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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 

09.07.2018. године 
ГОДИНА 2018. 

БРОЈ 15 

  

На основу члана 47. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 

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

113/17), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, бр. 129/07 и 83/14- др. закон) и члана 

36. став 1. тачка 2. Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 10/08, 5/15, 33/17) и 

Одлуке о буџету општине Баточина за 

2018. годину („Службени гласник 

општине Баточина“, број 33/17 и 4/18), на 

предлог Општинског већа општине 

Баточина, Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана  06.07.2018. 

године, донела је  

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о другој измени и допуни Одлуке о 

буџету општине Баточина за 2018. 

годину 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о Буџету општине 

Баточина за 2018. годину („Службени 

гласник општине Баточина“, број 33/17 и 

4/18) (у даљем тексту: Одлука), члан 1. 

мења се и гласи: 

 

Приходи и примања, расходи и 

издаци буџета општине Баточина за 2018. 

годину по свим изворима средстава 

финансирања буџета (у даљем тексту: 

буџет), састоје се од: 

 

 

Редни 

број 
Опис 

Износ у 

динарима 

А 
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 
  

1 

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине 476.074.414,32 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  473.074.414,32 

- Буџетска средства 383.945.834,00 

- Остали извори 89.128.580,32 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 3.000.000,00 

2 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 531.146.721,04 
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2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 337.770.033,60 

- Буџетска средства 312.543.834,00 

- Остали извори 25.226.199,60 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 193.376.687,44 

- Буџетска средства 60.082.000,00 

- Остали извори 133.294.687,44 

      

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -55.072.306,72 

  

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 

јавних политика) 7.020.000,00 

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -62.092.306,72 

      

Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

  Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

  Примања од задуживања 0,00 

  Неутрошена средства из претходних година 78.592.306,72 

  Издаци за отплату главнице дуга 16.500.000,00 

      

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 62.092.306,72 

 

 

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

финансирања буџета, утврђени су у следећим износима: 

 

Редни 

број 
ОПИС 

Економска 

класификација 

Износ у 

динарима 

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 476.074.414,32 

1 Порески приходи 71 236.805.834,00 

1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 

самодоприноса) 711 120.370.000,00 

1.2 Самодопринос 711180 0,00 

1.3 Порез на имовину 713 74.300.000,00 

1.4 Остали порески приходи 714+716 42.135.834,00 

2 Непорески приходи, у чему: 74 36.936.932,00 

2.1 Поједине врсте накнада са одређеном наменом   6.000.000,00 

2.2 Приходи од продаје добара и услуга   30.936.932,00 

3 Донације 731+732 0,00 

4 Трансфери 733 198.981.648,32 

5 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771 350.000,00 

6 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 3.000.000,00 
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II 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 4+5 531.146.721,04 

1 Текући расходи 4 264.236.023,80 

1.1 Расходи за запослене 41 70.693.680,00 

1.2 Коришћење роба и услуга 42 135.421.213,60 

1.3 Отплата камате 44 2.550.000,00 

1.4 Субвенције 45 8.800.000,00 

1.5 Социјална заштита из буџета 47 21.814.000,00 

1.6 Остали расходи, у чему: 48+49 24.957.130,20 

  - Средства резерви 499 5.402.586,46 

2 Трансфери 46 73.534.009,80 

3 Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 193.376.687,44 

4 Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 7.020.000,00 

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 23.520.000,00 

3 Отплата дуга 61 16.500.000,00 

3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 16.500.000,00 

3.2 Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4 Набавка финансијске имовине 6211 7.020.000,00 

  

  

  

V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 3 78.592.306,72 

 

 

Члан 2. 

 

Члан 2. Одлуке - План прихода и примања буџета за 2018. 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: 

 

Ред. 

Број 

Екон. 

Клас. 
ПРИМАЊА И ПРИХОДИ 

Средства из 

буџета 2018 

Средства из 

осталих 

извора 2018 

Укупна 

средства 2018 
% 

1 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 120.370.000,00 0,00 120.370.000,00 21,70 
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1.1 711110 - порез на зараде 102.500.000,00 0,00 102.500.000,00   

1.2 711120 - порез на приходе од самосталне делатности 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00   

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   

1.6 711147 - порез на земљиште 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

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 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00   

2 713 Порез на имовину 74.300.000,00 0,00 74.300.000,00 13,40 

2.1 713120 - порез на имовину 65.300.000,00 0,00 65.300.000,00   

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 16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 2,99 

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 земљишта 500.000,00 0,00 500.000,00   

3.3 714548 - накнада за супстанце које оштећују озонски омотач 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

3.4 714549 - накнада за емисије SO2, NO2 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

3.5 714552 - боравишна такса 100.000,00 0,00 100.000,00   

3.6 714562 - посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00   

4 716 Други порези 25.535.834,00 0,00 25.535.834,00 4,60 

4.1 716111 - комунална такса за истицање фирме на пословном простору 25.535.834,00 0,00 25.535.834,00   

5 733 Текући трансфери од других нивоа власти 112.099.068,00 86.882.580,32 198.981.648,32 35,87 

5.1 733151 - текући трансфери од других нивоа власти 112.099.068,00 0,00 112.099.068,00   

5.2 733154 - текући наменски трансфери од Републике у корист општина 0,00 86.882.580,32 86.882.580,32   

6 741 Приходи од имовине 15.100.000,00 0,00 15.100.000,00 2,72 

6.1 741510 - накнада за коришћење природних добара 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00   

6.2 741522 - накнада за коришћење пољопривредног земљишта 500.000,00 0,00 500.000,00   

6.3 741526 - накнада за коришћење шума и шумског земљишта 200.000,00 0,00 200.000,00   

6.4 741531 - комунална такса на кор. простора на јав. површинама 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00   

6.5 741533 - комунална такса за коришћење слободних површина 100.000,00 0,00 100.000,00   

6.6 741534 - накнада за коришћење грађевинског земљишта 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00   

6.7 741535 - комунална такса за заузеће грађевинског материјала 300.000,00 0,00 300.000,00   

6.8 741538 - допринос за уређење грађевинског земљишта 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

7 742 Приходи од продаје добара и услуга 12.520.932,00 1.696.000,00 14.216.932,00 2,56 

7.1 742150 

- приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране 

тржишних организација у корист нивоа општина  4.450.000,00 566.000,00 5.016.000,00   

7.2 742251 - општинске административне таксе 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00   

7.3 742253 - накнада за уређивање земљишта 0,00 0,00 0,00   

7.4 742255 - такса за озакоњење објеката 6.070.932,00 0,00 6.070.932,00   

7.5 742378 - родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 1.130.000,00 1.130.000,00   

8 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 1,12 

8.1 743324 - приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00   
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8.2 743351 - приходи од новчаних казни за у корист нивоа општина 100.000,00 0,00 100.000,00   

8.3 743353 

- приходи од мандатних казни и казни изречених у управном 

пос 100.000,00 0,00 100.000,00   

9 744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0,00 100.000,00 100.000,00 0,02 

9.1 744152 

- капитални добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 0,00 100.000,00 100.000,00   

10 745 Мешовити и неодређени приходи 1.220.000,00 100.000,00 1.320.000,00 0,24 

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   

10.3 745154 - закупнина за стан у општинској својини 120.000,00 0,00 120.000,00   

11 771 Мешовити и неодређени приходи 0,00 350.000,00 350.000,00 0,06 

11.1 771111 - меморандумске ставке за рефундацију расхода 0,00 350.000,00 350.000,00   

12 841 Примања од продаје земљишта 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,54 

12.1 841151 - примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00   

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 386.945.834,00 89.128.580,32 476.074.414,32 85,83 

  

     
  

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 0,00 78.592.306,72 78.592.306,72 14,17 

  

     
  

УКУПНО  386.945.834,00 167.720.887,04 554.666.721,04 100,00 

 

 

Члан 3. 

 

Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 

 

Расходи и издаци из члана 1. Ове одлуке користе се за следеће програме: 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Ш
и

ф
р

а
 п

р
о

г
р

а
м

а
 

П
р

о
г
р

а
м

ск
а

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

 

Назив програма/програмске активности 
Средства из 

буџета 2018 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна 

средства 2018 
% 

01 1101   Урбанизам и просторно планирање 2.200.000,00 5.364.000,00 7.564.000,00 1,36 

    0001 ПА 0001- Просторно и урбанистичко планирање 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00   

    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 600.000,00 5.364.000,00 5.964.000,00   

    0005 ПА 0005- Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 0,00 0,00 0,00   

02 1102   Комуналне делатности 50.767.500,00 111.248.656,44 162.016.156,44 29,21 

    0001 ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем 24.300.000,00 0,00 24.300.000,00   

    0002 ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина 2.584.000,00 0,00 2.584.000,00   

    0003 ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене 7.678.500,00 4.000.000,00 11.678.500,00   

    0004 ПА 0004- Зоохигијена 2.570.500,00 0,00 2.570.500,00   

    0005 ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 6.345.000,00 54.000.000,00 60.345.000,00   

    0006 ПА 0006- Одржавање гробаља и погребне услуге 939.500,00 0,00 939.500,00   

    0007 ПА 0007- Производња и дистрибуције топлотне енергије 0,00 0,00 0,00   
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    0008 ПА 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће 6.350.000,00 53.248.656,44 59.598.656,44   

03 1501   Локални економски развој 1.700.000,00 346.275,00 2.046.275,00 0,37 

    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 
0,00 346.275,00 346.275,00   

04 1502   Развој туризма 340.000,00 86.000,00 426.000,00 0,08 

    0001 ПА 0001- Управљање развојем туризма 0,00 0,00 0,00   

    0002 ПА 0002- Промоција туристичке понуде 340.000,00 86.000,00 426.000,00   

05 0101   Пољопривреда и рурални развој 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 1,12 

    0001 
ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике 

у локалној заједници 
200.000,00 0,00 200.000,00   

    0002 ПА 0002- Мере подршке руралном развоју 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00   

06 0401   Заштита животне средине 17.533.000,00 3.662.210,00 21.195.210,00 3,82 

    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 5.333.000,00 3.662.210,00 8.995.210,00   

    0005 ПА 0005- Управљање комуналним отпадом 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00   

    0006 ПА 0006- Управљање осталим врстама отпада 500.000,00 0,00 500.000,00   

07 0701   Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 53.880.000,00 22.714.139,90 76.594.139,90 13,81 

    0002 
ПА 0002- Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
53.880.000,00 22.714.139,90 76.594.139,90   

    0004 ПА 0004- Јавни градски и приградски превоз путника 0,00 0,00 0,00   

08 2001   Предшколско васпитање и образовање 39.364.761,00 6.105.788,00 45.470.549,00 8,20 

