу III фазе одбране од поплава, тачка 4. Општи план одбране од поплава за период 2012-
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2018. год. („Службени гласник РС“ бр.23/12).Критеријум за проглашење ванредне одбране од 

бујичних поплава је када: је ниво воде у кориту на мање од 1m од коте круне обале. 

Редовна одбрана од нагомилавања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје 

при покривености водног огледала ледом од 40%, са тенденцијом повећања површине под 

ледостајем.Ванредна одбрана нагомилавања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава 

настаје при покривености водног огледала већој од 60%. На осталим водотоцима ванредна 

одбрана настаје када након ледостаја почиње покретање и нагомилавање леда. 

У редовној одбрани од поплава, од СПОЉНИХ ВОДА, врши се свакодневно осмочасовно 

дежурство руководећег особља из Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда, 

као и чуварске службе у току радног времена. Током ванредне одбране од поплава, од 

СПОЉНИХ ВОДА,обезбеђује се особље за дежурство од 24 часа и то у две смене по 12 часова 

или три смене по 8 часова. 

У редвној одбрани од поплава, од УНУТРАШЊИХ ВОДА, потребано је обезбедити 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).Током ванредне одбране 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). 

У редовној одбрани од ЛЕДАпотребно је обезбедити свакодневно дежурство од 8 до 12 часова, 

док је за време трајања ванредне одбране од ЛЕДАпотребно обезбедити свакодневно 

дежурство од 8-18 часова, односно од 0-24 часа када долази до нагомилавања леда и потребе за 

интервенцијама. 

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, В и Г са 

индексом 1, а ванредну одбрану када се стекне један од услова са индексом 2. 

Критеријум А – Капацитет евакуациног објекта: 

– УсловА1: Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после 

непрекидног рада до 24 сата, или, у случају гравитационог испуста уколико је у 

пријемнику испуњено минор корито; 

– Услов А2: Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после 

непрекидног рада од 48сати, или је, у случају гравитационог испуста за реципијент 

проглашена редовна одбрана од поплава спољних вода; 

– Услов А3:Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после 

непрекидног рада до 72сата, као и у случају хаварије, или ако је у случају 

гравитационог испуста 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 В – Засићеност земљишта 
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– Услов В1: Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са 

појавом поплављених површина до 1% површине система; 

– Услов В2: Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 

5% површинесистема поплављено. Угрожени поједини индустријски објекти, 

саобраћајнице и стамбене зграде; 

– Услов В3: Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више 

од 5% површине система поплављено. Поплављени поједини индустријски објекти, 

саобраћајнице и стамбене зграде. 

Критеријум Г – Појава снежног покривача и леда 

– Услов Г1: Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за 

одводњавање, каналска мрежа загушена снегом и делимично залеђена. Прогноза 

времена – пораст температуре и нагло топљење снега; 

– УсловГ2: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; 

– УсловГ3: Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење 

снега и кишне падавине, поплављено земљиште на смрзнутој подлози. 

Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава доставља се: 

– Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за 

воде-главном координатору; 

– Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство; 

– 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. 

Табела 47: 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 (cm) 

Израда 

прогноза 

Време од најаве 

до пристизања 

врха таласа 

Деоница 

одбране 
Oпштина 

Велика 

Морава 
Багрдан 

М.3.1, 

М.3.2, 

М.6.1 

В.Плана, Баточина, 

Лапово, Свилајнац, 

Ћуприја  

450 + 2,5 дана 

Извор: Оперативни план одбране од поплава за воде II реда за територију општине Баточина 

Табела 48: 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 (cm) 

Израда 

прогноза 

Време од најаве до 

пристизања врха 

таласа 

Деоница 

одбране 
Општина 

Лепеница Баточина М.3.2 Баточина 235 + 21 сат 

Извор: Оперативни план одбране од поплава за воде II реда за територију општине Баточина 

Ефикасност изграђених објеката за заштиту од поплава 

Одбрана од поплава и бујица на подручју општине Баточина организује се и спроводи на 

основу општег и оперативног плана за одбрану од поплава а у складу са Законом о водама, 

Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама и Законом о 

заштити од елементарних непогода. 
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За подручја на деоницама водотокова са објектима за заштиту од вода, односно наштићеним 

подручјима, у случајевима могућих ванредних великих поплавних таласа, који превазилазе 

постојећи степен заштите, могуће је да дође до настанка догађаја који може бити последица 

недовољне заштите, недовољног степена заштите постојећих заштитних објеката, услед 

продора воде у зоне објеката где је евентуално слабо место услед оштећења, односно лоше 

стањекритичне деонице. 

Поред реке Велике Морава, Лепенице и Вирова (Кијевачки поток са притоком Доброводички 

поток), 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. 

Директна брањена укупна површина од површинских вода износи негде око 2.500 hа, од тога 

пољопривредна површина око 1.500 hа, 4 насеља, 9 индустријских објеката, 155 осталих 

објеката, 12 km пруге и 19 km путева.Површине и објекти који су директно погођени 

подземним водама износе око 75 hа пољопривредне површине, 2 насеља, 15 зградаи 35 осталих 

објеката. 

Укупна површина обухваћена системом за одводњавање износи негде око 500 hа, од тога 

коришћена пољопривредна површина око 450 hа. Дужина канала за одводњавање износи око 

5,07 km и 14 km осталих канала. 

Процена могућих штетних последица будућих поплава на људско здравље, 

животну средину, културно наслеђе и привредну активност 

На територији општине Баточина би могло доћи до поплава чије би последице угрозиле 

стабилно свакодневно функционисање друштва и опште благостање, са посебним утицајем на 

људско здравље, животну средину, културно наслеђе и привредну активност. 

Последице које могу настати изливањем воде из речног корита Велике Мораве, могу се 

појавити на подручју викенд насеља у КО Брзан и део око старог пута Баточина-Јагодина. 

Потенцијалним изливањем реке Лепенице из свог корита до штете може доћи на подручју КО: 

Бадњевац, Градац, Горња Баточина, Баточина и део КО Милатовац, претежно најнижим 

деловима алувијалних равни, нештићених подручја и нерашчишћеног дела корита, јер од 

поплава може бити угрожено око 2.000 hа обрадивог пољопривредног земљишта, као и већи 

број домаћинстава око корита реке Лепенице. 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. 

Готово увек када ниво воде дође до самог врха корита, поплави иста места: 

− село Милатовац – Лепеница се излива увек пре моста на улазу у село, јер ту постоји 

твз. уско грло, односно чеп. Овде није било радова, корито је зарасло, сакупља се 

велика количина отпада, а на самом месту се улива канал који одводи воду из атара. У 

овој КО плави само атар, не и насељено место. 

− село Бадњевац – овде се вода годинама изливала на небрањеном делу, плавећи атар. 

Међутим, услед велике количине воде, вода из атара је прелазила и у само насељено 
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место, али и спуштала у суседно село Градац. У Бадњевцу је поред овог места вода 

пробијала још на пар места, и готово увек због неуређеног корита, растиња и ђубрета. 

− село Градац – овде је поред пар критичних места најзначајније поменути „дивљи 

прелаз“ преко Лепенице код Јерининог брда, на самом изласку из села ка Горњој 

Баточини. Овај прелаз користе пољопривредници како би дошли до својих парцела са 

друге стране Лепенице. Осим овог карактеристичног критичног места, такође због 

неуређеног корита, растиња и ђубришта долазило је до изливања Лепенице на 

различитим местима. 

− насеље Баточина – Лепеница се излила директно у насељу само 2014. године, 300 

метара низводно од центра левом обалом, али то преливање није довело до поплаве. 

Разлог што се вода излила је тај што је висина воде у кориту била толика, да је почела 

да удара у железнички мост на прузи Београд-Ниш, а то није био случај ранијих 

година. Поплава у насељу Баточина се искључиво дешава услед враћања воде кроз 

кишну и фекалну канализацију потпомогнута атмосферским водама и изливањем 

бујичних потока, као и доласка поплаве из села Бадњевца и Граца, пре свега изливањем 

у небрањеном делу Бадњевца и дивљег прелаза код Јерининог брда. 

Од водотокова II реда, штета може настатина подручју Грабовика - део КО Брзан, Синорски 

поток – део Горње Мале, притока Кијевачког потока – део КО Брзан индустријска зона, као и 

Стражевички поток који је небригом пре свега локалног становништва деградиран и угрожен 

му је ток, те се излива у систем путних канала и плави део насеља Лозница.Изливањем ових 

водотокова може доћи до плављења око 250 hа пољопривредних површина и неколико 

десетина стамбених и других инфраструктурних објеката. 

Узевши у обзир да је слив притока реке Лепенице у појединим деловима урастао у ниско и 

средње растиње, обилне краткотрајне падавине утичу да водотоци брзо набујају и изливају се 

плавећи околно ниско земљиште. Мање поплаве обично трају 1-2 дана, али не причињавају 

велике штете јер се обично вода која излије из корита разлије у кратком временском периоду. 

Вода се не задржава, па самим тим и не причињава велику штету поготово на пољопривредном 

земљишту, док до земљишта под инфраструктуром, осим у поједниначним случајевима, вода 

незнатно и ретко допире.  

Опис историјских поплава са последицама 

Бујичне поплаве мањег интензитета дешавају се спородачно на територији Општине. Ретко се 

дешава да захвате велика подручја. Бујична поплава великих размера догодила се 1986, 1999.и 

2014. годинe. 

− Полава уфебруару 1986. године настајеуслед великх снежних падавина у току зимских 

месеци, што је послледица наглог пораста температуре и наглог топљења снега, а пошто 

је земља већ била засићена водом, дошло је до наглог пораста нивоа воде у коритима 

потока и река. Обзиром да корито реке Лепенице тада није било уређено, дошло је до 

њеног изливања на више места. Поплавни талас у самом центру Општине је био преко 1 

m на највишој тачки, а на најнижој и много већа, преко 3 m. Поплављен је готово сваки 

објекат у самом центру Баточине и околини (куће и помоћни објекти, трговине), као и 

много објеката у селима Бадњевац и Градац. У овој поплави није било људских жртава, 

али је велика штета настала највише на индустријској инфраструктури јер су биле 

поплављене у то време 4 највеће државне (друштвене) фабрике. Санација је трајала јако 

дуго, као и сушење услед хладног времена.Нормално напајање електричном енергијом, 

топлотном енергијом, телефоном и водом је успостављено тек после неколико дана и 

недеља. Здравље људи није било угрожено у великој мери, али су забележени 
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спорадични случајеви прехладе, упале и температуре, најчешће услед хладне воде. Није 

било веће штете на животну средину, услед хладног времена, па није дошло до 

карактеристичних појава смрада и инфекција узроковане бактеријама, паразитима и 

вирусима. 

− До поплаве долази у јулу 1999. године као последица обилних падавина у пролеће и 

почетком лета, а онда је неколико дана без престанка падала киша услед чега је дошло 

до презасићења земљишта и појаве бујичних поплава. Ниво реке Лепенице је нагло 

почео да расте, па је дошло до изливања у Бадњевцу и Грацу, а тај талас је касније 

дошао и у саму Баточину. Иако је корито реке било регулисано у насељу Баточина, због 

чега и није дошло до изливања у самој вароши, неуређено корито у Бадњевцу, 

Милатовцу и Грацу је попустило на више места.Висина поплавног таласа је била мања 

него 1986. године, али је штета била огромна. Велике штете су настале на породичним 

кућама и помоћним објектима, индустрији, приватним фирмама, установама.Водена 

стихија поплавила је зграду Општине, Дом здравља, апотеку, зграду МУП-а, Дом 

културе, вртић, ДП „Стражевица“, два „Заставина“ колектива – „Заставу Крагујевац“ и 

„Застава ИМБ“, трикотажу „Душан Дугалић“ и велики број приватних предузећа. 

Уништена је летина на пољопривредном земљишту у јеку жетве, пластеници и баште у 

пуном роду. Поплављено је 1.250 домаћинстава, 200 кућа је до те мере било уништено 

да је била потребна комплетна реконструкција или рушење, уништено је 100 km 

макадамских и 40 km асфалтних путева, оштећено и срушено 16 мостова, поплављено 

је око 6.000 ha пољопривредног земљишта. У овим поплавама живот су изгубиле две 

особе, дављењем, услед испадања из чамца. Одмах после поплаве 1999. године је 

извршена санација реке Лепенице, ширење и продубљивање тока са формирањем 

минор и мајор корита чиме је могућност од изливања додатно смањена. 

− Критичне ноћи између 14. и 15.маја 2014. године су карактеристичне јер нису настале 

изливањем саме реке Лепенице, већ од набујалих потока и канала, кишне и фекалне 

канализације преко које се Лепеница излила у насељена места.У 02:45 после поноћи, 

река Лепеница је прелила леви насип на реци Лепеници, 350 метара низводно од моста 

у центру вароши ка насељу Криваја у ширини од 30 метара, да би у 03:16 часа сиреном 

проглашен почетак опасности од поплава. До полаве долази улед немогућности 

канализације да се излива у Лепеницу због њеног високог нивоа, па се вода из Лепенице 

због непостојања тзв „жабљих поклопаца“ враћала у контра смеру. Вода је избила у 

урбани део насеља Баточина и причинила штету на 55 објеката. Лепеница се, 

такође,излила у селима Милатовац и Бадњевац, али је поплавила само пољопривредно 

земљиште. Излила се и 300 m низводно од центра Баточине левом обалом, али то 

преливање није довело до поплаве и брзо је насипом заустављено. У истом периоду 

излила се и Велика Морава у селу Брзан, и то баш на месту где су изграђени бунари за 

водоснабдевање. Изливањем реке Велике Мораве у атару села Брзан, поплављена је 

велика површина пољопривредног земљишта под усевима, викенд насеље, девет кућа 

које се налазе са друге стране пружног прелаза ка Великој Морави. Није било 

значајнијег утицаја на људско здравље, културно наслеђе и привредну активност, 

једино, као и код свих претходних поплава, дошло до загађења воде за пиће, пре свега 

из сопствених приватних бунара.Становништво општине Баточина је без престанка, 24 

часа дневно, за време али и пре поплаве, добијало све сервисне информације од значаја 

за нормално функционисање преко локалне радио-станице. Све одлуке, наредбе, али и 

информације које су се директно тицале становништва, биле су одмах објављиване. 

Укупна процењена штета за поплаве 2014. године износила је 75.808.000 динара. 
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Положај насељених области - подручја привредних активности 

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. 

Брзан је једино насеље које има ,,излаз“ на Велику Мораву. Имајући у виду да река Лепеница 

тече кроз целу Општину, насељена места кроз која пролази могу бити потенцијално угрожена у 

случају изливања воде из корита. Насеља кроз која протиче Лепеница су: Брзан, Баточина, 

Градац, Бадњевац и Милатовац. До изливања меже доћи у претежно најнижим деловима 

алувијалних равни, нештићених подручја и нерашчишћеног дела корита, јер од поплава може 

бити угрожено око 2.000 hа обрадивог пољопривредног земљишта, као и већи број 

домаћинстава око корита реке Лепенице. Остала насеља су испресецана бројним каналима и 

потоцима, који припадају како Моравском, тако и Лепеничком сливу.  

На подручју општине Баточина изграђени су објекти инфраструктуре и то: 4,5 km аутопута, 18 

km железничког колосека, 14 km магистралног пута, 53,5km улица и некатегорисаних 

асфалтираних путева, 66 km макадамских путева, 19 km водоводне мреже, 4,7 km 

канализационе мреже са колектором одвођења отпадних вода, 180 km нисконапонске мреже, 

75 km високо напонске мреже, 110 km телефонске мреже. 

НепосреднаблизинаКрагујевца,привредно-индустријскогцентра Шумадије, утицала је на 

развој општине Баточина и њене привреде, пре свега у секторима пољопривреде, 

индустрије и трговине. Најзначајнија предузећа општине су: „Алпине пзпб“ д.о.о. Београд 

(до јануара 2006.године када јеизвршенаприватизација АД „Стражевица“) – предузеће за 

производњу широког асортимана грађевинскогматеријалаиАД„Лепеница“–

специјализованатрговинанамало.Већа предузећа Општине су: ПП „Брзанпласт“ у КО 

Брзан, која се бави прерадом пластичних маса и рециклажом пет амбалаже, 

„Полипак“д.о.о, Баточина - произвођач пластичних кеса, папирне галантерије и средстава 

за хигијену, ПП „Рад траде“ Жировница – трговина пољопривредним машинама и алатом, 

СЗР „Минела“, Баточина - произвођач сокова и кондиторских производа, „Сељак“ д.о.о, 

Баточина - трговина грађевинским и огревним материјалом, пољопривредна апотека, 

„ИМБ“ Баточина – индустрија метала, ПП „Еуропласт“, Баточина– произвођач 

алуминијумске и ПВЦ столарије, металне галантерије, пластифицираног и поцинкованог 

универзалног плетива, „Грах аутомотиве“ д.о.о. – производња електричне опреме за 

моторе и возила, „Енмон“, Жировница – производња керамичких плочица, 

„Агрошумадија“, Жировница– производња пољопривредне механизације. 

У Општини послује 53 предузећа, од којих су 48 мала, 3 средња и 2 велика, а у којима је 

запослено 2.049 радника. 

Начин коришћења земљишта 

Територија Општине Баточина простире се на 13.915 hа, од чега је 10.652 hа пољопривредног 

земљишта, 1.824 hа шумског земљишта и 1.439 hа грађевинског земљишта. 

Главнапривредна активност на територији Општине је пољопривреда. Управо овај речни 

алувијум се користи за ратарство, док се благобрдовите долинске стране користе за развој 

воћарства, виноградарства источарства.Од укупне површине општине Баточина која износи 

136 km2, површина коришћеног земљишта 6.835 ha.Просечна величина поседа на територији 

општине Баточина, је 0,02 ha, док је просечна величина парцеле пољопривредног земљишта 

0,27 hа. 
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У структури пољопривредних површина, највишеима ораница и башта –6.012 hа, односно 

87,9% од укупних пољопривреднихповршина, воћњаци се простиру на 255 hа, односно 

заузимају 3,7%, виногради на 37 hа или 0,5%, ливаде на 272 hа, тј. 3,9%, а пашњаци заузимају 

190 hа односно 2,7% коришћених пољопривредних површина. Обрадиво пољопривредно 

земљиште је у највећој мери заступљено у селу Брзан које има 1.940 hа обрадивог земљишта, 

док је обрадива површина нешто мања у селима Бадњевац и Кијево који имају 1.568 hа, 

односно 1.448 hа.  

Пољопривредно земљиште на територији општине Баточина је подељено на више класа. 

Земљиште 1. класе заузима површину од 1.299 hа, земљиште 2. класе површину од 2.303 hа, 

земљиште 3. класе 3.475 hа, 4. класе 1.755 hа, 5. класе 516 hа, 6. класе 200 hа, 7. класе 17 hа и 

земљиште 8. класе заузима површину од 17 hа. 

Густина насељености и величина животињског фонда 

Општински центар Баточина, који се састоји из две катастарске 

општине(К.О.БаточинаварошицаиК.О.Баточинасело),што је јединонасељесапреко 

5.000становника.Самодванасељаприпадајуизразито малим насељима са мање од 200 

становника (Никшић и Прњавор), три насеља броје 

од200до500становника(Градац,ДоброводицаиЦрниКао),теинасељабројеод500 до 1.000 

становника (Жировница, Милатовац и Кијево) и два насеља броји од 1000 до 3000 

становника (Брзан иБадњевац). 

Како према последњем званичном попису становништва спроведеном 2011. године, на 

територији општина Баточина има 11.760 становника. Узимајући у обзир те податке, може се 

констатовати да је густина насељености на територији Општине прближно 87 стнаовника по 

километру квадратном. 

Табела 49: Преглед сточног фонда на територији општине Баточина 

Година Говеда Свиње Овце Живина 

2000. 1.730 9.114 3.120 50.939 

2006. 1.766 7.599 4.772 33.271 

2012. 1.414 7.382 5.980 50.838 

Извор: Стратегија одрживог развоја општине Баточина, 2017-2022. 

Могућност генерисања других опасности 

Услед поплава угрожена су привредна друштва и постројења које се налазе у поплавном 

подручју. Постоји и могућност оштећења електричних инсталација и настанка пожара. 

Поплаве врло често утичу на настанак нових и активирање већ постојећих клизишта. 

Последице настале услед поплава могу нарушити нормалне услове за живот и рад, као и 

обављање привредних активности. Може доћи до контаминације и загађења воде за пиће, као и 

оштећења канализационих и одводних цеви и канала. Услед оштећења саобраћајне 

инфраструктуре може доћи до одсечености одређених насеља на територији Општине, при 

чему настаје проблем снабдевања угроженог становништва основним животним намерницама. 

Могући развој догађаја (сценарио) 

Поплаве 

Радна група:  

− Лица наведена у Закључку о именовању радне групе бр. 217-19/18-01, донетом дана 

21.12.2018. године у општини Баточина; 
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− Милан Марковић, лице са лиценцом за процену ризика, координатор тима; 

− Љубиша Ђорђевић, лице са лиценцом процене ризика, члан тима; 

− Госпава Стојановић, лице са лиценцом процене ризика, члан тима. 

Поплаве су појаве неуобичајено велике количине воде на одређеним местима због деловања 

природних сила (велика количина падавина) или других узрока као што је попуштање или 

рушење брана, било вештачких било природних, насталих заграђивањем (преграђивањем) река 

услед клижења или одроњавања, ратних разарања, и сл. 

Највероватнији нежељени догађај 

Појављивање 

Услед великог броја кишних дана крајем пролећа, долази до постепеног повећања нивоа воде у 

коритима река и потока, што након пар дана доводи до изливања реке Лепенице, и појединих 

њених притока. Пораст водостаја на Лепеници постаје критичан, са повећаним могућностима 

већих изливања воде. Угрожена су поједина насеља непосредно уз корита река и потока. 

Просторна димензија 

Поплавним таласом су највише угрожена насеља у непосредној близини корита Лепеницe. 

Узводно гледано, Лепеница је са изливањем на територији општине Баточина почела са 

изливањем у КО Милатовац, где на самом улазу унасељено место код моста, дошло до 

стварања чепа. До изливања долази и у КО Бадњевац, посебно на местима кривудања 

Лепенице, па све до уливања потока Раљевац. Лепеница се излива и на месту „дивљег прелаза“ 

преко Лепенице код Јерининог брда, на самом изласку из села ка Горњој Баточини. 

До изливања потока на територији Општине долази у КО Бадњевац, где непосредно пред ушће 

у реку Лепеницу се излива поток Раљевац. На месту уливања Доброводичког и Кијевског 

потока, долази до мањег изливања воде, плавећи локалне атаре и пољопривредно земљиште. 

До изливања Кијевског потока долази и на појединим местима у КО Кијево, угрозивши притом 

неколико домаћинстава и пољопривредну земљу. 

Интензитет 

За неколико дана падања кише, пало је више од 20 литара по метру квадратном. Услед оваквих 

атмосферских и климатских дешавања, ниво воде у речним коритима се повећао за више од 1 

метра од уобичајеног нивоа.  

Време 

Велике количине атмосферских падавина се јављају на самом крају пролећа у мају 2026. 

године. Обилне падавине које су захватиле Централну Србију, са падањем су почеле 29. маја у 

раним јутарњим часовима, да би без већих престанака падале све до 1. јуна 2026. године. За 

само4 дана, велике количине воде су се спустиле на територију опшштине Баточина, и 

условиле изливање река и потока из својих корита.  

Ток 

У раним јутарњим часовима 29. маја 2026 године, долази до обилних падавина на територији 

целе државе, што је условљено циклонским кретањима у то доба године. Велике количине 

кише су се већ тог дана спустила на територију општине Баточина, што је било приметно на 

појединим потоцима, али и даље без већег повећања водостаја. 

Општинска управа општине Баточина, добија упозорење од РХМЗ-а о надолазећим обилним 

падавинама и могућности изливања појединих потока санерегулисаним коритима, као и реке 
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Лепенице у најугроженијем подручју. Путем средстава јавног информисања, становништво 

добија упозорења и савете како да поступају у случају поплава, као и на који начин да у што 

већој мери заштите своју имовину и стоку.  

Како су обилне падавине наставиле и нарадених дана, већ 31. маја долази до првих изливања 

Кијевског потока, који на територији КО Кијево плави неколико домаћинстава и 

пољопривредно земљиште. Како је велика количина воде у кориту тог и Доброводичког 

потока, па корито потока Вирови не може да прими надолазећу количину воде, долази до 

изливања на самом ушћу два потока. Услед велике концентрације вода, и великог слива реке 

Лепенице, на територији града Крагујевца, прво изливање Лепенице на територији општине 

Баточина се јавља у КО Милатовац, код моста, на самом уласку у насеље. Узрок изливања је 

недовољна пропусна моћ корита услед његове затрпаности ђубретом, растињем и земљом. 

Изливањем, вода плави околне пољопривредне површине, неугрожавајући становништво, 

културна и материјална добра.  

Даљим својим током, река Лепеница се излива на територији КО Бадњевац, на местима 

меандрирања реке, где корито услед сужења, велике количине воде, растиња и ђубрета, не 

може да пропусти надолазећу воду. Угрожено је више хектара пољопривредног земљишта, 

поједина домаћинства и неколико сеоских путева које сељаци користе за долазак до својих 

њива. Под водом се налази свега неколико метара железничке пруге, па се железнички 

саобраћај овом трасом не одвија. Целим током кроз КО Бадњевац, Лепеница спорадично плави 

мање површине, без већег значаја у процени могуће штете. Поред Лепенице, територију КО 

Бадњевац угрожава и изливање потока Раљевац, који је поплавио околна пољопривредна 

газдинства, без већегутицаја на становништво.  