    0001 
ПА 0001- Функционисање и остваривање предшколског 

васпитања и образовања  
39.364.761,00 6.105.788,00 45.470.549,00   

09 2002   Основно образовање и васпитање 34.957.608,80 0,00 34.957.608,80 6,30 

    0001 ПА 0001- Функционисање основних школа 34.957.608,80 0,00 34.957.608,80   

10 2003   Средње образовање и васпитање 16.158.500,00 0,00 16.158.500,00 2,91 

    0001 ПА 0001- Функционисање средњих школа 16.158.500,00 0,00 16.158.500,00   

11 0901   Социјална и дечија заштита 13.740.000,00 3.380.000,00 17.120.000,00 3,09 

    0001 ПА 0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи 3.140.000,00 2.080.000,00 5.220.000,00   

    0002 ПА 0002- Прихватилишта и друге врсте смештаја 0,00 0,00 0,00   

    0003 ПА 0003- Дневне услуге у заједници 100.000,00 0,00 100.000,00   

    0004 
ПА 0004- Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне 

услуге 
0,00 0,00 0,00   

    0005 ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

    0006 ПА 0006- Подршка деци и породици са децом 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00   

    0007 ПА 0007- Подршка рађању и родитељству 0,00 0,00 0,00   

    0008 ПА 0008- Подршка особама са инвалидитетом 400.000,00 1.300.000,00 1.700.000,00   

12 1801   Здравствена заштита 10.326.384,00 2.489.536,00 12.815.920,00 2,31 

    0001 
ПА 0001- Функционисање установа примарне здравствене 

заштите 
10.326.384,00 2.489.536,00 12.815.920,00   

    0002 ПА 0002- Мртвозорство 0,00 0,00 0,00   

    0003 
ПА 0003 - Спровођење активности из области друштвене 

бриге за јавно здравље 
0,00 0,00 0,00   

13 1201   Развој културе и информисања 22.163.550,00 391.000,00 22.554.550,00 4,07 

    0001 ПА 0001- Функционисање локалних установа културе 18.723.550,00 371.000,00 19.094.550,00   
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    0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
1.980.000,00 20.000,00 2.000.000,00   

    0003 
ПА 0003- Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 
460.000,00 0,00 460.000,00   

    0004 
ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања 
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

    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 8.573.200,00 426.050,00 8.999.250,00 1,62 

    0001 
ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
8.100.000,00 0,00 8.100.000,00   

    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 473.200,00 426.050,00 899.250,00   

15 0602   Опште услуге локалне самоуправе 93.762.591,20 11.507.231,70 105.269.822,90 18,98 

    0001 
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
65.954.004,74 5.704.231,70 71.658.236,44   

    0002 ПА 0002- Функционисање месних заједница 6.246.000,00 603.000,00 6.849.000,00   

    0003 ПА 0003- Сервисирање јавног дуга 13.850.000,00 5.200.000,00 19.050.000,00   

    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 3.902.586,46 0,00 3.902.586,46   

    0010 ПА 0010- Стална буџетска резерва 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00   

    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 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00   

16 2101   Политички систем локалне самоуправе 14.878.739,00 0,00 14.878.739,00 2,68 

    0001 ПА 0001- Функционисање Скупштине 7.399.739,00 0,00 7.399.739,00   

    0002 ПА 0002- Функционисање извршних органа 7.479.000,00 0,00 7.479.000,00   

    0003 
ПА 0003- Подршка раду извршних органа власти и 

скупштине 
0,00 0,00 0,00   

17 0501   Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 400.000,00 0,00 400.000,00 0,07 

    0001 
ПА 0001- Унапређење и побољшање енергетске 

ефикасности и употреба обновљивих извора енергије 
400.000,00 0,00 400.000,00   

У К У П Н О : 386.945.834,00 167.720.887,04 554.666.721,04 100,00 

 

 

Члан 4. 

 

Члан 4. Одлуке о буџету општине Баточина, мења се и гласи: 
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Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018. годину исказују 

се у следећем прегледу: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Изградња 

постројења за 

пречишћавање 
отпадних вода 

2020 2020 110.000 2020 0 0 0 0 0 110.000 0 

2 

Израда пројектне 

документације за 
изградњу 

водоводног 

система на 
територији 

општине 

Баточина 

2018 2018 975 2018 0 0 0 975 0 0 0 

3 

Изградња 
примарне 

дистрибутивне 

водовода за 
насеље Брзан 

2018 2018 53.849 2018 0 0 0 53.849 0 0 0 

4 

Реконструкција 

моста на реци 
Лепеници у 

Баточини 

2018 2018 18.685 2018 0 0 0 18.680 0 0 0 

5 

Изградња зелене 
пијаце у 

Баточини 
2018 2018 60.000 2018 0 0 0 60.000 0 0 0 

6 

Изградња 

система за 
наводњавање 

пољопривредног 

земљишта 

2019 2021 10.000 2021 0 0 0 0 2.000 4.000 4.000 

7 

Израда 

просторног 

плана општине 
Баточина 

2019 2019 6.000 2019 0 0 0 0 6.000 0 0 

8 

Реконструкција 

јавне расвете у 

општини 
Баточина 

2016 2019 58.600 2019 0 0 0 7.600 17.000 0 0 

9 

Израда 

пројектно 
техничке 

документације за 

реконсктрукцију 

улице Краља 

Петра I у 

Баточини 

2018 2018 250 2018 0 0 0 250 0 0 0 

10 

Израда пројектне 
документације за 

рехабилитацију 
пута Бадњевац - 

Сипић 

2018 2018 500 2018 0 0 0 500 0 0 0 

11 

Израда пројектне 

документације за 
рехабилитацију 

путева на 

територији 
општине 

2018 2018 400 2018 0 0 0 400 0 0 0 
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12 

Рехабилитација 

пута према 

малом гробљу у 
Брзану - Солило 

ФА 

2018 2018 4.484 2018 0 0 0 4.884 0 0 0 

13 

Рехабилитација 

пута до цркве у 
Жировници ФА 

2018 2018 1.860 2018 0 0 0 1.860 0 0 0 

14 

Реконструкција 

водоводне мреже 
у насељу Стара 

Лозница 

2018 2018 2.450 2018 0 0 0 2.450 0 0 0 

15 

Изградња 
фекалне 

канализације у 

насељу Доња 
мала 

2018 2018 4.780 2018 0 0 0 4.780 0 0 0 

16 

Рехабилитација 

Колубарске 

улице у 
Баточини 

2018 2018 2.125 2018 0 0 0 2.125 0 0 0 

17 

Изградња 

фекалне 
канализације у 

улици Цара 

Лазара у 
Баточини 

2018 2018 1.600 2018 0 0 0 1.600 0 0 0 

18 

Рехабилитација 

пута у Бадњевцу 

- до куће 
Димитрија 

Живковића 

2018 2018 3.600 2018 0 0 0 3.600 0 0 0 

19 

Рехабилитација 
пута у Бадњевцу 

- од Микана 

Крстића до 
Звонка 

Сретеновића ФА 

2018 2018 1.680 2018 0 0 0 1.680 0 0 0 

20 

Рехабилитација 
пута до гробља у 

Горњој мали у 

Баточини ФА 

2018 2018 2.450 2018 0 0 0 2.450 0 0 0 

21 

Рехабилитација 
Лепеничке улице 

у Баточини ФА 
2018 2018 2.160 2018 0 0 0 2.160 0 0 0 

22 

Рехабилитација 
пута у Кијеву - 

сокак ка 

Дукићима 

2018 2018 3.700 2018 0 0 0 3.700 0 0 0 

23 

Израда пројектне 
документације за 

рехабилитацију 

пута до гробља у 
Милатовцу 

2018 2018 30 2018 0 0 0 30 0 0 0 

24 

Рехабилитација 

улице Николе 
Тесле у 

Баточини 

2018 2018 1.850 2018 0 0 0 1.850 0 0 0 

25 

Изградња 

дечијих 
мобилијара 

2018 2020 2.300 2020 0 0 0 300 1.000 1.000 0 

26 

Основна школа-

капитално 
одржавање 

зграде 

2018 2020 7.846 2020 0 0 0 3.500 1.320 5.726 0 
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27 

Културно-

туристички 

центар – 
капитално 

одржавање 

2018 2020 2.810 2020 0 0 0 1.310 500 1.000 0 

28 

Средња школа-

капитално 
одржавање 

2018 2020 18.800 2020 0 0 0 2.800 8.000 8.000 0 

29 

Реконструкција 

Дома културе у 
Доброводици 

2019 2019 2.500 2019 0 0 0 0 2.500 0 0 

30 

Реконструкција 

Дома културе у 

Грацу 
2020 2020 3.000 2020 0 0 0 0 0 3.000 0 

31 

Рехабилитација 

локалних путева 

у Милатовцу 
2019 2020 7.000 2020 0 0 0 0 3.000 4.000 0 

32 

Рехабилитација 
пута у Бадњевцу 

- Павлиш , 

5.реон 

2019 2019 3.200 2019 0 0 0 0 3.200 0 0 

33 

Рехабилитација 

пута у Бадњевцу 

- од Прешића 
раскрснице до 

Миленковића 

ФА 

2020 2020 2.400 2020 0 0 0 0 0 2.400 0 

34 

Рехабилитација 

пута у Бадњевцу 

- од раскрснице 
Лазића до Мире 

Бошковића 

2019 2019 3.600 2019 0 0 0 0 3.600 0 0 

35 

Изградња 

фекалне 

канализације у 

улици 

Солунских 
ратника у 

Баточини 

2019 2019 3.000 2019 0 0 0 0 3.000 0 0 

36 

Рехабилитација 
улице Јосифа 

Панчића у 

насељу Јевтића 
крај 

2019 2019 7.500 2019 0 0 0 0 7.500 0 0 

37 

Рехабилитација 

пута у Кијеву - 

сокак 
Миладиновића 

2020 2020 2.200 2020 0 0 0 0 0 2.200 0 

38 

Рехабилитација 

пута према 
засеоку Илићи у 

Црном Калу ФА 

2019 2019 2.200 2019 0 0 0 0 2.200 0 0 

39 

Рехабилитација 
пута према 

насељу Албанија 

у Доброводици 
ФА 

2019 2019 2.100 2019 0 0 0 0 2.100 0 0 

40 

Рехабилитација 

пута Жировница 

- Доброводица 
ФА 

2019 2020 10.000 2020 0 0 0 0 5.000 5.000 0 

41 

Рехабилитација 

пута кроз 
Поточаре - 

Жировница 

2019 2019 2.200 2019 0 0 0 0 2.200 0 0 
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42 