У КО Градац, Лепеница се излива код импровизованог прелаза који сељаци користе како би 

дошли до својих обрадивих површина, непосредно на изласку из села, код Јерининог 

брда.Даљим током Лепенице, нема изливања, јер су скорашњи радови на тој деоници смањили 

могућност изливања реке на минимум.  

Током свих претходних дана, Општинска управа је ангажовала одређену механизацију, која 

акцијом Штаба и грађана санира преливе и зауставља изливање даља изливања Лепенице. На 

територији КО Кијево, једно домаћинство је евакуисано, услед лошег стања објекта у близини 

потока. 

Становништво општине Баточина је без престанка, 24 часа дневно, за време али и пре поплаве 

добијало све сервисне информације од значаја за нормално функционисање преко локалне 

радио-станице. Све одлуке, наредбе, али и информације које су се директно тицале 

становништва, биле су одмах објављиване. 

Вода је на територији Општине угрозила поједине дрвене бандере за снабдевање локалног 

становништва електричном енергијом, па су поједина домаћинства без снабдевања овом 

врстом енергије. Ради потпуно санације потребно је 5 дана, па је поједино становништво без 

електричне енергије у наредним данима. 

Након престанка обилних падавина, када је вода почела да се повлачи, надлежне службе излазе 

на терен, како би се кренуло са утврђивањем настале штете и почела санација. Вода се у 

потпуности повукла у своја корита 3. јуна 2026. године, па су надлежне службе неометано 

могле да наставе са санацијом настале штете. 

Трајање 
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До појаве првих капи кише долази 29. маја, да би она уз мање престанке наставила да пада све 

до 1. јуна 2026. године. Како су реке кренуле са изливањем 31. маја, услед обилних падавина, и 

наставиле све до престанка кише, вода се са поплављених подручја у потпуности повукла већ 

3. јуна.  

Потребно време за санирање последица и штета које је поплава направила на стамбеним и 

другим објектима, и пољопривредним добрима је процењена на недељу дана.  

Рана најава 

Ради остваривања ране најаве о опасностима од поплава неопходно је континуирано праћење 

временских прилика и њихов утицај на пораст нивоа водостаја у речним коритима. 

Континуирано праћење количине падавина и повећања нивоа воде у коритима река омогућава 

благовремено обавештавање становништва о опасностима. Рана најава се остварује на 

основупраћења временских прилика и погодних услова за настанак поплава, што се остварује 

радом хидролошких и метеоролошких станица на овом подручју. 

Општина добија рана упозорења тј. најаве од Сектора за ванредне ситуације и РХМЗ-а 

свакодневно, а по потреби и више пута дневно. Добијају се информације о падавинама, суши, 

водостајима, и све те информације имају јасно дефинисан степен опасности тј. упозорења 

обележена зеленом, жутом, наранџастом и црвеном бојом.  

По добијању таквих обавештења, одмах се предузимају све превентивне мере, а за узбуњивање 

становништва користе се две сирене инсталиране на крову зграде Општине и Културног 

центра. 

Припремљеност 

Становништво је делимично припремљено за долазећу опасност. Осматрања и мерења 

вредности водостаја се врше на хидролошким станицама очитавањем на водомерној летви, а 

региструју се помоћу лимниграфа и/или дигиталних регистратора.Осим водостаја, по 

станицама се врше мерења дневне вредности протицаја воде, минималне, средње и максималне 

вредности по месецима и за годину, као и датуми појаве. 

Међутим, становништво није могло бити припремљено да сачува своје пољопривредне 

површине уколико дође до поплава. Једини начин како се плављење ораница, башта и воћњака 

могло предупредити јесте да се не засаде на местима која могу бити потенцијално угрожена.  

Приступа се припреми надлежних служби за реаговање у ванредним ситуацијамакоје се доводе 

у стање приправности и постепено се ангажују у зависности од надолазеће опасности. Субјекти 

од посебног значаја за заштиту и спасавање стављају на располагање своје снаге и средства, 

односно људство, опрему и механизацију. 

Утицај 

Изласком општинске комисије за утврђивање настале штет, установљено је да су на територији 

општине Баточина, поплаве највећу штету нанеле пољопривредном земљишту. Укупна 

површина поплављеног земљишта је 212ha, од чега је 160ha пољопривредног земљишта. 

Остало поплављено земљиште чине шуме и ливаде. 

Није било повређеног ни настрадалог становништа, као ни веће потребе за евакуацијом. 

Евакуисано је једно домаћинство од 3 члана у КО Кијево, услед стања објекта, који поплава 

може додатно угрозити. Поплављено је 7 домаћинстава, углавном подрумске просторије, па је 

становништво остајало у својим домовима. Штете су углавном настајале на зидовима и фасади, 

а под водом су се нашли поједини објекти за чување стоке и пољопривредних приноса. 
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Потреба се јавила за евакуисањем мањег броја сточног фонда, па је укупно евакуисано 50 грла 

стоке. 

Неопходно је збринути евакуисану породицу и грла стоке на период од 3 дана. 

Плављењем железничке пруге, обуставља се железнички саобраћај на тој деоници. Услед воде, 

постоји потреба за санацијом дрвених прагова.Штета је насатала и на неколико сеоских путева, 

које користе сељаци да са својом механизацијом дођу до својих пољопривредних имања. 

Постоји потреба за рашчишћавањем ових путних праваца. 

Услед великих вода, дошло је до обарања 5 дрвених бандера које служе за пренос електричне 

енергије, па је десетак домаћинстава без електричне енергије. 

Генерисање других опасности 

Могуће су појаве клизишта услед прекомерне засићености земљишта водом, поготово на 

местима са активним земљиштним материјалом. Одламање и одношење дела земље услед 

клизишта може нарушити саобраћајну инфраструктуру, стамбене објекте, укључујући 

електричну, водоводну, канализациону и телекомуникациону инфраструктуру. Поплаве могу 

загадити и воду за пиће, при чему је неопходно обезбедити додатно снабдевање водом. Такође, 

постоји могућност рушења насипа и пробијања одбрамбених система заштите од поплава. 

Нарушавање животне средине огледа се у видљивим последицама по зелене површине и 

растиње. 

Референтни инциденти 

У фебруару 1986. године, поплава настаје услед великх снежних падавина у току зимских 

месеци, што је послледица наглог пораста температуре и наглог топљења снега, а пошто је 

земља већ била засићена водом, дошло је до наглог пораста нивоа воде у коритима потока и 

река. Обзиром да корито реке Лепенице тада није било уређено, дошло је до њеног изливања 

на више места. Поплавни талас у самом центру Општине је био преко 1 m на највишој тачки, а 

на најнижој и много већа, преко 3 m. Поплављен је готово сваки објекат у самом центру 

Баточине и околини као и много објеката у селима Бадњевац и Градац. 

Поплаве у јулу 1999. године, долазе као последица обилних падавина у пролеће и почетком 

лета, а онда је неколико дана без престанка падала киша услед чега је дошло до презасићења 

земљишта и појаве бујичних поплава. Ниво реке Лепенице је нагло почео да расте, па је дошло 

до изливања у Бадњевцу и Грацу, а тај талас је касније дошао и у саму Баточину. Иако је 

корито реке било регулисано у насељу Баточина, због чега и није дошло до изливања у самој 

вароши, неуређено корито у Бадњевцу, Милатовцу и Грацу је попустило на више места. 

Висина поплавног таласа је била мања него 1986. године, али је штета била огромна. Велике 

штете су настале на породичним кућама и помоћним објектима, индустрији, приватним 

фирмама, установама. 

У Шумадији је 2006. године поплављено било око 7.000 ha ораница и десетак кућа. 

Најкритичнија ситуација је у општини Баточина у којој је због изливања Лепенице и бујица 

потока који су надошли из Угљаревца и Цветојевца под водом око 5.000 ha у бадњевачком, 

жировничком, милатовачком и бранском атару. Због неповољне хидролошке ситуације, два 

дана је била прекинута настава у Средњој машинско-трговинској школи и ОШ „Свети Сава“ 

које похађа 1.730 ученика и вртићима у којима борави 685 деце. 

Маја 2014. године, поплаве нису настале изливањем саме реке Лепенице, већ од набујалих 

потока и канала, кишне и фекалне канализације преко које се Лепеница излила у насељена 
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места.Река Лепеница је прелила леви насип на реци Лепеници, 350 метара низводно од моста у 

центру вароши ка насељу Криваја у ширини од 30 метара. До полаве долази улед немогућности 

канализације да се излива у Лепеницу због њеног високог нивоа, па се вода из Лепенице због 

непостојања тзв. „жабљих поклопаца“ враћала у контра смеру. Вода је избила у урбани део 

насеља Баточина и причинила штету на 55 објеката.Лепеница се, такође,излила у селима 

Милатовац и Бадњевац, али је поплавила само пољопривредно земљиште.У истом периоду 

излила се и Велика Морава у селу Брзан, и то баш на месту где су изграђени бунари за 

водоснабдевање. Изливањем реке Велике Мораве у атару села Брзан, поплављена је велика 

површина пољопривредног земљишта под усевима, викенд насеље, девет кућа које се налазе са 

друге стране пружног прелаза ка Великој Морави. 

Информисање јавности 

Становништво општине Баточина је,за време али и пре поплаве, добијало све сервисне 

информације од значаја за нормално функционисање преко локалне радио-станице „Радио 

Баточина“. Све одлуке, наредбе,али и информације које су се директно тицале становништва, 

биле су одмах објављиване. 

Будуће информације 

Потребно је радити на решавању урбанистичких проблема насеља и предузети превентивне 

мере за обезбеђење и заштиту становништва и комплетне инфраструктуре. Ради спречавања 

плављења, неопходно је редовно уклањање наноса и чишћење речних корита, спречавање 

стварања депонија уз речна корита и забрана дивљих градњи које доприносе сужавању речних 

корита. Потребно је редовно радити на регулацији речних корита, подизању обала на местима 

најчешћих изливања и засађивању растиња на обалама река ради постизања њихове 

стабилности и смањењу њиховог одроњавања. Неопходна је и константна едукација 

становништва о мерама заштите у случају настанка поплава. 
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Табела 50: Штићене вредности 

Штићене 

вредности 
Критеријуми 

Живот и 

здравље 

људи 

Лакше повређених: нема 

Тешко повређених: нема 

Настрадалих: нема 

Евакуисаних/збринутих: 3 

Укупно: 3 
 

Економија/ 

екологија 

Штета по економију/екологију 

Опис последице Штета у РСД 

Штета на пољопривредним усевима  9.000.000 

Штета на осталом земљишту 1.300.000 

Трошкови евакуације људи и стоке 252.000 

Штета на стамбеним и помоћним објектима 3.200.000 

Прекид одвијања саобраћаја 1.600.000 

Штета настала прекидом електро-енергетске мреже 5.300.000 

Трошкови рашчишћавања и уклањања препрека на путевима  3.500.000 

Укупно: 

Проценат штете у односу на буџет: 

52.952.000 

9% 
 

Друштвена 

стабилност 

 

Штета по критичну инфраструктуру 

Опис последице Штета у РСД 

Оштећење на саобраћајној инфраструктури 5.500.000 

Оштећење електро-енергетске мреже 5.300.000 

Укупно: 

Проценат штете у односу на буџет: 

10.800.000 

1,8% 
 

 

Штета по објекте од јавног друштвеног значаја 

Опис последице Штета у РСД 

Оштећења на објектима од јавног и друштвеног значаја нема 

Укупно: 

Проценат штете у односу на буџет: 

0 

0% 
 

Буџет општине Баточинаостварен у 2018. години износио је 585.280.530динара 
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Учесталост нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa oд поплава на пoдручjу општине Баточина je у интервалу један догађај у 1 до 2 године. 

Табела 51: Табела за исказивање вероватноће и учесталости догађаја 

Вероватноћа или учесталост 

Категорија (а) Квалитативно (б) Вероватноћа (ц) Учесталост Одабрано 

1 Занемарљива < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе  

2 Мала 1 - 5 % 1 догађај у 20 до 100 година  

3 Средња 6 - 50 % 1 догађај у 2 до 20 година  

4 Велика 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године X 

5 Изразито велика > 98 % 1 догађај годишње или чешће  
 

Табела 52:Табела за исказивање последица по живот и здравље људи 

Последице по живот и здравље људи 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <50 X 

2 Мала 50-200  

3 Умерена 201-500  

4 Озбиљна 501-1500  

5 Катастрофална >1500  
 

Табела 53:Табела за исказивање последица по економију/екологију 

Последице по економију/екологију 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална чији износ прелази 1% буџета  

2 Мала чији износ прелази 3% буџета  

3 Умерена чији износ прелази 5% буџета X 

4 Озбиљна чији износ прелази 10% буџета  

5 Катастрофална чији износ прелази 15% буџета  
 

Табела 54: Табела за исказивање последица по друштвену стабилност – укупна 

материјална штета на критичној инфраструктури 

Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на 

критичној инфраструктури 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <1% буџета  

2 Мала 1-3% буџета X 

3 Умерена 3-5% буџета  

4 Озбиљна 5-10% буџета  

5 Катастрофална >10% буџета  
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Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи 
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Матрица 2:Ризик поекономију/екологију 
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Матрица 3: Ризик по друштвену стабилност - 

укупна материјална штета на критичној 

инфраструктури 
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Матрица 4:Укупан ризик 

 

 

Катастрофална 
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Табела 55: Нивои и прихватљивост ризика 

 
Веома висок 

(црвена) 
НЕПРИХВАТЉИВ 

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају 

третман ризика,ради смањења на ниво 

прихватљивости. 

Умерени ризик може да значи потребу 

предузимања неких радњи. 

Низак ризик, може значити да се не предузима 

никаква радња. 

 
Висок 

(наранџаста) 
НЕПРИХВАТЉИВ 

 
Умерени 

(жута) 
ПРИХВАТЉИВ 

 
Низак 

(зелена) 
ПРИХВАТЉИВ 

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика од 

поплава УМЕРЕН, што значи да је ризик ПРИХВАТЉИВ. 
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Нежељени догађај са најтежим могућим последицама 

Појављивање 

Услед наглог отапања снежног покривача на целокупној територији Репубике Србије, и 

надоласка циклона са Јадранског мора, средином марта 2030. године долази до изручавања 

велике количине воде на територију општине Баточина. Како је због наглог отапања снежног 

покривача земљиште већ засићено великом количином воде, а ниво воде на рекама повишен, 

велике количине падавина су допринеле погоршању настале ситуације.  

Просторна димензија 

Како до поплаве долази комбинацијом отапања снега, са обронака планина, и велике количине 

атмосферских падавина, скоро свако насеље на територији Општине је донекле угрожено 

повећаном количином воде. Најугроженија су насеља непосредно уз корито реке Лепенице и 

Велике Мораве, као и корита појединих потока.  

Интензитет 

Током вишедневних падања кише, пало је више од 50 литара по метру квадратном на 

територију општине Баточина.Услед оваквих атмосферских и климатских дешавања, ниво воде 

у речним коритима се повећао за 2-2,5 метара од уобичајеног нивоа.  

Време 

Како је на настанак поплаве не територији општине Баточина утицало више фактора, потребно 

је споменути да је нагло топлљење снежног покривача почело 5. марта 2030. године, да би 9. 

марта над територијом Републике Србије дошло до појављивања циклона који долази са 

Јадранског мора, и најваљује обилне падавине. Тако и бива, па су велике количине 

атмосферских падавина почеле већ 10. марта, у поподневним часовима. На већ повећану 

засићеност земље и повећан ниво воде у рекама, обилне падавине доприносе наглом повећању 

количине воде, па до првих изливања долази 12. марта.  

Услед вишедневних обилних падавина, које су захватиле територију Општине, до потпуног 

престанка атмосферских падавина долази 22. марта 2030. године. 

Ток 

Услед наглог отапања снежног покривача и надоласка кишоносног циклона, Општинска 

управа издаје упозорења становниптву да се припреми за евентуалну надолазећу опасност, 

склањајући стоку и поктерна материјална добра. Општинска управа је у сталном контакту са 

РХМЗ-ом, који Општини доставља потребне податке о очекиваној количини кише као и 

времену њеног почетка и престанка. На овај начин Општина покушава да се на све могуће 

начине припреми за надолазећу опасност.Извршен је попис кућа где живе стара, болесна и 

немоћна лица којима би се притекло у помоћ у случају поплаве 

Након дводевног непрекидног падања кише, 12. марта 2030. године, долази до првих изливања 

потока, чија корита услед нерашчишћености и неуређености не могу да приме надолазећу 

количину воде.  

Међу првим потоцима чија се вода излива из корита је поток Раљевац, који плави околна 

пољопривредна земљишта и поједине стамбене објекте који се налазе у непосредној близини 

корита.Вода је у мањој количини поплавила поплавила десну коловозну траку државног пута 

број 24, као и искључење на локални пут у насељу Жировница. До изливања долази 
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спорадично целим током потока, а највећа изливања су пред ушће у Лепеницу, где поток 

меандрира, па велике количине воде не могу да се задрже у кориту. Изливањем потока највише 

штете је претрпело пољопривредно земљиште, и поједини површине под шумом.  

На територији КОКијево, долази до изливања Кијевског и потока Грабовик. Кијевски поток је 

штете нанео у насељеном месту, где је поплавио стамбене објекте и пољопривредне површине. 

Поток Грабовик на територији КО Кијево, поплавио је искључиво пољопривредне површине и 

површине под шумским растињем. Кијевски поток се излива и на ушћу са Доброводичким 

потоком, на месту где два потока стварају поток Вирови, плавећи пољопривредно земљиште. 

Својим левим током, при изливању, вода угрожава и споменик природе ,,Рогот“, плавећи обод 

шумског подручја. 

Општинска управа реагује брзом евакуацијом појединих домаћинстава на територији КО 

Кијево, док се механизација упућује на поток Раљевац, како би се џаковима песка зауставило 

даље изливање потока и угрожавање државне саобраћајнице. На тој деоници пута саобраћај је 

обустављен, и усмерава се на локалне путне правце.  

Након два дана од првих изливања, и непрекидног падаља кише, долази и до постепеног 

изливања реке Лепенице, а потом и Велике Мораве. Лепеница се на територији Општине 

излива у КО Милатовац, код моста, на самом уласку у насељено место. Изливањем, вода не 

долази до домаћинстава, али плави пољопривредне површине, као и главну саобраћајну 

деоницу која спаја Милатовац са остатком Општине. Саобраћај се у том делу обуставља, па се 

сва возила усмеравају на алтернативне путне правце.Даљим својим током Лепеница се излива 

и на местима меандрирања у насељу Бадњевац, угрозивши железничку инфраструктуру, која се 

налази непосредно уз корито. Лепеница плави огромне површине обрадивог земљишта, целим 

својим током до самог центра Општине. Врши се појачавање насипа на Лепеници каменим 

агрегатом свуда где је потребно и где су обележене критичне тачке из ранијих поплава. Због 

поплаве подвожњака у Бадњевцу, саобраћај се преусмерава преко Градца, а због преливања 

Лепенице преко пута иза моста на улазу у Милатовац, саобраћај се преусмерава преко 

Цветојевца. 

Настанком поплавног таласа реке Лепенице, становништво добија упозорење путем звучног 

сигнала сирена које су постављене на зградама Општинске управе и Културног центра. 

Река Лепеница је прелила леви насип на 350 m низводно од моста у центру вароши у ширини 

од 20m. Како би се избегло даље изливање, као и изливање на другој страни Лепенице, подиже 

се насип код црпне станице 1. 

Општинска управа доноси наредбу о ангажовању тешке механизације у власништву физичких 

лица као и камиона за превоз каменог агрегата. На предлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације, председник Општине проглашава ванредну ситуацију на територији целе Општине 

14. марта у подне. Све време трајања опасности, али и пре настанка исте, становништво 

Општине је добијално адекватне информације преко „Радио Баточина“, и било је обавештено о 

даљим поступањима и акцијама.  

Услед превисоког нивоа воде реке Лепенице, долази до изливања фекалне канализације у 

центру општине Баточина, која није у могућности да прими воду због високог водостаја и 

притомвраћа воду у контра смеру и плави ужи центар Баточине. Под водом се налази велики 

број улица, кућа и превозних средстава. Ангажују се пумпе за избацивање воде ЈКП „7. Јули“ и 

ВСЈ Баточина, и то избацивање воде траје неколико дана. Црвеног Крста Баточина за 

поплављене и најугроженије врши се подела средстав за дезинфекцију, воде за пиће и пакета са 

храном. Врши се евакуација великог броја становника у самомо насељу Баточина, 
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ангажовањем локалних аутопревозника и индивидуалних транспортних средстава. Евакуисано 

становништво се смешта у унапред одрђене смештајне капацитете. Велики број становника се 

евакуише на територије других оближњих јединица локалне самоуправе, услед малих и лоших 

смештајних капацитета на територији општине Баточина.  

Како је огромна количина кише пала на територију Републике, а слив Велике Мораве је веома 

богат притокама, ниво воде на Великој Морави, паралелно са Лепеницом, расте великом 

брзином. На територији општине Баточина, до изливања велике Мораве долази у КО Брзан, већ 

непосредно након ушћа потока Грабовик, који такође са собом носи велику количину воде. 

Високи талас који је дошао, поплавио је велику површину пољопривредног земљишта под 

усевима, викенд насеље и баточинске бунаре. Извршена је хитна евакуација људи и стоке. 

Ангажоване су машине које насипају камени агрегат и затварају све пропусте испод пруге и 

ауто-пута.  

Становништво појединих насеља је услед великих количина воде остало без електричне 

енергије и пијаће воде. До поновног успостављања електричне енергије пролази 2 дана, док за 

поновну могућност конзумирања хемијски исправне воде је потребно више недеља. 

Тек по престанку атмосферских падавина 22. марта, долази до постепеног враћања воде у своје 

корито, да би се потпуно у своја корита вратила тек 4. априла. Ванредна ситуација је укинута 

28. марта, и приступило се ужурбаном санирању насталих штетних последица. Формира се 

општинска комисија која одмах креће на терен у попис објеката који су поплављени, али се 

такође одређује и канцеларија која ће примати писмене пријаве грађана о штетама од поплава. 

Трајање  

Како је на настанак поплаве не територији општине Баточина утицало више фактора. До првих 

изливања река и потока из својих корита долази већ 12. марта, у поподневним часовима, да би 

тек по престанку атмосферских падавина 22. марта 2030. године, дошло до престанка повећања 

нивоа воде. Вода почиње да се повлачи 25. марта, да би се потпуно у своја корита вратила тек 

4. априла.  

Услед великих штета које је поплава нанела Општини, неопходна санација свих објеката, 

путних праваца, пољопривредног земљишта и друге инфраструктуре траје у наредним 

месецима.  

Рана најава 

Раној најави својим радом доприносе хидролошке и метеоролошке станице на овом подручју. 

Општинска управа општине Баточина је била у константној вези са РХМЗ-ом, од којег је 

добијала правовремене информације, како о наглом топљењу снежног покривача, тако и о 

надолазећем циклону који је захватио Републику. Становништво Општине је преко средстава 

јавног информисања било правовремено обавештено о надолазећој опасности, и давани су 

савети како поступати и сачувати живот, здравље, стоку и имовину.  

Општина добија рана упозорења тј. најаве од Сектора за ванредне ситуације свакодневно, а по 

потреби и више пута дневно. Добијају се информације о падавинама, суши, водостајима, и све 

те информације имају јасно дефинисан степен опасности тј. упозорења обележена зеленом, 

жутом, наранџастом и црвеном бојом.  

Непосредно пред надолазак поплавног таласа реке Лепенице, становништво је било упозорено 

на опасност путем сирена за узбуњивање, које се налазе на згради Општине и на Културном 

центру. 
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Припремљеност 

Становништво је делимично припремњено за надолазећу опасност, јер је правовремено 

обавештено о истој. Обавештавано је становништво преко средстава јавног информисања и 

путем звучне сигнализације, непосредно пред настанак опасности. 

Када је реч о Општинској управи, она је такође делимично припремљена. Припрема се огледа у 

редовном чишћењу река и потока, и одржавању њихових корита. Како је велики број потока 

зарастао и под ђубретом, није се ни могло очекивати да се вода неће излити. Субјекти од 

посебног значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама се доводе у стање 

приправности и постепено се ангажују у зависности од надолазећих опасности. 

Субјектистављају на располагање своје снаге и средства, односно људство, опрему и 

механизацију. 

Утицај 

Услед настанка поплаве на територији општине Баточина, која је последица више фактора, 

долази до настанка велике штете по људски живот, здравље, културна и материјална добра и 

животну средину.  

У поплавама које су захватиле Општину, лакше повређених је 29, док је теже повреде претпело 

4 становника. Услед адекватне и правовремене реакције надлежних, нема настрадалих лица, 

док је број лица која су евакуисана 186. Непоодно је обезбедити смештај за евакуисана лица у 

периоду од минимум 20 дана. 

Постоји потреба за евакуисањем великог броја сточног фонда, па је укупан број евакуисаних 

грла приближно 300. 

Вода је оштетила и велики број објеката. Поједини објекти су претрпели значајна оштећења, 

где су они у великој мери неупотребљиви за даљи боравак, па је потребна њихова целокупна 

санација. Највећу штету су претрпели објекти на територији КО Брзан и у самом центру 

Општине, услед изливања феклане канализације. Укупан број оштећених или уништених 

стамбених и помоћних објеката на територији целе Општине је 138. Скоро сви подруми су 

поплављени, па су велике штете настале и у тим просторијама. Значајне штете су настале и на 

превозним средствима, па је тако вода уништила или оштетила 208 аутомобила. 