Рехабилитација 

пута према 

викенд насељу у 
Криваји ФА 

2019 2019 4.000 2019 0 0 0 0 4.000 0 0 

43 

Изградња 

фекалне 

канализације у 
улицама Боре 

Станковића, 

Крагујевачка, 
Виноградарска 

2020 2020 7.200 2020 0 0 0 0 0 7.200 0 

44 

Изградња мерне 

станице за 
контролу 

квалитета 

ваздуха 

2020 2020 2.000 2020 0 0 0 0 0 2.000 0 

45 

Рехабилитација 

Пиротске улице 

у Баточини 
2019 2019 1.700 2019 0 0 0 0 1.700 0 0 

46 

Рехабилитација 
Железниче 

улице од улице 

Браће Југовића 
до надвожњака  

2020 2020 1.500 2020 0 0 0 0 0 1.500 0 

47 

Рехабилитација 

пута према 
гробљу у 

Жировници ФА 

2019 2019 3.000 2019 0 0 0 0 3.000 0 0 

48 

Изградња капеле 

на гробљу у 
Бадњевцу 

2019 2019 4.500 2019 0 0 0 0 4.500 0 0 

49 

Изградња капеле 

на гробљу у 
Жировници 

2020 2020 4.000 2020 0 0 0 0 0 4.000 0 

50 

Рехабилитација 

пута у 

Стевановића 
крају у 

Жировници 

2020 2020 700 2020 0 0 0 0 0 700 0 

51 

Изградња 
спортско 

рекреационог 

комплекса 
''Урвина'' 

2019 2019 2.500 2020 0 0 0 0 2.500 0 0 

52 

Рехабилитација 

пута према 
Чесми - Стари 

Брзан ФА 

2020 2020 2.500 2020 0 0 0 0 0 2.500 0 

53 

Рехабилитација 

локалних путева 
у Никшићу 

2019 2020 5.000 2020 0 0 0 0 2.500 2.500 0 

54 

Рехабилитација 

локалних путева 
у Прњавору 

2019 2020 5.000 2020 0 0 0 0 2.500 2.500 0 

55 

Рехабилитација 

пута до гробља у 

Грацу ФА 
2020 2020 1.000 2020 0 0 0 0 0 1.000 0 

56 

Рехабилитација 

пута у Бадњевцу 

- од раскрснице 
Лазе Јовановића 

до куће Витка 

Савића ФА 

2020 2020 1.000 2020 0 0 0 0 0 1.000 0 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XV                                ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2018. 

 12 

57 

Рехабилитација 

пута у Бадњевцу 

- од Штуркове 
раскрснице до 

пута за Сипић 

2019 2019 2.700 2019 0 0 0 0 2.700 0 0 

58 

Рехабилитација 

пута у Бадњевцу 
- од Преже 

Живковића до 

пута за Мало 
Крчмаре ФА 

2019 2019 6.000 2019 0 0 0 0 6.000 0 0 

59 

Рехабилитација 

пута према 
Парезановићима, 

Типова пољана - 

Брзан 

2019 2019 1.000 2019 0 0 0 0 1.000 0 0 

60 

Реконструкција 

Дома културе у 

Горњој Баточини 
2019 2019 2.000 2019 0 0 0 0 2.000 0 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 2018 

Средства из 

осталих извора 

Укупна средства 

2018 

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

1 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 7.399.739,00 0,00 7.399.739,00 

      2101 
Програм 16- Политички систем 

локалне самоуправе 
7.399.739,00 0,00 7.399.739,00 

    110   0001 
ПА 0001- Функционисање 

скупштине 
7.399.739,00 0,00 7.399.739,00 

            001 411 

Плате, накнаде и 

додаци запосленима 847.000,00 0,00 847.000,00 

            002 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 152.000,00 0,00 152.000,00 

            003 421 Стални трошкови 10.000,00 0,00 10.000,00 

            004 422 

Трошкови путов. 

изабраних лица 30.000,00 0,00 30.000,00 

            005 423 Услуге по уговору 4.725.000,00 0,00 4.725.000,00 

                

- Накнада 

комисијама, 

саветима и рад. 800.000,00 0,00 800.000,00 
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телима 

                

- Накнада 

одборницима 

Скупштине 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 

                

- Бруто накнада 

председнику и 

заменику председника 

Скупштине 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 

                -Уговорене услуге 100.000,00 0,00 100.000,00 

                

- Трошкови 

репрезентације 575.000,00 0,00 575.000,00 

            006 426 Материјал 250.000,00 0,00 250.000,00 

                

- Материјални 

трошкови за 

Скупштину 100.000,00 0,00 100.000,00 

                

- Трошкови матер. и 

набавке горива 150.000,00 0,00 150.000,00 

            007 465 

Остале текуће 

дотације по закону 114.000,00 0,00 114.000,00 

            008 465 

Чланарине (СКГО, 

РЕДАСП, НАЛЕД) 1.066.000,00   1.066.000,00 

            009 481 

Финансирање 

политичких странака 205.739,00 0,00 205.739,00 

                

Извор финансирања 

за функцију 110: 7.399.739,00     

                

Укупно Скупштина 

општине     7.399.739,00 

2 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 6.569.000,00 0,00 6.569.000,00 

      2101 
Програм 16- Политички систем 

локалне самоуправе 
6.569.000,00 0,00 6.569.000,00 

    110   0002 
ПА 0002- Функционисање 

извршних органа 
6.569.000,00 0,00 6.569.000,00 

            010 411 

Плате, накнаде и 

додаци запосленима 3.930.000,00 0,00 3.930.000,00 

            011 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 704.000,00 0,00 704.000,00 

            012 421 Стални трошкови 10.000,00 0,00 10.000,00 

            013 422 Трошкови путовања 250.000,00 0,00 250.000,00 

            014 423 Услуге по уговору 450.000,00 0,00 450.000,00 

            015 425 

Трошкови одржав. 

возила 200.000,00 0,00 200.000,00 

            016 426 

Трошкови матер. и 

набавке горива 500.000,00 0,00 500.000,00 

            017 465 

Остале текуће 

дотације по закону 525.000,00 0,00 525.000,00 

                

Извор финансирања 

за функцију 110: 6.569.000,00     

                

Укупно Председник 

општине     6.569.000,00 

3 3.01 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 910.000,00 0,00 910.000,00 
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      2101 
Програм 16- Политички систем 

локалне самоуправе 
910.000,00 0,00 910.000,00 

    110   0002 
ПА 0002- Функционисање 

извршних органа 
910.000,00 0,00 910.000,00 

            018 423 Услуге по уговору 910.000,00 0,00 910.000,00 

                

- Накнаде за рад 

чланова Општинског 

већа 750.000,00 0,00 750.000,00 

    

    
  

 

- Савет за 

безбедност у 

саобраћају 60.000,00 0,00 60.000,00 

                - Објављивање огласа 100.000,00 0,00 100.000,00 

    

 

          

Извор финансирања 

за функцију 110: 910.000,00 

 
  

    

 

          

Укупно Општинско 

веће   

 

910.000,00 

4 4.01 ОПШТИНСКА УПРАВА 229.570.291,20 158.045.563,04 387.615.854,24 

      0602 
Програм 15- Опште услуге локалне 

самоуправе 
87.516.591,20 10.904.231,70 98.420.822,90 

    130   0001 
ПА 0001- Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 
65.954.004,74 5.704.231,70 71.658.236,44 

            019 411 

Плате, накнаде и 

додаци запосленима 20.236.650,00 0,00 20.236.650,00 

            020 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 3.624.800,00 0,00 3.624.800,00 

            021 413 Накнаде у натури  110.000,00 0,00 110.000,00 

            022 414 

Соц. давања 

запосленима 450.000,00 0,00 450.000,00 

            023 415 

Накнада за запослене 

(превоз) 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

            024 416 

Награде, бонуси и 

остали посл. расходи 360.000,00 0,00 360.000,00 

            025 421 Стални трошкови 19.832.750,00 3.177.250,00 23.010.000,00 

                - Комуналне услуге 12.022.750,00 3.177.250,00 15.200.000,00 

  

 

  

    

  - Расходи за енергију 4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 

  

 

  

    

  

- Расходи за телефон, 

интернет и ПТТ 1.760.000,00 0,00 1.760.000,00 

  

 

  

    

  

- Трошкови 

осигурања, чланарине 

и закупа 500.000,00 0,00 500.000,00 

                

- Трошкови платног 

промета 800.000,00 0,00 800.000,00 

            026 422 Трошкови путовања 100.000,00 0,00 100.000,00 

            027 423 Услуге по уговору 6.223.000,00 888.034,32 7.111.034,32 

                

- Уговорене услуге 

Општине 5.923.000,00 888.034,32 6.811.034,32 

  

 

  

    

  

- Трошкови 

репрезентације 300.000,00 0,00 300.000,00 

            028 424 

Специјализоване 

услуге 500.000,00 0,00 500.000,00 
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            029 425 

Расходи за текуће 

одржавање 850.000,00 138.947,38 988.947,38 

            030 426 

Материјални 

трошкови 1.435.000,00 0,00 1.435.000,00 

                - Трошкови горива 350.000,00 0,00 350.000,00 

      

  

      

- Набавка Сл. 

гласника и стр. 

литературе 285.000,00 0,00 285.000,00 

                

- Расходи за 

материјал 800.000,00 0,00 800.000,00 

            031 465 

Остале текуће 

дотације по закону 2.465.000,00 0,00 2.465.000,00 

            032 482 

Порези и обавезне 

таксе 740.911,64 0,00 740.911,64 

            033 483 

Новчане казне по 

решењу суд. и суд. 