Оштећен је и велики број објеката привредних друштвава, од којих најтеже: ,,ElektroniX 

smartHome“,,Teko Mining“ ибензинска пумпа ,,Михајловић Баточина“, у самом центру 

Општине. 

Под водом се нашла и огромна површина обрадивог земљишта, која достиже површину од 350 

ha различитих пољопривредних култура. Под водом се нашао и део споменика природе 

„Рогот“ у површини од 12 ha. 

Услед великих количина воде, оштећене су и поједине саобраћајнице, како друмског, тако и 

железничког саобраћаја. Штета је настала на државним путевима бр. 24 и 158. Услед воде на 

коловозу, на путу бр. 24 саобраћај је обустављен. Мањи прелаз преко потока на самом изласку 

из Општине на путу 158 је оштећен, па је потребна санација. Велики број локалних путева је 

оштећен или се налази под водом, док је већина земљаних путева које мештани користе за 

долазак до својих имања је у потпуности непрохпдан.Укупано је оштећено 17 km свих путева, 

па је неопходна њихова санација и рашчишћавање.  

Железничка инфраструктура је оштећења претрпела само изливањем Лепенице у КО Бадњевац 

и Градац. Неопходна је санација дрвених прагова, и рашчишћавање шина од муља, земље и 
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другог грађевинског материјала, ради поновног успостављања железничког саобраћаја на овој 

деоници. 

Поплавом је становништво појединих насеља остало без електричне енергије услед обаравња 

далековода и оштећења разводних кутија у насељима. Становништво је без електричне 

енергије два дана. Услед изливања река и фекалне канализације, вода на територији Општине 

није хемијски исправна, па је велики број домаћинстава и нема. Штету је претрпела и 

канализациона мрежа, коју је неопходно санирати.  

Од објеката о друштвеног и јавног значаја, највеће штете су настале у самом центру Општине, 

изливањем канализације. Поплављени су објекти Општинске управе, Аутобуска станица 

Баточина, Црква рођења пресвете Богородице, зграда ОШ „Свети Сава“, плато Др Зорана 

Ђинђића и објекат ,,Пошта Србије“. 

Генерисање других опасности 

Могуће су појаве клизишта услед прекомерне засићености земљишта водом, поготово на 

местима са активним земљиштним материјалом. Одламање и одношење дела земље услед 

клизишта може нарушити саобраћајну инфраструктуру, стамбене објекте, укључујући 

електричну, водоводну, канализациону и телекомуникациону инфраструктуру. Поплаве могу 

загадити и воду за пиће, при чему је неопходно обезбедити додатно снабдевање водом. Такође, 

постоји могућност рушења насипа и пробијања одбрамбених система заштите од поплава. 

Нарушавање животне средине огледа се у видљивим последицама по зелене површине и 

растиње. 

Референтни инциденти 

У фебруару 1986. године, поплава настаје услед великх снежних падавина у току зимских 

месеци, што је послледица наглог пораста температуре и наглог топљења снега, а пошто је 

земља већ била засићена водом, дошло је до наглог пораста нивоа воде у коритима потока и 

река. Обзиром да корито реке Лепенице тада није било уређено, дошло је до њеног изливања 

на више места. Поплавни талас у самом центру Општине је био преко 1 m на највишој тачки, а 

на најнижој и много већа, преко 3 m. Поплављен је готово сваки објекат у самом центру 

Баточине и околини као и много објеката у селима Бадњевац и Градац. 

Поплаве у јулу 1999. године, долазе као последица обилних падавина у пролеће и почетком 

лета, а онда је неколико дана без престанка падала киша услед чега је дошло до презасићења 

земљишта и појаве бујичних поплава. Ниво реке Лепенице је нагло почео да расте, па је дошло 

до изливања у Бадњевцу и Грацу, а тај талас је касније дошао и у саму Баточину. Иако је 

корито реке било регулисано у насељу Баточина, због чега и није дошло до изливања у самој 

вароши, неуређено корито у Бадњевцу, Милатовцу и Грацу је попустило на више места. 

Висина поплавног таласа је била мања него 1986. године, али је штета била огромна. Велике 

штете су настале на породичним кућама и помоћним објектима, индустрији, приватним 

фирмама, установама. 

У Шумадији је 2006. године поплављено било око 7.000 ha ораница и десетак кућа. 

Најкритичнија ситуација је у општини Баточина у којој је због изливања Лепенице и бујица 

потока који су надошли из Угљаревца и Цветојевца под водом око 5.000 ha у бадњевачком, 

жировничком, милатовачком и бранском атару. Због неповољне хидролошке ситуације, два 

дана је била прекинута настава у Средњој машинско-трговинској школи и ОШ „Свети Сава“ 

које похађа 1.730 ученика и вртићима у којима борави 685 деце. 
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Маја 2014. године, поплаве нису настале изливањем саме реке Лепенице, већ од набујалих 

потока и канала, кишне и фекалне канализације преко које се Лепеница излила у насељена 

места.Река Лепеница је прелила леви насип на реци Лепеници, 350 метара низводно од моста у 

центру вароши ка насељу Криваја у ширини од 30 метара. До полаве долази улед немогућности 

канализације да се излива у Лепеницу због њеног високог нивоа, па се вода из Лепенице због 

непостојања тзв. „жабљих поклопаца“ враћала у контра смеру. Вода је избила у урбани део 

насеља Баточина и причинила штету на 55 објеката.Лепеница се, такође,излила у селима 

Милатовац и Бадњевац, али је поплавила само пољопривредно земљиште.У истом периоду 

излила се и Велика Морава у селу Брзан, и то баш на месту где су изграђени бунари за 

водоснабдевање. Изливањем реке Велике Мораве у атару села Брзан, поплављена је велика 

површина пољопривредног земљишта под усевима, викенд насеље, девет кућа које се налазе са 

друге стране пружног прелаза ка Великој Морави. 

Информисање јавности 

Становништво општине Баточина је, за време али и пре поплаве, добијало све сервисне 

информације од значаја за нормално функционисање преко локалне радио-станице „Радио 

Баточина“. Све одлуке, наредбе,али и информације које су се директно тицале становништва, 

биле су одмах објављиване. 

Ради редовног и прецизног информисања јавности неопходна је добра сарадња између 

метеоролошких и хидролошких станица, као и праћење стања, размена и објављивање хидро-

метеролошких података. Праћење режима површинских вода остварује се на хидролошким 

станицама на водама Iреда. У сарадњи са метео станицом, добијају сеподаци о метеоролошким 

приликама на територији Општине. 

Будуће информације 

Потребно је радити на решавању урбанистичких проблема насеља и предузети превентивне 

мере за обезбеђење и заштиту становништва и комплетне инфраструктуре. Ради спречавања 

плављења, неопходно је редовно уклањање наноса и чишћење речних корита, спречавање 

стварања депонија уз речна корита и забрана дивљих градњи које доприносе сужавању речних 

корита. Потребно је редовно радити на регулацији речних корита, подизању обала на местима 

најчешћих изливања и засађивању растиња на обалама река ради постизања њихове 

стабилности и смањењу њиховог одроњавања. Неопходна је и константна едукација 

становништва о мерама заштите у случају настанка поплава. 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

436 

 

 

Табела 56: Штићене вредности 

Штићене 

вредности 
Критеријуми 

Живот и 

здравље 

људи 

Лакше повређених: 29 

Тешко повређених: 4 

Настрадалих: нема 

Евакуисаних/збринутих: 186 

Укупно: 219 
 

Економија/ 

екологија 

Штета по економију/екологију 

Опис последице Штета у РСД 

Штета на пољопривредним површинама 31.500.000 

Трошкови евакуације људи и стоке 23.160.000 

Штета на стамбеним и помоћним објектима 24.200.000 

Штета на моторним возилима 9.800.000 

Прекид одвијања саобраћаја 12.000.000 

Штета настала прекидом електро-енергетске мреже 12.300.000 

Штета настала у прекиду снабдевања пијаћом водом 8.000.000 

Штета настала прекидом канализационе мреже 8.000.000 

Трошкови рашчишћавања и уклањања препрека на путевима  13.500.000 

Укупно: 

Проценат штете у односу на буџет: 

142.460.000 

24,3% 
 

Друштвена 

стабилност 

 

Штета по критичну инфраструктуру 

Опис последице Штета у РСД 

Оштећење на саобраћајној инфраструктури 20.500.000 

Оштећење електро-енергетске мреже 25.300.000 

Оштећење водоводне и каналитационе мреже 39.000.000 

Укупно: 

Проценат штете у односу на буџет: 

84.800.000 

14,4% 
 

 

Штета по објекте од јавног друштвеног значаја 

Опис последице Штета у РСД 

Оштећења на објектима од јавног и друштвеног значаја 19.200.000 

Штета настала на споменику природе  2.000.000 

Укупно: 

Проценат штете у односу на буџет: 

21.200.000 

3,6% 
 

Буџет општине Баточинаостварен у 2018. години износио је 585.280.530динара 
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Учесталост нaстaнкa нeгaтивних eфeкaтa oд поплава на пoдручjу општине Баточина je у интервалу један догађај у 2 до 20 година. 

 

Табела 57: Табела за исказивање вероватноће и учесталости догађаја 

Вероватноћа или учесталост 

Категорија (а) Квалитативно (б) Вероватноћа (ц) Учесталост Одабрано 

1 Занемарљива < 1 % 1 догађај у 100 година и ређе  

2 Мала 1 - 5 % 1 догађај у 20 до 100 година  

3 Средња 6 - 50 % 1 догађај у 2 до 20 година X 

4 Велика 51- 98 % 1 догађај у 1 до 2 године  

5 Изразито велика > 98 % 1 догађај годишње или чешће  
 

Табела 58:Табела за исказивање последица по живот и здравље људи 

Последице по живот и здравље људи 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <50  

2 Мала 50-200  

3 Умерена 201-500 X 

4 Озбиљна 501-1500  

5 Катастрофална >1500  
 

Табела 59:Табела за исказивање последица по економију/екологију 

Последице по економију/екологију 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална чији износ прелази 1% буџета  

2 Мала чији износ прелази 3% буџета  

3 Умерена чији износ прелази 5% буџета  

4 Озбиљна чији износ прелази 10% буџета  

5 Катастрофална чији износ прелази 15% буџета X 
 

 

Табела 60:Табела за исказивање последица по друштвену стабилност –укупна 

материјална штета на критичној инфраструктури 

Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на 

критичној инфраструктури 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <1% буџета  

2 Мала 1-3% буџета  

3 Умерена 3-5% буџета  

4 Озбиљна 5-10% буџета  

5 Катастрофална >10% буџета X 
 

 

Табела 61:Табела за исказивање последица по друштвену стабилност - укупна 

материјална штета на установама/грађевинама јавног друштвеног значаја 

Последице по друштвену стабилност-укупна материјална штета на 

установама/грађевинама јавног друштвеног значаја 

Категорија Величина последица Критеријум Одабрано 

1 Минимална <0.5% буџета  

2 Мала 0.5-1% буџета  

3 Умерена 1-3% буџета  

4 Озбиљна 3-5% буџета X 

5 Катастрофална >5% буџета  
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Матрица 1: Ризик по живот и здравље људи 
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Матрица 2:Ризик поекономију/екологију 

Катастрофална 

П
о

сл
ед

и
ц

е 

5      

Озбиљна 4      

Умерена 3      

Мала 2      

Минимална 1      

1 2 3 4 5 

Вероватноћа 

З
ан

ем
ар

љ
и

в

а М
ал

а
 

С
р

ед
њ

а
 

В
ел

и
к
а
 

И
зр

аз
и

то
 

в
ел

и
к
а
 

 

Матрица 3а: Ризик по друштвену стабилност - 

укупна материјална штета на критичној 

инфраструктури 
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Матрица 3б: Ризик по друштвену стабилност - 

укупна материјална штета на 

установама/грађевинама јавног друштвеног 

значаја 
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Матрица 3: Збирна матрица 3а и 3б - ризик по 

друштвену стабилност 
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Матрица 4: Укупан ризик 
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Табела 62: Нивои и прихватљивост ризика 

 
Веома висок 

(црвена) 
НЕПРИХВАТЉИВ 

Веома висок и висок ниво ризика, захтевају 

третман ризика,ради смањења на ниво 

прихватљивости. 

Умерени ризик може да значи потребу 

предузимања неких радњи. 

Низак ризик, може значити да се не предузима 

никаква радња. 