тела 3.825.893,10 0,00 3.825.893,10 

            034 511 

Средства за 

инвестиционо 

одржавање зграде 200.000,00 0,00 200.000,00 

            035 512 

Средства за набавку 

опреме 900.000,00 0,00 900.000,00 

            036 515 

Нематеријална 

имовина 800.000,00 0,00 800.000,00 

            037 541 Земљиште 2.100.000,00 1.500.000,00 3.600.000,00 

    170   0003 ПА 0003- Сервисирање јавног дуга 13.850.000,00 5.200.000,00 19.050.000,00 

            038 441 

Отплата камате 

домаћим кредиторима 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 

            039 444 

Негативне курсне 

разлике 250.000,00 0,00 250.000,00 

            040 611 

Отплата главнице 

домаћим пос. банкама 11.300.000,00 5.200.000,00 16.500.000,00 

    130   0009 ПА 0009- Текућа буџетска резерва 3.902.586,46 0,00 3.902.586,46 

            041 499 

Текућа буџетска 

резерва 3.902.586,46 0,00 3.902.586,46 

    130   0010 ПА 0010- Стална буџетска резерва 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

            042 499 

Стална буџетска 

резерва 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

    250   0014 
ПА 0014- Управљање у ванредним 

ситуацијама 
2.310.000,00 0,00 2.310.000,00 

            043 425 

Текуће поправке и 

одржавање 600.000,00 0,00 600.000,00 

            044 426 

Материјални 

трошкови 300.000,00 0,00 300.000,00 

            045 511 Пројектно планирање 600.000,00 0,00 600.000,00 

            046 512 

Средства за набавку 

опреме 810.000,00 0,00 810.000,00 

      1101 
Програм 01- Становање, урбанизам и 

просторно планирање 
2.200.000,00 5.364.000,00 7.564.000,00 
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    620   0001 
ПА 0001- Просторно и 

урбанистичко планирање 
1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 

            047 511 Пројектно планирање 1.600.000,00   1.600.000,00 

    620   0004 ПА 0004- Стамбена подршка 600.000,00 5.364.000,00 5.964.000,00 

            048 472 

Програми и пројекти 

КИРС 600.000,00 5.364.000,00 5.964.000,00 

      1102 Програм 02- Комуналне делатности 48.420.500,00 111.248.656,44 159.669.156,44 

    640   0001 
ПА 0001- Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 
24.300.000,00 0,00 24.300.000,00 

            049 421 Стални трошкови 14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 

            050 425 

Текуће поправке и 

одржавање 800.000,00 0,00 800.000,00 

            051 511 

Инвестиционо 

одржавање 9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 

    510   0002 
ПА 0002- Одржавање јавних 

зелених површина 
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

            104 425 
Текуће поправке и 

одржавање 
300.000,00 0,00 300.000,00 

            052 424 

Специјализоване 

услуге 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 

            053 426 Материјал 100.000,00 0,00 100.000,00 

            054 511 

Инвестиционо 

одржавање 300.000,00 0,00 300.000,00 

    510   0003 
ПА 0003- Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 
7.200.000,00 4.000.000,00 11.200.000,00 

            055 424 

Специјализоване 

услуге 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 

            056 621 

Учешће капитала у 

дом. нефин. јавним 

предузећима 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 

    560   0004 ПА 0004- Зоохигијена 2.570.500,00 0,00 2.570.500,00 

            057 424 

Специјализоване 

услуге 1.670.500,00 0,00 1.670.500,00 

            058 485 

Накнаде штете за 

повреде  900.000,00 0,00 900.000,00 

    620   
0005 

ПА 0005- Уређивање, одржавање и 

коришћење пијаца 6.000.000,00 54.000.000,00 60.000.000,00 

            059 511 

Инвестиционо 

одржавање 6.000.000,00 54.000.000,00 60.000.000,00 

    620   
0008 

ПА 0008- Управљање и снабдевање 

водом за пиће 6.350.000,00 53.248.656,44 59.598.656,44 

        
    060 424 

Специјализоване 

услуге 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

            061 511 

Инвестиционо 

одржавање 4.350.000,00 53.248.656,44 57.598.656,44 
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      1501 Програм 03- Локални економски развој 1.700.000,00 346.275,00 2.046.275,00 

    130   0002 
ПА 0002- Мере активне политике 

запошљавања 
1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 

            062 464 Текуће дотације НСЗ 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 

    130   0003 
ПА 0003- Подршка економском 

развоју и промоцији 

предузетништва 

0,00 346.275,00 346.275,00 

            163 423 Уговорене услуге 0,00 346.275,00 346.275,00 

      0101 
Програм 05- Пољопривреда и рурални 

развој 
6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 

    421   0001 
ПА 0001- Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у 

локалној заједници 

200.000,00 0,00 200.000,00 

            063 421 Стални трошкови 50.000,00 0,00 50.000,00 

            064 423 Уговорене услуге 150.000,00 0,00 150.000,00 

    421   0002 
ПА 0002- Мере подршке руралном 

развоју 
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

            065 451 

Субвенције у 

пољопривреди 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 5.150.000,00 3.662.210,00 8.812.210,00 

    520   0004 
ПА 0004- Управљање отпадним 

водама 
5.150.000,00 3.662.210,00 8.812.210,00 

            066 421 Стални трошкови 200.000,00 0,00 200.000,00 

            067 425 

Текуће поправке и 

одржавање 800.000,00 0,00 800.000,00 

            068 511 

Инвестиционо 

одржавање 4.150.000,00 3.662.210,00 7.812.210,00 

      0701 
Програм 07- Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура 
53.610.000,00 22.714.139,90 76.324.139,90 

    451   0002 
ПА 0002- Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 
53.610.000,00 22.714.139,90 76.324.139,90 

            166 423 Уговорене услуге 720.000,00 0,00 720.000,00 

            069 425 

Текуће поправке и 

одржавање 23.400.000,00 2.028.318,90 25.428.318,90 

            070 426 Материјал 400.000,00 0,00 400.000,00 

            167 472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 400.000,00 0,00 400.000,00 

            071 511 

Инвестиционо 

одржавање 25.350.000,00 19.185.821,00 44.535.821,00 

            072 512 

Средства за набавку 

опреме 320.000,00 1.500.000,00 1.820.000,00 

            164 621 

Учешће капитала у 

дом. нефин. јавним 

предузећима 3.020.000,00 0,00 3.020.000,00 

      0901 
Програм 11- Социјална и дечија 

заштита 
13.740.000,00 3.380.000,00 17.120.000,00 
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    090   0001 
ПА 0001- Једнократне помоћи и 

други облици помоћи 
3.140.000,00 2.080.000,00 5.220.000,00 

            073 463 

Трансфери осталим 

нивоима власти (са 

структуром) 170.000,00 0,00 170.000,00 

              421000 - Стални трошкови 20.000,00 0,00 20.000,00 

              423000 

- Трошкови 

репрезентације 50.000,00 0,00 50.000,00 

              425000 

- Текуће поправке и 

одржавање 100.000,00 0,00 100.000,00 

            074 472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 

            075 472 

Програми и пројекти 

КИРС 120.000,00 2.080.000,00 2.200.000,00 

    090   0003 
ПА 0003- Дневне услуге у 

заједници 
100.000,00 0,00 100.000,00 

            076 481 

Дотације 

удружењима грађана 100.000,00 0,00 100.000,00 

    090   0005 
ПА 0005- Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            077 481 

Дотације Црвеном 

крсту 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

    040   0006 
ПА 0006- Подршка деци и 

породици са децом 
9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 

            078 472 

Накнада за социјалну 

заштиту из буџета 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 

                

- Накнаде за децу 

рођену у 2018.год 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

                

- Посеб. род. додатак 

за незап. породиље 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 

                

- Накнада за смештај 

и превоз деце 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 

                

- Стипендије 

ученицима,студентиа 

и спортистима 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

    090   0008 
ПА 0008- Подршка особама са 

инвалидитетом 
400.000,00 1.300.000,00 1.700.000,00 

            079 472 

Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 

            080 481 

Дотације 

удружењима грађана 400.000,00 0,00 400.000,00 

      1201 
Програм 13- Развој културе и 

информисања 
2.060.000,00 0,00 2.060.000,00 

    820   0002 
ПА 0002- Јачање културне 

продукције и уметничког 

стваралаштва 

600.000,00 0,00 600.000,00 

            081 481 Дотације у култури 600.000,00 0,00 600.000,00 

    840   0003 
ПА 0003- Унапређење система 

очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 

460.000,00 0,00 460.000,00 

            082 481 

Дотације верским 

заједницама 400.000,00 0,00 400.000,00 
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            165 511 

Издаци за 

нефинансијску 

имовину 60.000,00 0,00 60.000,00 

    830   0004 
ПА 0004- Остваривање и 

унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања 

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            083 423 Услуге по уговору 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

      1301 Програм 14- Развој спорта и омладине 8.573.200,00 426.050,00 8.999.250,00 

    810   0001 
ПА 0001- Подршка локалним 

спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 

            084 481 

Дотације спортским 

организацијама 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 

            085 481 

Дотације 

удружењима грађана 600.000,00 0,00 600.000,00 

    130   0005 
ПА 0005- Спровођење омладинске 

политике 
473.200,00 426.050,00 899.250,00 

            086 423 Уговорене услуге 373.200,00 426.050,00 799.250,00 

            087 426 Материјал 50.000,00 0,00 50.000,00 

            088 481 

Дотације 

удружењима грађана 50.000,00 0,00 50.000,00 

      0501 
Програм 17- Енергетска ефикасност и 

обновљиви извори енергије 
400.000,00 0,00 400.000,00 

    620   0001 

ПА 0001- Унапређење и 

побољшање енергетске 

ефикасности и употреба 

обновљивих извора енергије 

400.000,00 0,00 400.000,00 

            089 511 

Инвестиционо 

одржавање зграде 400.000,00 0,00 400.000,00 

                

Извор финансирања 

за функцију 040: 9.100.000,00     

                

Извор финансирања 

за функцију 090: 4.640.000,00 

 
  

              07 

Средства из 

Републике   3.380.000,00   

                

Извор финансирања 

за функцију 130: 73.529.791,20 

 
  

              13 

Пренета неутрошена 

средства   1.500.000,00   

                

Извор финансирања 

за функцију 170: 13.850.000,00 

 
  

                

Извор финансирања 

за функцију 250: 2.310.000,00 

 
  

                

Извор финансирања 

за функцију 421: 6.200.000,00 

 
  

                

Извор финансирања 

за функцију 451: 53.610.000,00 

 
  

              07 

Средства из 

Републике   21.214.139,90   

              13 

Пренета неутрошена 

средства   4.677.250,00   

                

Извор финансирања 

за функцију 510: 9.200.000,00 
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              13 

Пренета неутрошена 

средства   4.000.000,00   

                

Извор финансирања 

за функцију 520: 5.150.000,00 

 
  

              07 

Средства из 

Републике   462.210,00   

              13 

Пренета неутрошена 

средства   3.200.000,00   

                

Извор финансирања 

за функцију 560: 2.570.500,00 

 
  

                

Извор финансирања 

за функцију 620: 14.950.000,00 

 
  

              07 

Средства из 

Републике   57.880.000,00   

              13 

Пренета неутрошена 

средства   57.127.656,44   

                

Извор финансирања 

за функцију 640: 24.300.000,00 

 
  

                

Извор финансирања 

за функцију 810: 8.100.000,00 

 
  

                

Извор финансирања 

за функцију 820: 600.000,00 

 
  

                

Извор финансирања 

за функцију 830: 1.000.000,00 

 
  

                

Извор финансирања 

за функцију 840: 460.000,00 

 
  

                

Укупно Општинска 

управа   

 

383.011.547,54 

4 4.02 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ" 39.364.761,00 6.105.788,00 45.470.549,00 

      2001 
Програм 08- Предшколско васпитање и 

образовање 
39.364.761,00 6.105.788,00 45.470.549,00 

    911   0001 
ПА 0001- Функционисање и 

остваривање предшколског 

васпитања и образовања  

39.364.761,00 6.105.788,00 45.470.549,00 

            090 411 

Плате, накнаде и 

додаци запосленима 22.920.000,00 0,00 22.920.000,00 

            091 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 4.102.680,00 0,00 4.102.680,00 

            092 414 

Социјална давања 

запосленима  762.000,00 350.000,00 1.112.000,00 

            093 415 

Трошкови превоза 

радника 700.000,00 0,00 700.000,00 

            094 416 

Награде, бонуси и 

остали посл. расходи 121.000,00 0,00 121.000,00 

            095 421 Стални трошкови 1.517.100,00 1.899.000,00 3.416.100,00 

            096 422 Трошкови путовања 290.000,00 100.000,00 390.000,00 

            097 423 Услуге по уговору 669.000,00 1.352.000,00 2.021.000,00 

            098 424 

Специјализоване 

услуге 48.000,00 350.000,00 398.000,00 

            099 425 

Текуће поправке и 

одржавање 1.215.000,00 365.788,00 1.580.788,00 

            100 426 Материјал 3.791.000,00 1.689.000,00 5.480.000,00 

            101 444 Казне за кашњења 0,00 0,00 0,00 
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            102 465 

Остале текуће 

дотације по закону 2.838.981,00 0,00 2.838.981,00 

            103 482 

Остали порези и 

обавезне таксе 80.000,00 0,00 80.000,00 

            105 512 Машине и опрема 310.000,00 0,00 310.000,00 

            106 515 

Средства за набавку 

нематеријалне 

имовине 0,00 0,00 0,00 

                

Извори финансирања 

за функцију 911: 39.364.761,00     

              03 Социјални доприноси   350.000,00   

              07 

Средства из 

Републике   4.550.000,00   

              13 

Пренета неутрошена 

средства   75.788,00   

              16 Родитељски динар   1.130.000,00   

                

Укупно Друштвена 

брига о деци   

 

45.470.549,00 

4 4.03 ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" 34.957.608,80 0,00 34.957.608,80 

      2002 
Програм 09- Основно образовање и 

васпитање 
34.957.608,80 0,00 34.957.608,80 

    912   0001 
ПА 0001- Функционисање 

основних школа 
34.957.608,80 0,00 34.957.608,80 

            107 463 

Донације и трансфери 

(са структуром) 34.957.608,80 0,00 34.957.608,80 

              

413-

418 

- Расходи за 

запослене 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 

              421000 - Стални трошкови 15.850.000,00 0,00 15.850.000,00 

              422000 - Трошкови путовања 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 

              423000 - Услуге по уговору 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 

              424000 

- Специјализоване 

услуге 700.000,00 0,00 700.000,00 

              425000 

- Текуће поправке и 

одржавање 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

              426000 - Материјал 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 

              472000 

- Накнаде за соц. 

заштиту 350.000,00 0,00 350.000,00 

              48 - Остали расходи 200.000,00 0,00 200.000,00 

              5 

- Издаци за 

нефинансијску 

имовину 5.507.608,80 0,00 5.507.608,80 

                

Извор финансирања 

за функцију 912: 34.957.608,80 

 
  

                

Укупно Основно 

образовање   

 

34.957.608,80 

4 4.04 СРЕДЊА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" 16.158.500,00 0,00 16.158.500,00 

      2003 
Програм 10- Средње образовање и 

васпитање 
16.158.500,00 0,00 16.158.500,00 
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    920   0001 
ПА 0001- Функционисање средњих 

школа 
16.158.500,00 0,00 16.158.500,00 

            108 463 

Донације и трансфери 

(са структуром) 16.158.500,00 0,00 16.158.500,00 

              

413-

418 

- Расходи за 

запослене 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 

      

   
  421000 - Стални трошкови 6.320.000,00 0,00 6.320.000,00 

      

   
  422000 - Трошкови путовања 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 

      

   
  423000 - Услуге по уговору 850.000,00 0,00 850.000,00 

      

   
  424000 

- Специјализоване 

услуге 1.540.000,00 0,00 1.540.000,00 

      

   
  425000 

- Текуће поправке и 

одржавање 380.000,00 0,00 380.000,00 

      

   
  426000 - Материјал 615.000,00 0,00 615.000,00 

      

   
  472000 

- Накнаде за соц. 

заштиту 90.000,00 0,00 90.000,00 

      

   
  48 - Остали расходи 93.500,00 0,00 93.500,00 

              5 

- Издаци за 

нефинансијску 

имовину 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 

                

Извор финанс. за 

функцију 920: 16.158.500,00 

 
  

                

Укупно Средње 

образовање   

 

16.158.500,00 

5 5.05 
КУЛТУРНО- ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР "ДОСИТЕЈ 

ОБРАДОВИЋ" 
13.018.000,00 377.000,00 13.395.000,00 

      1201 
Програм 13- Развој културе и 

информисања 
12.678.000,00 291.000,00 12.969.000,00 

    820   0001 
ПА 0001- Функционисање 

локалних установа културе 
11.298.000,00 271.000,00 11.569.000,00 

            109 411 

Плате, накнаде и 

додаци запосленима 4.685.000,00 0,00 4.685.000,00 

            110 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 839.000,00 0,00 839.000,00 

            111 414 

Социјална давања 

запосленима  100.000,00 0,00 100.000,00 

            112 415 

Накнада трошкова за 

превоз запослених 110.000,00 0,00 110.000,00 

            113 416 

Награде, бонуси и 

остали посл. расходи 120.000,00 0,00 120.000,00 

            114 421 Стални трошкови 1.750.000,00 30.000,00 1.780.000,00 

            115 422 Трошкови путовања 50.000,00 20.000,00 70.000,00 

            116 423 Услуге по уговору 580.000,00 40.000,00 620.000,00 

            117 425 

Текуће поправке и 

одржавање 440.000,00 20.000,00 460.000,00 

            118 426 

Материјални 

трошкови 250.000,00 51.000,00 301.000,00 

            119 465 

Остале текуће 

дотације по закону 372.000,00 0,00 372.000,00 

            120 482 

Остали порези и 

обавезне таксе 20.000,00 10.000,00 30.000,00 
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            121 511 

Инвестиционо 

одржавање 1.310.000,00 100.000,00 1.410.000,00 

            122 512 Машине и опрема 630.000,00 0,00 630.000,00 

            167 515 

Нематеријална 

имовина 42.000,00 0,00 42.000,00 

    820   0002 
ПА 0002- Јачање културне 

продукције и уметничког 

стваралаштва 

1.380.000,00 20.000,00 1.400.000,00 

            123 423 Услуге по уговору 1.260.000,00 20.000,00 1.280.000,00 

            124 424 

Специјализоване 

услуге 50.000,00 0,00 50.000,00 

            125 426 

Материјални 

трошкови 70.000,00 0,00 70.000,00 

      1502 Програм 04- Развој туризма 340.000,00 86.000,00 426.000,00 

    473   0002 
ПА 0002- Промоција туристичке 

понуде 
340.000,00 86.000,00 426.000,00 

            126 422 Трошкови путовања 50.000,00 86.000,00 136.000,00 

            127 423 Услуге по уговору 270.000,00 0,00 270.000,00 

            128 426 

Материјални 

трошкови 20.000,00 0,00 20.000,00 

                

Извори финансирања 

за функцију 820: 12.678.000,00     

              04 Сопствени приходи   180.000,00   

              08 

Донације од 

невладиних 

организација и 

појединаца   100.000,00   

              13 

Пренета неутрошена 

средства   11.000,00   

                

Извори финансирања 

за функцију 473: 340.000,00 

 
  

              04 Сопствени приходи   86.000,00   

                

Укупно Културно-

туристички центар   

 

13.395.000,00 

5 5.06 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВУК КАРАЏИЋ" 7.425.550,00 100.000,00 7.525.550,00 

      1201 
Програм 13- Развој културе и 

информисања 
7.425.550,00 100.000,00 7.525.550,00 

    820   0001 
ПА 0001- Функционисање 

локалних установа културе 
7.425.550,00 100.000,00 7.525.550,00 

            129 411 

Плате, накнаде и 

додаци запосленима 3.476.350,00 0,00 3.476.350,00 

            130 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 622.200,00 0,00 622.200,00 

            131 413 

Накнаде у натури 

(маркице) 25.000,00 0,00 25.000,00 

            132 414 

Социјална давања 

запосленима  66.000,00 0,00 66.000,00 

            133 415 

Накнаде трошкова 

запосленима 80.000,00 0,00 80.000,00 
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            134 416 

Награде, бонуси и 

остали посл. расходи 0,00 0,00 0,00 

            135 421 Стални трошкови 700.000,00 2.000,00 702.000,00 

            136 422 Трошкови путовања 30.000,00 0,00 30.000,00 

            137 423 Услуге по уговору 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            138 424 

Специјализоване 

услуге 60.000,00 30.000,00 90.000,00 

            139 425 

Текуће поправке и 

одржавање 100.000,00 0,00 100.000,00 

            140 426 Материјал 200.000,00 0,00 200.000,00 

            141 465 

Остале текуће 

дотације по закону 351.000,00 0,00 351.000,00 

            142 482 Остали порези и таксе 35.000,00 0,00 35.000,00 

            143 483 

Новчане казне по 

решењу суда 30.000,00 0,00 30.000,00 

            144 511 Пројектно планирање 150.000,00 0,00 150.000,00 

            145 512 Опрема 100.000,00 0,00 100.000,00 

            146 515 Књиге и литература 400.000,00 68.000,00 468.000,00 

                

Извори финансирања 

за функцију 820: 7.425.550,00     

              04 Сопствени приходи   100.000,00   

                

Укупно Народна 

библиотека   

 