 
Висок 

(наранџаста) 
НЕПРИХВАТЉИВ 

 
Умерени 

(жута) 
ПРИХВАТЉИВ 

 
Низак 

(зелена) 
ПРИХВАТЉИВ 

На основу анализе сценарија и процене ризика можемо констатовати да је ниво ризика од 

поплава ВЕОМА ВИСОК, што значи да је ризик НЕПРИХВАТЉИВ. 

Третман ризика 

Ради смањивања нивоа ризика од негативних дејстава од поплава, предузимају се мере из области 

превентиве и реаговања. У Табелама 63. и 64. приказане су предложене превентивне и реактивне 

мере. 
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Табела 63:Превентивнемере 

Поплаве 

Област Мера 
Носилац 

активности 

Време 

реализације 

Сарадници у реализацији 

активности 

Време и 

начин 

извештавања 

Стратегије, нормативно 

уређење, планови 

Забрана изградње нових објеката у зони 

поплавног таласа 
Општинска управа 

Шест месеци по 

изради Процене 

Oдељење за имовинско-правне 

послове, урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне и инспекцијске 

послове 

/ 

Забрана складиштења смећа и отпада уз 

речне токове 
Општинска управа 

Шест месеци по 

изради Процене 

Oдељење за имовинско-правне 

послове, урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне и инспекцијске 

послове 

/ 

Систем за рану најаву 

Праћење прогнозе и кретања водостаја, 

планирање мера одржавања водотокова 

другог реда 

ЈП ,,Лепеница“ 
Свакодневно 

праћење 

Oдељење за имовинско-правне 

послове, урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне и инспекцијске 

послове 

/ 

Успоставити сарадњу са РХМЗ-ом ради 

континуираног праћења прогнозе 

падавина 

Општинска управа Континуирано 
Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије 
/ 

У сарадњи са РХМЗ, наћи могућност 

постављања довољног броја кишомера 

на територији Општине у циљу боље 

прогнозе количине падавина 

Општинска управа 
Годину дана по 

изради Процене 
РХМЗ / 

Просторно планирање и 

легализација објеката 

Одржавање заштитних објеката 

(санирања критичних места),поправка 

постојећих и изградња нових насипа 

Општинска управа 
Три године по 

изради Процене 
ЈП ,,Србија воде“ и ЈП ,,Лепеница“  

Извештај о 

завршеним 

радовима 

Ојачавање стубова и укрућења на 

мостовима који могу бити угрожени 
Општинска управа 

Три године по 

изради Процене 

Oдељење за имовинско-правне 

послове, урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне и инспекцијске 

послове 

Извештај о 

завршеним 

радовима 
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Табела 64:Реактивнемере 

Поплаве 

Област Мера 
Носилац 

активности 

Време 

реализације 
Сарадници у реализацији 

Време и начин 

извештавања 

Стање спремности 

капацитета за 

реаговање 

Формирати Ситуациони центар општине 

Баточина 
Општинска управа 

Две године по 

изради 

Процене 

Општински штаб за ванредне 

ситуације 

Редовно извештавање о 

раду Ситуационог центра 

Формирати Стручно-оперативни тим 

(СОТ) за поплаве 

Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Одмах након 

израде 

Процене 

Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и 

финансије 

Закуључак штаба о 

формирању СОТ 

Израдити план реаговања у случају 

поплава 

Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Одмах након 

израде 

Процене 

Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и 

финансије 

 

Спремност капацитета 

ватрогасно-спасилачких 

јединица 

Обезбедити оперативну спремост за 

спасавање угрожених и гашење 

евентуалних пожара у случају поплава 

Ватрогасно-

спасилачка 

јединица 

Одмах након 

израде 

Процене 

Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и 

финансије 

/ 

Спремност капацитета 

јединица цивилне 

заштите 

Формирати јединице цивилне заштите 

опште намене јачине једне чете 

Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Одмах након 

израде 

Процене 

Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и 

финансије 

Закуључак штаба о 

формирању јединице 

Одржавање и 

организација вежби за 

реаговање у случају 

поплава 

Организовати вежбу одбране од поплава 

свих субјеката од значаја за заштиту и 

спасвање 

Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Годину дана по 

изради 

Процене 

Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и 

финансије 

Извештај о реализацији 

вежбе 

Базе података и подлога 

за потребе планирања 

цивилне заштите 

Попис путних праваца и мостова који су 

на местима где су изгледне поплаве и 

одређивање алтернативних праваца 

кретања 

Одељење за изворне 

приходе, привреду, 

јавне службе и 

финансије 

Одмах након 

израде 

Процене 

Општински штаб за ванредне 

ситуације 
/ 

Попис свих критичних тачака на 

водотоковима I и II реда, где настају већа 

изливања или пробој насипа и 

обалоутврда 

Одељење за изворне 

приходе, привреду, 

јавне службе и 

финансије 

Одмах након 

израде 

Процене 

Општински штаб за ванредне 

ситуације и Oдељење за 

имовинско-правне послове, 

урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне и 

инспекцијске послове 

/ 

Способност субјеката од 

посебног значаја за 

Оспособљавање и опремање јавних 

предузећа и привредних друштава за 
Општинска управа 

Годину дана по 

изради 

Субјекти од посебног значаја 

за заштиту и спасавање 

Сачинити извештај о 

извршеном 
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заштиту и спасавање реаговање у случају поплава Процене оспособљавању 

Стање мобилности веза 

Редовна контрола путних праваца, 

санација и поправка оштећења 
ЈКП „7. Јули“ Свакодневно 

Субјекти од посебног значаја 

за заштиту и спасавање 
/ 

Успоставити и одржавати комуникацију 

са околним општинама које припадају 

Црноморском сливу 

Општински штаб за 

ванредне ситуације 

Одмах након 

израде 

Процене 

Општинска управа / 
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Карактеристике потенцијалне опасности од поплава 

Субјекат: општина Баточина 

Р
.б

р
. 

Карактеристика потенцијалне опасности 

Потенцијална опасност 

ПОПЛАВЕ Примедба 

Генерисање других опасности 

1 2 3 4 5 

1.  

Почетно 

стање 

Време идентификације     

2.  Субјекат, организација/ 

организациони део 
    

3.  Макролокација     

4.  Микролокација     

5.  Угрожене штићене вредности     

6.  Ангажоване снаге     

7.  Предузете почетне мере     

8.  Процењене последице по 

штићене вредности 
    

9.  Постојеће мере заштите     

10.  

Завршно 

стање 

Време изложености опасности     

11.  Ниво ризика     

12.  Погођене штићене вредности     

13.  Последице по штићене 

вредности 
    

14.  Предузете мере     

15.  Ефекат предузетих мера     

16.  Интеракција са другим 

опасностима 
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ЗАКЉУЧАК 

Завршетком процеса израде Процене ризика, као и обраде свих сценарија и изражавања резултата, 

добија се могућност упоређења резултата и њиховог приказивања у заједничким матрицама.  

a) Збирна матрица по израђеним сценаријима за највероватнији догађај: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу резултата 

анализе ризика 

извршено је рангирање 

опасности према нивоу 

ризика. Рангирање 

опасности приказано је 

у Табели 

65.Сагледавајући 

Процену ризика од 

катастрофаопштине 

Баточина, дају се закључне оцене о спремности Општинске управе да д̂а одговор на сваку 

елементарну непогоду или другу несрећу која би могла настати на овом подручју, постојећим 

организационим и људским капацитетима, према свим активностима – задацима заштите и 

спасавања.  

Табела 65: Рангирање опасности на територији општине Баточина према нивоу ризика 

Р.бр Опасност Ниво ризика Прихватљивост 

1.  ЗЕМЉОТРЕС ВИСОК НЕПРИХВАТЉИВ 

2.  ПОПЛАВЕ УМЕРЕН ПРИХВАТЉИВ 
 

На основу анализе сценарија за највероватнији нежељени догађај и процене ризика може се 

констатовати да је ризик од поплава УМЕРЕН, док је за опасност од настанка земљотреса ризик 

ВИСОК. 
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б) Збирна матрица по израђеним сценаријима за догађај са најтежим могућим последицама: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу резултата анализе ризика извршено је рангирање опасности према нивоу ризика. 

Рангирање опасности приказано је у Табели 66. 

Табела 66:Рангирање опасности на територији општине Баточина према нивоу ризика 

Р. бр Опасност Ниво ризика Прихватљивост 

1.  ЗЕМЉОТРЕС УМЕРЕН ПРИХВАТЉИВ 

2.  ПОПЛАВЕ ВИСОК НЕПРИХВАТЉИВ 

На основу анализе сценарија за нежељени догађај са најтежим могућим последицама и процене 

ризика можемо констатовати да је ризик од земљотреса УМЕРЕН, док је од поплава ВИСОК. 

Код опасности код којих је ниво ризика низак или умерен потребно је предузети одређене радње у 

циљу смањења ризика. За опасности код којих је ниво ризик неприхватљив потребно је предузети 

мере из области превентиве и реаговања како би ризик достигао прихватљив ниво. 

Превентивне мере заштите и спасавања представљају све активности, поступке и мере које 

предузимају субјекти система заштите и спасавања у циљу смањења вероватноће настанка и 
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последица елементарних непогода и других несрећа. Превентивне мере заштите и спасавања 

предузимају сви субјекти система заштите и спасавања у складу са својим надлежностима, 

могућностима и способностима. Сви субјекти система су дужни да у циљу развијања 

иунапређивања јединственог система заштите и спасавања, планирају, програмирају и буџетирају 

све активности и поступке којима се врши имплементација мера превенције.  

Нарочиту важност има оспособљавање свих субјеката система заштите и спасавања за превенцију 

и реаговање у ванредним ситуацијама. Обука и оспособљавање људских ресурса свих снага 

система заштите и спасавања на територији Општине је неопходан корак у циљу стицања знања о 

елементарним непогодама и другим несрећама, процедурама рада и организовања, комуникацији, 

итд.  

Нарочиту важност има иновирање програма оспособљавања и праћење међународних стандарда и 

искустава, у циљу обезбеђивања могућности сарадње са снагама заштите и спасавања из 

иностранства и учешћа на заједничким вежбама. Неопходно је вршити израду или набавку 

одговарајуће литературе, којом би се утицало на свест становништва о потреби превенције од 

елементарних непогода и других несрећа, као и повећању степена знања о примењивим мерама 

превенције за сваку појединачну опасност. У школама и вртићима је неопходно увести одређени 

број часова наставе на којој би се вршила едукација из области ванредних ситуација. Наставни 

кадар је неопходно посебно едуковати у циљу стицања и ширења стручних и методичких знања у 

вези са ванредним ситуацијама.  

Реаговање у случају настанка опасности од елементарне непогоде и друге несреће представља 

кључни моменат оперативне употребе система заштите и спасавања. Мере заштите и спасавања 

када наступи опасност од елементарне непогоде или друге несреће се односе на способност 

реаговања у складу са плановима заштите и спасавања и у складу са насталом ситуацијом, те се 

указује на важност израде Плана заштите и спасавања општине Баточинакоји представља основни 

плански документ на основу кога се субјекти заштите и спасавања организују, припремају и 

учествују у извршавању мера и задатака заштите и спасавања угроженог становништва, 

материјалних и културних добара и животне средине.  

Штаб за ванредне ситуације Општине врши прикупљање података о насталој опасности као и 

процену могућих последица и предвиђања развоја опасности, а на основу тога наређује ангажовање 

оспособљених правних лица, јединица цивилне заштите и осталих снага на извршавању задатака 

цивилне заштите. Мере заштите када наступи опасност од елементарних непогода и других 

несрећа представљају организовану и планску употребу снага и средстава у заштити и спасавању 

људи, материјалних добара и животне средине, извршавање задатака привредних друштава и 

других правних лица и појединаца у спасавању угроженог становништва и материјалних добара 

извршавањем задатака цивилне заштите, планирање потребе за тражење помоћи Војске Србије или 

међународне помоћи и предузимање других мера на спречавању или ублажавању последица 

елементарних непогода и других несрећа у складу са одлукама штаба за ванредне ситуације. 

Ангажовањем људских и материјалних ресурса у односу на конкретне околности а према 

инструкцијама штаба, врши се заштита и спасавање људи, материјалних добара и животне средине.  

Са аспекта примене мера личне, узајмне и колективне заштите, неопходно је да сва лица у 

субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама буду на примерен 

начин обучити за рад у ванредним ситуацијама. Неопходно је планирати и изводити практичне 
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облике групне обуке за поступање у ванредним ситуацијама. Људске ресурсе је неопходно 

упућивати на различите семинаре, курсеве и научне и стручне конференције у циљу обнављања 

знања, стицања нових знања и размене искустава. Сваки припадник оперативних снага мора на 

годишњем нивоу да присуствује неком од облика обучавања и усавршавања. Иако  

не спадају у формацијске снаге система заштите и спасавања, веома важно место заузимају 

волонтери и добровољци, као и сва друга лица која нису припадници снага заштите и спасавања. 

ОпштинаБаточина мора да развије упутство за поступање са таквим лицима, са прецизним 

процедурама рада. 