7.525.550,00 

5 5.07 ДОМ ЗДРАВЉА 10.326.384,00 2.489.536,00 12.815.920,00 

      1801 Програм 12- Здравствена заштита 10.326.384,00 2.489.536,00 12.815.920,00 

    700   0001 
ПА 0001- Функционисање установа 

примарне здравствене заштите 
10.326.384,00 2.489.536,00 12.815.920,00 

            147 464 

Трансфери осталим 

нивоима власти (са 

структуром) 10.326.384,00 2.489.536,00 12.815.920,00 

      

    

410000 

- Расходи за 

запослене 2.904.000,00 0,00 2.904.000,00 

      

    

421000 - Стални трошкови 600.000,00 0,00 600.000,00 

      

    

423000 - Услуге по уговору 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 

      

    

424000 

- Специјализоване 

услуге 350.000,00 0,00 350.000,00 

      

    

425000 

- Текуће поправке и 

одржавање 700.000,00 0,00 700.000,00 

      

    

426000 

- Материјални 

трошкови 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 

              512000 

- Издаци за набавку 

опреме 3.222.384,00 2.489.536,00 5.711.920,00 

                

Извор финансирања 

за функцију 700: 10.326.384,00     

              07 

Средства из 

Републике   2.489.536,00   

                Укупно Здравство   

 

12.815.920,00 
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5 5.08 ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 

      1102 Програм 02- Комуналне делатности 2.347.000,00 0,00 2.347.000,00 

    510   0002 
ПА 0002- Одржавање јавних 

зелених површина 
584.000,00 0,00 584.000,00 

            148 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима 584.000,00 0,00 584.000,00 

    510   0003 
ПА 0003- Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 
478.500,00 0,00 478.500,00 

            149 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима 478.500,00 0,00 478.500,00 

    510   0005 
ПА 0005- Уређивање, одржавање и 

коришћење пијаца 
345.000,00 0,00 345.000,00 

            150 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима 345.000,00 0,00 345.000,00 

    510   0006 
ПА 0006- Одржавање гробаља и 

погребне услуге 
939.500,00 0,00 939.500,00 

            151 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима 939.500,00 0,00 939.500,00 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 183.000,00 0,00 183.000,00 

    520   0004 
ПА 0004- Управљање отпадним 

водама 
183.000,00 0,00 183.000,00 

            152 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима 183.000,00 0,00 183.000,00 

      0701 
Програм 07- Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура 
270.000,00 0,00 270.000,00 

    451   0002 
ПА 0002- Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 
270.000,00 0,00 270.000,00 

            153 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

предузећима 270.000,00 0,00 270.000,00 

                

Извори финансирања 

за функцију 451: 270.000,00 

 
  

                

Извори финансирања 

за функцију 510: 2.347.000,00 

 
  

                

Извори финансирања 

за функцију 520: 183.000,00 

 
  

                

Укупно Јавна 

предузећа     2.800.000,00 

5 5.09 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 6.246.000,00 603.000,00 6.849.000,00 
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      0602 
Програм 15- Опште услуге локалне 

самоуправе 
6.246.000,00 603.000,00 6.849.000,00 

    160   0002 
ПА 0002- Функционисање месних 

заједница 
6.246.000,00 603.000,00 6.849.000,00 

            154 421 Стални трошкови 2.045.000,00 294.000,00 2.339.000,00 

            155 423 Услуге по уговору 281.000,00 39.000,00 320.000,00 

            156 424 

Специјализоване 

услуге 430.000,00 97.000,00 527.000,00 

            157 425 

Текуће поправке и 

одржавање 450.000,00 115.000,00 565.000,00 

            158 426 Материјал 0,00 11.000,00 11.000,00 

            159 483 

Новчане казне и 

пенали по решењу 

суда 3.040.000,00 17.000,00 3.057.000,00 

            160 512 Машине и опрема 0,00 30.000,00 30.000,00 

                

Извори финансирања 

за функцију 160: 6.246.000,00     

              04 Сопствени приходи   300.000,00   

              13 

Пренета неутрошена 

средства   303.000,00   

                

Укупно МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ   

 

6.849.000,00 

5 5.10 
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 

    510   0005 
ПА 0005- Управљање комуналним 

отпадом 
11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 

            161 421 Стални трошкови 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 

    560   0001 
ПА 0006- Управљање осталим 

врстама отпада 
500.000,00 0,00 500.000,00 

            162 424 

Специјализоване 

услуге 500.000,00 0,00 500.000,00 

                

Извори финансирања 

за функцију 510: 11.700.000,00     

                

Извори финансирања 

за функцију 560: 500.000,00 

 
  

                

Укупно Буџетски 

фонд   

 

12.200.000,00 

У К У П Н И   Р А С Х О Д И  386.945.834,00 167.720.887,04 554.666.721,04 

 

Члан 6. 

 

У осталим деловима Одлука о 

Буџету општине Баточина за 2018. годину 

(„Службени гласник општине Баточина“, 

број 33/17 и 4/18) остаје непромењена. 

 

Члан 7.             

 

Ова Одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Баточина»» 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-539/18-01 од 06.07.2018. године 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

    Бранислав Павловић 

 

     _______________________ 

                  
На основу члана 77. Закона о 

запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ 

број: 21/2016, 113/2017 и 113/2017-

др.закон) и члана 36. став 1. тачка 6. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' бр. 10/08, 5/15 и 33/17) 

Скупштина oпштине Баточина, на 

седници одржаној дана  06.07.2018. 

године, усвојила је 

 

 ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 

КАДРОВСКОГ ПЛАНА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

за 2018. годину 

 

Члан 1. 

 

  У Кадровском плану 

Општинске управе општине Баточина 

за 2018.годину ("Сл.гласник општине 

Баточина" бр. 33/17  и  4/18), 

табеларни приказ мења се и гласи: 

 

" 

1) Постојећи број службеника и 

намештеника у  јуну  2018. 

године 

 

- Попуњена  радна места на 

неодређено радно време по 

називима 

 

Радна места службеника број службеника 

Начелник Општинске управе 1 

Начелник Одељења за Општу управу,људске ресурсе и послове 

органа општине Баточина 
1 

Извршилац за послове пријемне канцеларије и писарнице 1 

Извршилац за област образовања,  вођења и ажурирања 

бирачког списка 
1 

Извршилац за послове из области личних стања грађана-

матичар 
1 

Извршилац за послове из области личних стања грађана-

заменик матичара 
1 

Извршилац за програмске и оператерске  послове 1 

Извршилац за послове архивирања 1 

Извршилац за послове протокола и пријема странака 1 

Начелник Одељења за изворне приходе, привреду јавне службе 

и финансије 
1 

Извршилац за буџет и рачуноводство 1 

Извршилац за послове из области пољопривреде, 

водопривреде,шумарства, одбрану и ванредне ситуације 
1 

Извршилац за послове благајне 1 

 Шеф одсека  за локалну пореску администрацију и јавне службе 1 

Извршилац администратор за утврђивање локалних изворних 

прихода 
1 

Повереник за прогнана и расељена лица и извршилац за 

послове канцеларије за младе 
1 
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Извршилац за послове приватног предузетништва, израду 

решења за принудну наплату изворних прихода и за борачко- 

инвалидску заштиту 

1 

Извршилац за област друштвене бриге о деци и област заштите 

права пацијената 
1 

Начелник одељења за имовинско -правне послове, урбанизам, 

грађевинарство, стамбено-комуналне, инспекцијске послове 

инфраструктуру и инвестиције 

1 

Комунални и саобраћајни инспектор 1 

Комунални и инспектор за за заштиту животне средине  1 

Инспектор за локалне и некатеегорисане путеве 1 

Извршилац за послове урбанизма и грађевинарства 1 

Референт-обрађивач, регистратор и сарадник са имаоцима јавних 

овлашћења 
1 

Шеф одсека за инфраструктуру и инвестицције 1 

Извршилац за  стручно-оперативне послове у области 

комуналне инфраструктуре 
1 

Радна места намештеника број извршилаца 

Возач 1 

Домар и извршилац за одржавање возног парка 1 

Извршилац за заштиту од пожара и обезбеђење објекта 1 

Радник на пословима информисања и безбедности у вези са 

радом органа Општине 
1 

Хигијеничар 1 

 

- Попуњена  радна места на одређено радно време по звањима (због 

повећаног обима посла) 

 

Радна места службеника              број извршилаца 

Млађи саветник 1 

 

- Попуњена радна места према звањима на неодређено радно време 

 

Радна места службеника              број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 

Самостални саветник 6 

Саветник 4 

Млађи саветник 3 

Сарадник  7 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 3 

Референт / 

Млађи референт 1 

 

- Попуњена радна места намештеника према групи послова на 

неодређено радно време 
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Радна места намештеника број извршилаца 

Прва група радних места  / 

Друга група радних места / 

Трећа група радних места / 

Четврта група радних места  3 

Пета група радних места 2 

 

 

- Попуњена радна места у кабинету председника општине 

Радна места број извршилаца 

Помоћник председника општине  2 

 

2) Број запослених са радним односом на неодређено време за чијим радом 

постоји потреба у 2018. години, за коју се доноси Кадровски план 

 

Звања службеника и намештеника број извршилаца 

самостални саветник 1 

саветник 2 

млађи саветник 1 

сарадник / 

млађи сарадник 1 

виши референт / 

референт  / 

млађи референт / 

намештеник / 

 

3) Број приправника чији се пријем планира у 2018. години 

 

Приправници број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) / 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) / 

средња стручна спрема / 

 

4)    Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време 

планира у 2018. години због повећања обима посла 

 

Висина стручне спреме Број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 2 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) / 

средња стручна спрема / 
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5) Број запослених у кабинету председника општине за чијим радом постоји 

потреба у 2018. години за коју се доноси Кадровски план 

 

Радна места број извршилаца 

Помоћник председника општине  / 

           

 " 

     

Члан 2. 

 

 У осталом делу, Кадровски 

план Општинске управе општине 

Баточина за 2018. годину, остаје 

непромењен. 

 

 

Члан 3. 

 

Друга измена и допуна 

Кадровског плана Општинске управе 

општине Баточина за 2018. годину, 

ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику 

општине Баточина".             

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-540/18-01 од 06.07.2018. 

године 

                                                                                               

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                       

              Бранислав Павловић 

 

________________________ 

 
 На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

РС” бр. 129/2007, 83/2014-др. закон 101/16), 

члана 34. и 45. Закона о финансирању 

локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 

62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 

усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени 

дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 

83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 

104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени 

дин. изн.), члана 64. и 209. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник 

РС“, бр. 24/2011), члана 20. тачка 17) и 

члана 2. Уредбе о наменским трансферима 

у социјалној заштити ("Службени гласник 

РС" бр. 18/16)  и члана 36. став 1. тачка 2.  

Статута општине Баточина“ број 10/08, 

5/15, 33/17), Скупштина општине/града на 

седници одржаној дана 06.07.2018. године, 

донела је: 

ОДЛУКУ  

о првој измени Одлуке  о 

реализацији буџета општине 

Баточина у делу планираних 

расхода услуге социјалне заштите за 

2018. годину 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о реализацији буџета 

општине Баточина у делу планираних 

расхода услуге социјалне заштите за 2018. 

годину („Службени гласник општине 

Баточина“, број 33/17) у члану 2. Табела 1. 

мења се и гласи: . 

 : 
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,,Табела 1. 

Услуге социјалне заштите које се финасирају из средстава 

наменског трансфера за 2018. годину 

Укупан износ по 

услузи из средстава 

наменског трансфера 

за 2018. годину 

Учешће општине 

по услузи из 

сопствених извора 

–прихода 

1) Дневни боравак     

2) Помоћ у кући  1.164.119,73   

3) Свратиште     

4) Становање уз подршку     

5) Персонална асистенција     

6) Лични пратилац детета 1.300.000,00   

7) Прихватилиште      

8) Предах смештај     

9) СОС телефон за жене са искуством насиља     

  

 Укупно 2.464.119,73  

 

Члан 2. 

 У осталом делу Одлука о 

реализацији буџета општине Баточина 

у делу планираних расхода услуге 

социјалне заштите за 2018. годину, 

остаје непромењена.  

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу 

осам дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-541/18-01 од 06.07.2018. 

године   

 

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                       

            Бранислав Павловић 

 
         ______________________ 

 

 

На основу члана 8. и чланова 

72. - 77. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ број 129/07 и 83/14 

– др. закон и 101/2016 - др. закон) и 

члана 18. и чланова 94. - 100. Статута 

општине Баточина („Сл. гласник 

општине Баточина“ број10/08, 5/15 и 

33/17), Скупштина општине Баточина 

на седници одржаној дана 06.07.2018. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У  

о првој измени и допуни Одлуке о  

месним заједницама на територији 

општине Баточина 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о месним 

заједницама на територији општине 

Баточина (,,Сл. гласник општине 

Баточина“ број 33/17) после члана 23. 

додаје се нови члан 23а који гласи:  

 

,,Члан 23а 

 

За месне заједнице у којима 

дужи временски период не 

функционишу Савети месних 

заједнице, Општинско веће ће 

образовати привремени Савет, који ће 

вршити текуће и неодложне послове 

из надлежности Савета. 
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Привремени Савети се образују 

у следећем саставу и то: 

- МЗ Баточина - седам 

чланова (председник и шест 

чланова);  

- МЗ Бадњевац - пет чланова 

(председник и четири 

члана);  

- МЗ Брзан - пет чланова 

(председник и четири 

члана);  

- МЗ Горња Баточина  - три 

члана (председник и два 

члана);  

- МЗ Градац - три члана 

(председник и два члана); 

- МЗ Доброводица  - три 

члана (председник и два 

члана);   

- МЗ Жировница - пет 

чланова (председник и 

четири члана);  

- МЗ Кијево - три члана 

(председник и два члана); 

- МЗ Милатовац - три члана 

(председник и два члана); 

- МЗ Никшић - три члана 

(председник и два члана); 

- МЗ Прњавор - три члана 

(председник и два члана); 

- МЗ Црни Као - три члана 

(председник и два члана).“ 

 

Члан 2. 

 

У осталом делу Одлука о 

месним заједницама на територији 

општине Баточина остаје 

непромењена. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-542/18-01 од 06.07.2018. 

године 

                                                

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                            

             Бранислав Павловић  

       

         ____________________ 
  

 

На основу чл. 32. став 1.тачка 

4. Закона о локалној самоуправи («Сл. 

гласник РС», бр.129/07, 83/14 - др. 

закон и 101/16 – др.закон), чл. 36. став 

1. тачка 4) Статута општине Баточина 

(«Сл. гласник општине Баточина»,бр. 

10/08, 5/15 и 33/17) и чл. 110. став 2. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина («Сл. гласник 

општине Баточина», бр. 7/12 и 16/13), 

Скупштина општине Баточина на 

седници одржаној дана 06. . јула 2018. 

године, доноси  

 

 

П Р О Г Р А М  

ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА 

ОПШТИНСКИХ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2018. 

ГОДИНУ 
 

 

I 

 

 Овим Програмом обухваћени 

су планирани радови на одржавању и 

развоју општинских и 

некатегорисаних путева у 

2018.години, као и активности које ће 

се предузимати у изградњи нових и 

модернизацији постојећих путева, а у 

складу са расположивим 

финансијским средствима за ове 

намене, опредељених Одлуком о 
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буџету општине Баточина за 

2018.годину у оквиру програма 07 -  

Организација саобраћаја и саобраћајне 

инфраструктуре. 

 

II 

КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ 

 

 Овом програмском активношћу 

обухваћени су радови на изградњи и 

рехабилитацији путева у ингеренцији 

општине Баточина уградњом 

хабајућег асфалтног слоја, 

битуменизираног носећег слоја или 

стругане асвалтне масе на тврдој 

подлози, према предмеру радова из 

пројектно-техничке документације, за 

коју Одељење за имовинско–правне 

послове, урбанизам, грађевинарство, 

стамбено–комуналне,  инспекцијске 

послове  и инвестиције, Одсек за 

спровођење обједињене процедуре, 

имовинско-правно одељење и 

урбанизам Општинске управе 

општине Баточина издаје одговарајуће 

одобрење, у складу са Законом о 

планирању и изградњи ("Сл.гласник 

РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 

64/2010 –одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 

- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 

132/2014 и 145/2014) или Законом о 

јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр. 

101/05, 123/07 101/11, 93/12 и 104/13).   

 Набавка и уговарање услуга 

пројектовања, извођење радова и 

услуга стручног надзора над 

извођењем предметних радова 

спроводи се уз поштовање одредби 

Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015). 

 

За ове намене се опредељују 

средства у износу од 25.350.000,00 

динара из извора 01 – буџет, 

18.500.000,00 динара из извора 07 - 

трансфери од других нивоа власти и 

685.821,00 динара из извора 13- 

нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година, а која ће се 

искористити за следеће путне правце: 

 

 

 

РБ Путни правац 

 

Вредност 

 

1. Реконструкција моста на реци Лепеници у Баточини 18.685.000,00 

2. 
Израда пројектне документације за асвалтирање и 

рехабилитацију путева на територији општине  
599.884,00 

3. 
Израда пројектно-техничке документације за 

ревитализацију пољских путева 
20.400,00 

4. Рехабилитација пута до цркве у Жировници ФА 1.859.088,00 

5. 
Рехабилитација пута према малом гробљу у Брзану - 

Солило ФА 
4.884.000,00 

6. 
Рехабилитација пута у Бадњевцу - од Микана 

Крстића до Звонка Сретеновића ФА 
1.680.000,00 

7. 
Рехабилитација пута до гробља у Горњој мали у 

Баточини ФА 
2.446.866,00 

8. Рехабилитација Лепеничке улице у Баточини ФА 2.160.000,00 

9. 
Стручни надзор над извођењем радова на 

рехабилитацији путева (1%) 
130.300,00 
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10. Рехабилитација Колубарске улице у Баточини 2.124.570,00 

11. 
Рехабилитација пута у Бадњевцу - до куће Димитрија 

Живковића 
3.600.000,00 

12. Рехабилитација пута у Кијеву - сокак ка Дукићима 3.672.000,00 

13. Рехабилитација улице Николе Тесле у Баточини 1.838.400,00 

14. 
Стручни надзор над извођењем радова на 

рехабилитацији путева (1%) 
112.350,00 

15. Опрема за безбедност саобраћаја, I фаза (камере) 1.500.000,00 

 

 

УКУПНО: 

 

45.312.858,00 

 

 

III 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 

 

 За потребе текућег одржавања 

општинских и некатегорисаних 

путева, општина Баточина ће у 

буџетској 2018.години извршити 

уговарање радова на крпљењу 

ударних рупа, радове на 

ревитализацији некатегорисаних 

путева, набавку каменог агрегата 

одговарајућих фракција, ангажовање 

радних машина, бојење и 

обележавање ознака на путевима, 

постављање саобраћајних ознака, 

зимско одржавање путева и улица, 

крчење шибља и растиња поред 

путева, набавку бетонских цеви, као и 

пратећих услуга стручног надзора над 

извођењем радова, али и других 

послова за којима се укаже потреба у 

току године, а којима се обезбеђује 

одржавање саобраћајне 

инфраструктуре.  

 За ове намене опредељено је 

23.400.000,00 динара из извора 01 – 

буџет и 2.028.318,00 динара из извора 

13 – нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година. 

 

IV 

 

Набавка и уговарање радова и 

услуга стручног надзора над 

извођењем предметних радова 

спроводи се уз поштовање одредби 

Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) и Закона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник РС” бр. 

88/2011 и 104/2016). 

  За радове на одржавању за 

које се израђује пројектно-техничка 

документација, попут радова на 

ревитализацији некатегорисаних 

путева и радова на обележавању 

хоризонталне и постављању 

вертикалне сигнализације, исти ће се 

уговарати и изводити у свему у складу 

са техничком документацијом. 

  

V 

 

Послови на текућем 

одржавању попут набавке и уградње 

камена, ангажовања радних  машина, 

крпљења ударних рупа, набавке и 

уградње бетонских цеви и сл., 

обављаће се сукцесивно, по потреби, и 

то по следећој процедури: 

1. Одборник или председник 

месне заједнице подноси 

образложен захтев 

Одељењу за имовинско–

правне послове, урбанизам, 

грађевинарство, стамбено–

комуналне,  инспекцијске 
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послове  и инвестиције 

општинске управе.  

2. Након провере 

оправданости захтева 

(обиласком терена, 

сачињавањем 

фотодокументације, ...) и 

расположивости средстава 

у буџету, овлашћено лице 

одобрава реализацију 

захтева у границама 

оправданости и 

расположивости. 

3. Председник општине ће 

посебним решењем 

овластити лице које ће бити 

задужено за издавање 

налога за извршење и 

контролу (примопредаја 

отпремница, вођење радних 

листа, комуникација са 

добављачем и надзорним 

органом и сл.) сваког 

поједничаног посла  

4. Стручни надзор над 

извођењем радова обављаће 

лице – надзорни орган, чије 

ће се услуге уговорити у 

складу са одредбама Закона 

о јавним набавкама. 