У организацији Општинске управе мора да се дефинише начин праћења појединих опасности од 

елементарних непогода и других несрећа и одговорне службе. Неопходно је да стручна служба 

буде у сталној вези са правним лицима која имају обавезу да прате опасности и о њима 

извештавају, те је значајно успоставити систем извештавања од стране правних лица, на нивоу 

који је погодан за рад у односу на периоде настанка појединих опасности.Стручна служба за 

ванредне ситуације треба да прима информације од надлежних делова Општинске управе и 

субјеката од посебног значаја (или других правних лица), анализира информације, обрађује их и 

доставља команданту штаба односно штабу по одобрењу команданта. У том смислу неопходно је 

интерним актом дефинисати одговорна лица у привредним друштвима и другим правним лицима, 

као и деловима општинске управе, која имају обавезу праћења додељених елемената Процене и 

извештавања о стању и променама, такође је у ту сврху неопходно дефинисати процедуре. С 

обзиром на број становника на територији Општине и обим штете од катастрофа, неопходно је 

формирање Одељења за процену штете, уколико у Општини постоје капацитети, са задатаком да 

прикупља и архивира податке о причињеним штетама. 

Проценом ризика рукује стручна служба, која мора да буде оспособљена за израду и измене и 

допуне Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања. Стручна служба израђује 

процедуре за рад по питањима обавештавања, извештавања и реализације превентивних мера. По 

реализацији мера превенције, стручна служба надлежна за третман ризика, обавештава стручну 

службу за ванредне ситуације о реализацији мере. На основу те информације стручна служба за 

ванредне ситуације врши измене и допуне елемената Процене за који је ризик смањен применом 

мере и обавештава Штаб за ванредне ситуације. Лица запослена у стручној служби је неопходно 

слати на усавршавања знања на специјализоване стручне и научне конференције, најмање једном 

годишње и вршити обуке за израду Процене ризика од катастрофа у складу са новим стандардима.  

У циљу правовременог поступања и предузимања свих мера и задатака у ванредним ситуацијама 

потребно је утврдити задатке и обавезе свих субјеката у систему заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама на територији Општине, а посебно јавно комуналних предузећа, израдити појединачне 

планове заштите и спасавања, остварити непосредни и стални контакт и сарадњу са субјектима од 

посебног значаја за заштиту и спасавање, која имају утврђене задатке и обавезе у ванредним 

ситуацијама, у планирању и извршавању мера и задатака и остварити непрекидну хијерархијску 

комуникацију у ванредним ситуацијама. Са субјектима од посебног значаја за заштиту и 

спасавање, која су извршила своје обавезе проистекле из законске регулативе, неопходно је 

склопити уговоре по питању извршавања мера и задатака заштите и спасавања.  
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На основу члана 9. став 1. тачка 2. 

Закона о одбрани од града ("Сл.гласник 

РС", бр. 54/2015), члана 29. Закона о 

пољопривредном земљишту ("Сл.гласник 

РС", бр. 62/2006, 65/2008, 41/2009, 

112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон), 

члана 10. став 1. тачка 5. Закона о начину 

одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору („Сл. 

гласник РС“, бр. 68/2015, 81/2016 - одлука 

УС и 95/2018), члана 29. став 1. тачка 5. 

Закона о смањењу ризика од катастрофа у 

управљању у ванредним ситуацијама 

(„Сл. гласник РС“ бр. 87/18), члана 40. 

став 1. тачка 6. Статута општине 

Баточина ("Сл. гласник општине 

Баточина бр. 9/19), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

28.06.2019. године,  донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О НАЧИНУ ИСПЛАТЕ НАКНАДА  

СТРЕЛЦИМА ПРОТИВГРАДНЕ 

ЗАШТИТЕ 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком уређује се начин 

исплате накнаде стрелцима противградне 

заштите радарског центра "Бешњаја"- 

Крагујевац за период од 01. јула 2019. 

године до 15. октобра 2019. године, а који 

обављају послове испаљивања 

противградних ракета на територији 

општине Баточина. 

 

Члан 2. 

 

Општина Баточина се обавезује да 

стрелцима противградне заштите исплати 

месечну накнаду у нето износу од 

8.000,00 динара са припадајућим 

порезима и доприносима за период из 

члана 1. ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Овлашћује се Председник општине 

да закључи уговоре са стрелцима 

противградне заштите. 

 

Члан 4. 

 

 Средства за реализацију ове 

одлуке обезбеђена су буџетом општине за 

2019. годину. 

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа наредног дана од 

дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Баточина". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-417/19-01 од 28.06.2019. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Павловић 

                                      

                                                                       

На основу члана 20. став 1. тачка 

2. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 

др.закон,101/2016 - др.закон и 47/2018), 

члана 2. став 3. тачка 8., чланова 3. и 4. 

Закона о комуналним делатностима ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016), 

члана 6. Одлуке о комуналним 

делатностима на територији општине 

Баточина (,Службени гласник општине 

Баточина", број 4/18) и члана 15. став 1. 

тачка 2. и члана 40. тачка 20. Статута 

општине (,,Службени гласник општине 

Баточина", број 9/19), Скупштинa 

општине Баточина, на седници одржаној 

дана 28.06.2019. године, донела је: 
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О Д Л У К У 

о обезбеђивању јавног осветљења на 

територији општине Баточина 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком регулише се 

делатност обезбеђивања јавног 

осветљења, утврђују се услови и начин 

обављања ове делатности, одређује ред 

првенства у обављању делатности у 

случају више силе или других оправданих 

разлога, надзор и друга питања од значаја 

за обављање делатности обезбеђивања 

јавног осветљења на територији oпштине 

Баточина. 

 

Члан 2. 

Под јавним осветљењем 

подразумева се систем објеката, уређаја и 

инсталација за осветљавање површина 

јавне намене. 

Под површином јавне намене 

подразумевају се: саобраћајнице, улице, 

тргови, паркови, пешачке површине 

поред стамбених и других објеката, 

зелене површине у насељима, спортски 

објекти као и друге површине на којима 

је предвиђена изградња јавног осветљења. 

 

Члан 3. 

Обезбеђивање јавног осветљења 

обухвата послове снабдевања, 

одржавање, адаптацију и унапређење 

објеката и инсталација јавног осветљења, 

којима се осветљавају саобраћајне и друге 

површине јавне намене, као и 

декоративно осветљење поводом 

новогодишњих и божићних празника, као 

и других манифестација, када је општина 

организатор. 

  

Члан 4. 

 Општина Баточина надлежна је за 

послове инвестиција и стара се о 

обезбеђивању услова за обављање 

послова снабдевања, одржавања, 

адаптације, реконструкције и изградње 

објеката и инсталација јавног осветљења 

у складу са законом. 

 

Члан 5. 

Средства за обављање комуналне 

делатности обезбеђивања јавног 

осветљења обезбеђују у буџету општине 

Баточина, као и другим изворима у 

складу са законом. 

 

 

 

II СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ 

 

 

Члан 6. 

Под снабдевањем електричном 

енергијом за јавно осветљење 

подразумева се редовна испорука 

електричне енергије у складу са законом 

који регулише област енергетике.  

Уговор о испоруци електричне 

енергије за јавно осветљење закључује 

Општинска управа општине Баточина са 

регистрованим снабдевачем електричне 

енергије на тржишту (у даљем тексту: 

Снабдевач), по спроведеном поступку 

јавне набавке, у складу са законом о 

јавним набавкама.  

 

Члан 7. 

Време укључивања и искључивања 

јавног осветљења врши се путем 

даљинске команде према распореду 

времена паљења и гашења.  

Време укључивања и искључивања 

може се мењати, на захтев Општинске 

управе.  

 

Члан 8. 
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У случају наступања 

непланираних поремећаја или прекида у 

испоруци електричном енергијом, 

Снабдевач је дужан да обезбеди јавно 

осветљење површина јавне намене, по 

следећим приоритетима:  

1. јавно осветљење главних саобраћајница 

и објеката од посебног значаја;  

2. јавно осветљење тргова, улица и 

тротоара и  

3. јавно осветљење других површина 

јавне намене.  

Снабдевач је дужан да о 

предузетим мерама за отклањање 

поремећаја или прекида у напајању 

електричном енергијом из става 1. овог 

члана, одмах обавести Општинску управу 

општине Баточина.  

 

III ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ 

ОСВЕТЉЕЊА 

 

 

Члан 9. 

Под одржавањем јавног осветљења 

подразумевају се радње и активности 

којима се обезбеђује исправно 

функционисање система јавног 

осветљења, односно одржавање светиљки 

и инсталација јавног осветљења. 

Одржавање светиљки и 

инсталација јавног осветљења обухвата 

редовну замену сијалица, осигурача, 

пригушница, упаљача, заштитних стакала 

и грла, светиљки, одржавање носећих 

елемената и радове на другим уређајима и 

инсталацијама јавног осветљења 

(независних од нисконапонске мреже 

дистрибутера), поправку, монтажу и 

демонтажу декоративних елемената за 

свечано украшавање општине поводом 

новогодишњих и божићних празника, као 

и других манифестација, када је општина 

организатор. 

 

Члан 10. 

Обављање послова одржавања 

јавне расвете и декоративног осветљења 

поверава се правном лицу изабраном у 

поступку јавне набавке, у складу са 

Законом о јавним набавкама (у даљем 

тексту: понуђач). 

Модернизација, реконструкција, 

одржавање система или дела система 

јавног осветљења може се вршити и 

реализацијом пројекта јавно-приватног 

партнерства.  

Члан 11. 

Понуђач из члана 10. ове Одлуке је 

дужан да одржава декоративно 

осветљење објеката у дане државних 

празника, одређених верских празника, 

значајних културних и других 

манифестација. 

Понуђач из члана 10. ове Одлуке је 

дужан да прибавља, монтира, демонтира, 

одржава и складишти уређаје за 

декоративно осветљење, у складу са 

законом. 

 

Члан 12. 

Послови на одржавању јавног 

осветљења обављаће се сукцесивно, по 

потреби, по следећој процедури: 

1. Редовним обиласком површина 

јавне намене где постоји јавна 

расвета, као и изласком на 

терен по пријавама грађана, 

стручне службе Општинске 

управе сачињавају извештаје о 

затеченом стању и 

неопходности санирања застоја 

и проблема у функционисању 

јавне расвете, који се 

достављају начелнику 

Општинске управе. 

2. Грађани општине Баточина 

могу поднети захтев за 

поправку јавне расвете Одсеку 

за инвестиције и 

инфраструктуру Општинске 

управе, на прописаном 

обрасцу. 
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3. По утврђивању оправданости 

захтева, провере 

расположивости средстава за 

ове намене и утврђеним 

приоритетима, начелник 

Општинске управе или шеф 

Одсека издаје налог понуђачу 

за поправку јавне расвете. 

4. Понуђач се обавезује да пре 

почетка радова обавести Одсек 

за инвестиције и 

инфраструктуру о динамици 

извођења радова, како би се 

благовремено обезбедило 

присуство лица које ће вршити 

контролу реализације издатог 

налога. 

5. Понуђач се обавезује да уредно 

води евиденцију о свом раду, 

сачињава радне листе или 

извештаје са прецизно 

описаним пословима и 

локацијама на дневном нивоу, 

као и да испоставља рачуне о 

обављеном послу са 

приложеном радном листом 

(извештајем), и назнаком везе 

са налогом по коме је посао 

извршен. 

6. Одсек за инвестиције и 

инфраструктуру ће бити 

задужен за контролисање 

процедуре (контролу радних 

листа и рачуна, комуникацију 

са понуђачем и сл.). 

 

IV ИЗЈАШЊАВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 

 

Члан 13. 

Једном годишње се на интернет 

страници општине Баточина објављује 

анкета путем које грађани могу да се 

изјасне о квалитету пружања комуналне 

услуге обезбеђивања јавног осветљења. 

 

 

V ЗАБРАНЕ КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ 

ОСВЕТЉЕЊА 

 

 

Члан 14. 

Забрањено је неовлашћено: 

❖ разбијање или на други начин 

оштећивање електроводова и 

трафо станица; 

❖ уклањање, рушење, прљање и 

оштећење на било који начин 

објеката, уређаја и инсталација 

јавног осветљења; 

❖ прикључивање на објекте, 

уређаје и инсталације јавног 

осветљења, осим декоративног 

осветљења; 

❖ постављање рекламних паноа, 

причвршћивање објеката и 

ствари и лепљење плаката на 

објекте и инсталације јавне 

расвете; 

❖ садња дрвећа испод 

електромреже и на тај начин 

угрожавање исте. 

 

 

VI НАДЗОР 

 

 

Члан 15. 

Надзор над применом одредаба 

ове одлуке врши Одељење за имовинско-

правне послове, урбанизам, 

грађевинарство, стамбено-комуналне, 

инспекцијске послове и инвестиције 

Општинске управе општине Баточина. 

Инспекцијски надзор над 

спровођењем ове одлуке врши комунални 

инспектор. 

На решење комуналног 

инспектора може се изјавити жалба 

Општинском већу општине Баточина у 

року од 15 дана од дана достављања 

решења. 
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Жалба изјављена на решење 

комуналног инспектора не задржава 

његово извршење. 

 

Члан 16. 

Комунални инспектор је овлашћен 

да у вршењу послова инспекцијског 

надзора над спровођењем одредаба ове 

Одлуке, издаје прекршајни налог за 

прекршаје за које је предвиђена новчана 

казна, у складу са одредбама ове Одлуке 

и Закона о прекршајима, као и да 

предузима друге мере у складу са 

овлашћењима прописаним Законом.  

 

 

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 17. 

 Новчаном казном од 50.000,00 

динара казниће се за прекршај правно 

лице: 

1. које разбија или на други 

начин оштећује електроводове и 

трафо станице; 

2. које уклања, руши, прља и 

оштећује на било који начин објекте, 

уређаје и инсталације јавног осветљења; 

3. ако се неовлашћено 

прикључује на објекте, уређаје и 

инсталације јавног осветљења (члан 13.); 

4. ако неовлашћено постави 

рекламни пано, рекламу, плакат или 

причврсти објекат; 

5. ако посади дрво испод 

електромреже; 

6. ако поступи супротно члану 

8. став 2. ове Одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се одговорно лице у правном 

лицу новчаном казном у износу од 

10.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се предузетник новчаном казном 

у износу од 15.000,00 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се физичко лице новчаном 

казном у износу од 10.000,00 динара. 

 

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 18. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ,,Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-418/19-01 од 28.06.2019. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

 На основу члана 13. став 2. и  чл. 

203. став 4. Закона о здравственој 

заштити ("Сл. гласник РС" број:25/2019), 

члана 64.  Упутства о вођењу матичних 

књига и обрасцима матичних књига ("Сл. 

гласник РС", бр. 93/2018), члана 40. тачка 

68. Статута општине Баточина 

("Службени гласник општине Баточина", 

број 9/19), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 28.06.2019. 

године,  донела је: 
 

 

О Д Л У К У  

О МРТВОЗОРСКОЈ СЛУЖБИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком обезбеђује се и 

организује рад мртвозорске службе на 

територији општине Баточина и уређује 

обављање послова стручног утврђивања 

времена и узрока смрти за лица умрла 

изван здравствене установе и издавање 
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потврде о смрти на територији општине 

Баточина.  

 

Члан 2. 

 Рад мртвозорске службе 

обезбеђује се и организује у оквиру 

установе примарне здравствене заштите 

коју представља Дом здравља у Баточини.  

 Стручно утврђивање времена и 

узрока смрти умрлих изван здравствене 

установе и издавање потврде о смрти 

може вршити само доктор медицине.  

 Доктор медицине из претходног 

става дужан је да у року од 12 сати од 

примљеног позива изврши непосредан 

преглед умрлог и утврди време и узрок 

смрти.  

 

Члан 3. 

 Лекари из Дома здравља Баточина 

који се одређују да могу вршити стручно 

утврђивање времена и узрока смрти 

умрлих изван здравствене установе и 

издавати потврде о смрти, су: 

1. Ана Аничић, Доктор 

медицине специјалиста, 

изабрани лекар за одрасле-

Директор ДЗ Баточина 

2. Бранислав Младеновић, 

Доктор медицине 

специјалиста, изабрани 

лекар за одрасле (начелник 

службе) 

3. Данијела Јовановић, Доктор 

медицине, изабрани лекар 

4. Дејан Миленковић, Доктор 

медицине специјалиста, 

изабрани лекар за одрасле 

5. Дејан Аранђеловић, Доктор 

медицине специјалиста у 

радиолошкој дијагностици 

6. Зорица Стевановић, Доктор 

медицине специјалиста, 

изабрани лекар за одрасле 

7. Љубомир Јорданов, Доктор 

медицине специјалиста у 

специјалистичкој 

делатности -(специјалиста 

интерне медицине) 

8. Марија Митрашиновић, 

Доктор медицине 

специјалиста, изабрани 

лекар за одрасле 

9. Мирјана Ћупрић, Доктор 

медицине, изабрани лекар 

10. Сава Радивојевић, Доктор 

медицине, изабрани лекар 

за жене 

   

Члан 4. 

 За лица која су умрла у 

здравственим установама,као и за лица 

која су умрла ван здравствених установа, 

лекар који утврђује време и узрок смрти 

лица, дужан је да надлежном Одељењу 

Општинске управе општине Баточина 

достави потврду о смрти и пријаву смрти 

уз пропратни акт. 

 

Члан 5. 

 Средства за рад мртвозорске 

службе обезбеђују се у буџету општине 

Баточина.  

 

Члан 6.  

 Међусобна права и обавезе 

општине Баточина и Дома здравља у 

Баточини у којој се обезбеђује и 

организује рад мртвозорске службе, а 

поводом рада те службе, уређује се 

посебним уговором, који у име Општине 

закључује председник општине Баточина.  

 

Члан 7. 

 Потребна акта за реализацију ове 

одлуке донеће надлежни органи општине 

Баточина и  здравствена установа у којој 

се обезбеђује и организује рад 

мртвозорске службе.  

 

Члан 8.  

 Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о мртвозорској 

служби на територији општине Баточина 
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("Сл. гласник општине Баточина“, бр. 

14/14 и 13/15). 

 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Баточина". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-419/19-01 од 28.06.2019. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

 

На основу члана 4, 5, 10. и 76. 

Закона о jавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр. 15/2016), члана 2. и 

3. Закона о комуналним делатностима 

(,,Сл. гласник РС“, бр. 88/11 и 104/2016), 

у складу са чланом  146. Закона о 

привредним друштвима („Сл. гласник 

РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. 

закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 

19. Одлуке о усклађивању пословања 

Јавног предузећа "Лепеница Баточина" из 

Баточине са Законом о јавним 

предузећима ("Сл. гласник општине 

Баточина", број 14/16, 22/16, 18/17 и 

33/17)  и члана 40.ст.1.тач.37. Статута 

општине Баточина (,,Сл. гласник општине 

Баточина“', бр. 9/19), Скупштина 

општина Баточина, на седници одржаној 

дана 28.06.2019. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Одлуке о 

повећању основног капитала јавног 

предузећа  „Лепеница Баточина“ 

Баточина 

      

  

Члан 1. 

 

 Ставља се ван снаге Одлука о 
повећању основног капитала јавног 
предузећа  „Лепеница Баточина“ 
Баточина бр. 020-923/18-01 од 
14.12.2018 (,,Сл. гласник општине 
Баточина“, број 28/18). 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Баточина". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-420/19-01 од 28.06.2019. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

 

На основу члана 52. Закона о 

планирању и изградњи  (''Сл.гласник РС'', 

бр. 72/09, 81/09 испр. 64/10-одлука УС, 

24/2011 и 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 

50/2013 - одлукаУС, 98/2013 - одлукаУС, 

132/2014, 145/2014, 83/2018 ,  и 37/2019 -

 други закон.), члана 12. став 1. 

Правилникa о начину и поступку избора 

чланова комисије за стручну контролу 

планских докумената, комисије за 

контролу усклађености планских 

докумената, комисије за планове јединице 

локалне самоуправе и комисије за 

стручну контролу урбанистичког 

пројекта, праву и висини накнаде 

члановима комисије, као и условима и 

начину рада комисија („Сл. гласник РС“, 

бр. 32/2019) и члана 40. став 1. тачка 6. 

Статута општине Баточина (,,Службени 

гласник општине Баточина“ бр. 9/19), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној  дана 28.06.2019. 

године, донела је 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

456 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о измени и допуни Решења о 

образовању Комисије за планове 

општине Баточина  

 

 

I У  Решењу о образовању Комисије 

за планове општине Баточина бр. 020-

537/17-01 од 02.06.2017. године,  у ставу I 

врше се следеће измене: 

„Разрешава се дужности 

секретара Комисије Ивана Богдановић, 

дипл. инж. грађевине из Жировнице. 

У Комисију се именује за 

секретара Милан Станисављевић, дипл. 

инж. архитектуре из Баточине.“ 

 

II  У  осталом делу Решења о 

образовању Комисије за планове општине 

Баточина бр. 020-537/17-01 од 02.06.2017. 

године, остаје непромењено. 

 

III Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина”. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у члану 52. Закона о 

планирању и изградњи  (''Сл.гласник РС'', 

бр. 72/09, 81/09 испр. 64/10-одлука УС, 

24/2011 и 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 

50/2013 - одлукаУС, 98/2013 - одлукаУС, 

132/2014, 145/2014, 83/2018 ,  и 37/2019 -

 други закон.) и члану 12. став 1. 

Правилникa о начину и поступку избора 

чланова комисије за стручну контролу 

планских докумената, комисије за 

контролу усклађености планских 

докумената, комисије за планове јединице 

локалне самоуправе и комисије за 

стручну контролу урбанистичког 

пројекта, праву и висини накнаде 

члановима комисије, као и условима и 

начину рада комисија („Сл. гласник РС“, 

бр. 32/2019) којима је прописано да ради 

обављања стручних послова у поступку 

израде и спровођења планских 

докумената, стручне провере 

усклађености урбанистичких пројеката са 

планским документима и овим законом 

као и давања стручног мишљења по 

захтеву надлежних органа управе, 

скупштина јединице локалне самоуправе 

образује Комисију за планове, да се 

председник и чланови Комисије именују 

из реда стручњака за област просторног 

планирања и урбанизма и других области 

које су од значаја за обављање стручних 

послова у области планирања, уређења 

простора и изградње, са одговарајућом 

лиценцом, да једну трећину чланова 

Комисије за планове, а чији мандат траје 

четири године, предлаже министар 

надлежан за послове просторног 

планирања и урбанизма и члана 40. став 

1. тачка 6. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине Баточина'', 

бр. 9/19) којим је прописано да 

Скупштина општине у складу са законом 

доноси прописе и друге опште акте. 

Разлог за доношење овог Решења 

је обезбеђивање ефикаснијег рада 

Комисије. 

На основу напред наведеног 

донето је решење као у диспозитиву 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-421/19-01 од 28.06.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, 

број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. 

закон и 47/2018), члана 116. став 5. и 

члана 117. став 3. тачка 4. Закона о 
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основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник 

Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018 

– др. закони и 10/2019) и члана 40. став 1. 

тачка 14. Статута општине Баточина 

(,,Службени гласник општине Баточина“, 

бр. 9/19), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 28.06.2019. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању члана 

Управног одбора Предшколске 

установе ,,Полетарац“ Баточина 

 

 I  РАЗРЕШАВА СЕ Радмила 

Илић из Брзана дужности члана Управног 

одбора Предшколске установе 

,,Полетарац“ Баточина, из реда родитеља. 

 

II ИМЕНУЈЕ СЕ Саша 

Марјановић из Баточине за члана 

Управног одбора Предшколске установе 

,,Полетарац“ Баточина, из реда родитеља. 

 

III Мандат именованог из става II 

oвог решења трајаће до истека мандата 

Управног одбора Предшколске установе 

,,Полетарац“ Баточина, именованог 

Решењем Скупштине општине Баточина 

број: 020-552/1801 од 06.07.2018. године. 

 

IV Ово Решење објавити у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 32. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи,  

члана 40. тачка 14. Статута општине 

Баточина, којим је прописано да 

скупштина општине у  складу са законом 

именује и разрешава управни одбор, 

надзорни одбор и директора установе, 

организације и службе чији је оснивач и у 

одредбама члана  116. став 5. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања (у даљем тексту: Закон) којим 

је прописано да чланове органа 

управљања установе именује и разрешава 

скупштина јединице локалне самоуправе. 

 Одредбама члана 117. став 3. тачка 

4. и став 5. Закона утврђено је да 

скупштина јединице локалне самоуправе 

разрешиће, пре истека мандата, поједине 

чланове, укључујући и председника или 

орган управљања установе у случају да се 

покрене иницијатива за разрешење члана 

органа управљања на предлог овлашћеног 

предлагача, односно због престанка 

основа по којем је именован у орган 

управљања и да изборни период 

новоименованог појединог члана траје до 

истека мандата органа управљања.  

Радмили Илић из Брзана, 

представнику родитеља, у складу са 

чланом 117. став 3. тачка 4. Закона, 

престао је основ по коме је именована у 

Управни одбор ПУ ,,Полетарац“ 

Баточина.  

Предшколска установа 

,,Полетарац“ Баточина је дописoм бр. 

020-404/19-01 од 27.06.2019. године, 

Скупштини општине Баточина доставила 

предлог за члана управног одбора из реда 

родитеља. 

На основу свега напред наведеног, 

а по предлогу овлашћеног предлагача, 

решено је као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-422/19-01 од 28.06.2019. 

године 

                                                                                             

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
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