 

 

VI 

 

Зимско одржавање путева и 

улица обављаће се на основу посебног 

плана зимског одржавања локалних 

путева и улица на територији општине 

Баточина, на који сагласнот даје 

Општинско веће.  

 

VII 

 

Ступањем на снагу овог 

Програма престаје да важи Програм 

одржавања и развоја општинских и 

некатегорисаних путева општине 

Баточина за 2018.годину, бр. 020-

272/18-01 од 08.03.2018.године 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр.4/18). 

 

VIII 

 

Програм одржавања и развоја 

општинских и некатегорисаних путева 

општине Баточина за 2018.годину 

ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику 

општине Баточина”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-543/18-01 од 06.07.2018. 

године 

  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

        Бранислав Павловић 

 

        ________________________ 

 

 

На основу члана 99. став 13. 

Закона о планирању и изградњи („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 

24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 

50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука 

УС,132/14 и 145/14), члана 11. став 1. 

Одлуке о грађевинском земљишту 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 27/2017), Скупштина 

oпштине Баточина, на седници 

одржаној дана 06.07.2018. године, 

донела је 
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О Д Л У К У 

o отуђењу грађевинског 

земљишта у јавној својини општине 

Баточина 

Члан 1. 

 

Отуђује се из јавне својине 

општине Баточина неизграђено 

грађевинско земљиште, означено као 

кп.бр. 97/2 у површини од 0.17,86 ха, 

које се налази у индустријској зони 

''Брзан'', уписано у Лист 

непокретности број 242 КО Брзан, 

након спроведеног поступка 

прикупљања понуда јавним огласом, 

понуђачу "WEX group" доо Нови Сад, 

по цени од 548.302,00 динара ради 

изградње пословног погона, на основу 

услова предвиђених одговарајућим 

планским  документом. 

Члан 2. 

 

Овлашћује се Председник 

општине Баточина, Здравко 

Младеновић, да са понуђачем "WEX 

group" доо Нови Сад закључи Уговор 

о отуђењу грађевинског земљишта из 

члана 1. ове Одлуке.  

 

Члан 3. 

 

 Скупштина општине ставиће 

ван снаге ову Одлуку у случају да 

понуђач "WEX group" доо Нови Сад 

не плати утврђену цену, односно не 

закључи уговор о отуђењу 

грађевинског земљишта у року 

предвиђеном Уговором. 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-544/18-01 од 06.07.2018. 

године 

 

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                       

             Бранислав Павловић 

_______________________ 

 
На основу члана 19. став 1. 

тачка 3., члана 21. став 1., члана 24. и 

члана 27. став 10. Закона о јавној 

својини (,,Сл. гласник РС“ број 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - 

др. закон, 108/2016, 113/17), члана 3. 

став 2. тачка 3., члана 5. став 1. 

алинеја 3. и члана 6. Одлуке о  

прибављању и располагању стварима 

у јавној својини општине Баточина 

(,,Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 6/14, 4/18), члана 10. 

Закона о јавним предузећима (,,Сл. 

гласник РС“, бр 15/2016), а у складу са 

чланом 2. и 5. Закона о комуналним 

делатностима (,,Сл. гласник РС“, бр. 

88/11 и 104/2016) и члана 36. став 1. 

тачка 6. и 27. Статута општине 

Баточина (,,Службени гласник 

општине Баточина“, број 10/08, 5/15, 

33/17), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној  дана 06.07.2018. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о преносу права коришћења на 

непокретности Јавном предузећу 

''Лепеница Баточина'' Баточина 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком општина 

Баточина, као носилац права јавне 

својине, преноси Јавном предузећу 

''Лепеница Баточина'' Баточина ПИБ: 

108571562, МБ: 21026042, као 
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кориснику, право коришћења на 

непокретностима означене као: 

-катастарска парцела бр. 234/1 у 

површини од 0.21,34  хектара, врста 

земљишта: грађевинско земљиште, 

култура: воћњак 1. класе, 

- катастарска парцела бр. 234/4 

у површини од 0.34,65 хектара, врста 

земљишта: грађевинско земљиште, 

култура: воћњак 2. класе,  

-катастарска парцела бр. 234/5 у 

површини од 0.14,19 хектара, врста 

земљишта: грађевинско земљиште, 

кулура: њива 4. класе, што представља 

укупну површину од 0.70,18 хектара, 

све уписане у Лист 

непокретности бр. 107 К.О. Баточина 

(варошица), без накнаде, ради 

обављања комуналне делатности 

управљање гробљима и сахрањивање. 

 

Члан 2. 

 ЈП ''Лепеница Баточина'', као 

корисник има право да управља 

непокретностима из члана 1. ово 

Одлуке и дужно је да предметне 

непокретности одржава, обнавља и 

унапређује и извршава законске и 

друге обавезе прописане за ову врсту 

ствари.  

 Корисник нема право да 

непокретноси из члана 1. ове Одлуке 

дâ у закуп без сагласности Скупштине 

општине Баточина. 

 

Члан 3. 

 По правоснажности ове одлуке 

закључиће се уговор о преносу права 

коришћења  између општине 

Баточина и Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' Баточина, којим 

ће се регулисати међусобна права и 

обавезе у погледу преноса права 

коришћења на непокретности из члана 

1. ове Одлуке. 

 

 

 

Члан 4. 

  На основу ове Одлуке 

извршиће се упис права коришћења 

Јавног предузећа ''Лепеница Баточина'' 

Баточина, као вршиоца комуналне 

делатности на непокретности из члана 

1. ове Одлуке код надлежне службе 

катастра непокретности у Баточини у 

складу са законом којим се уређује 

упис права на непокретностима. 

 

Члан 5. 

  Ова Одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

«Службеном гласнику општине 

Баточина»» 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-545/18-01 од 06.07.2018. 

године 

                                                                                            

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Бранислав Павловић 

_______________________ 
  

 

На основу члана 32. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'', број 129/07, 83/2014 - др. 

закон и 101/2016 – др. закон), члана 

36. тачка 6. Статута општине 

Баточина (''Сл. гласник општине 

Баточина'', број 10/08, 5/15 и 33/17) у 

вези са Законом о јавно-приватном 

партнерству и концесијама 

(''Службени гласник РС'', број 88/11, 

15/2016 и 104/2016), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 06.07.2018. године, 

донела је 

 

ОДЛУКА  

о стављању ван снаге Одлуке о  

давању сагласности на уговор о 

уступању уговора  број 020-354/15-

01 од 01.04.2015./495 од 01.04.2015. 

године 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XV                                ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2018. 

 38 

 

 

Члан 1. 

 

 Ставља се ван снаге Одлука о 

давању сагласности на уговор о 

уступању уговора  број 020-354/15-01 

од 01.04.2015./495 од 01.04.2015. 

године (,,Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 11/18). 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-546/18-01 од 06.07.2018. 

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),  члана 

20. тачка 19. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', 

број 129/07, 83/2014 - др. закон и 

101/16- други закон), члана 23. тачка 

19. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08,  5/15,  33/17) 

и члана 110. став 2. Пословника о 

раду Скупштине општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', 7/12 и 16/13), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 06.07.2018. године, 

донела је: 

 

О Д Л У К У 

о усвајању  Оперативног плана за 

одбрану од поплава за водотокове II 

реда на територији општине 

Баточина за 2018. годину 

 

Члан 1. 

Усваја се Оперативни план за 

одбрану од поплава за водотокове II 

реда на територији општине Баточина 

за 2018. годину, на који је Мишљење 

дало ЈВП ''Србијаводе'' Београд, ВПЦ 

,,Морава“ Ниш број 4664/1 од 

05.06.2018. године, наш број 320-

21/18-02 од 06.06.2018. године. 

 

Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке је 

Оперативни план за одбрану од 

поплава за водотокове II реда на 

територији општине Баточина за 2018. 

годину.  

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу 

осам дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-547/18-01 од 06.072018. 

године 

 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

          Бранислав Павловић 
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ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

 

ЗА ОДБРАНУ ОД 

ПОПЛАВА ЗА 

ВОДОТОКОВЕ II РЕДА 

НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 
 

 

 

Баточина, април 2018. 

године 
 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 I ) O П Ш Т И    Д Е О 

 
1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА 

ИЗРАДУ ОПЕРАТИВНОГ 

ПЛАНА ЗА ВОДЕ II РЕДА 

2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, 

ПРИРОДНЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ И 

СТАНОВНИШТВО 

3. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ 

ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА 

ЗА ВОДЕ I РЕДА 

 

II ) T E Х Н И Ч К И    Д Е О 

 

1. ВОДОТОКОВИ II РЕДА ОД 

ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД 

ПОПЛАВА 

2. ПРИКАЗ  ШТИЋЕНИХ 
ПОДРУЧЈА  И СТАЊЕ 
ПОСТОЈЕЋИХ ЗАШТИТНИХ 
ОБЈЕКАТА НА ВОДАМА II 
РЕДА 

3. ПРОЦЕНА 

УГРОЖЕНОСТИ ОД 

ПОПЛАВА 

4. ЗАКЉУЧЦИ О 

УГРОЖЕНОСТИ ОД 

ПОПЛАВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА    

5. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

ЗАШТИТЕ 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) 
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  III ) О П Е Р А Т И В Н И    Д Е 

О 

 

1. ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ 

ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА 
ПРОГЛАШЕЊЕ РЕДОВНЕ И 
ВАНРЕДНЕ ОДБРАНЕ ОД 
ПОПЛАВА НА ВОДАМА II 
РЕДА 

3. РУКОВОЂЕЊЕ 

ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВA 

4. ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ 

И КООРДИНАЦИЈА 

СУБЈЕКАТА 

РУКОВОЂЕЊА У 

ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 

5. ЕВАКУАЦИЈА 

СТАНОВНИШТВА 

УГРОЖЕНОГ ОД 

ПОПЛАВА 

6. ЗБРИЊАВАЊЕ 

УГРОЖЕНОГ И 

НАСТРАДАЛОГ 

СТАНОВНИШТВА 

7. ПРЕГЛЕД 

МЕХАНИЗАЦИЈЕ И 

ОПРЕМЕ КОЈА СЕ 

АНГАЖУЈЕ У ОДБРАНИ 

ОД ПОПЛАВА 

8. ПОДАЦИ О ОДГОВОРНИМ 
ЛИЦИМА, ОРГАНИМА, 
ПРЕДУЗЕЋИМА, И ДРУГИМ 
ПРАВНИМ ЛИЦИМА 
НАДЛЕЖНИМ ДИРЕКТНО ИЛИ 
ИНДИРЕКТНО УКЉУЧЕНИМ У 
ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН  

ЗА OДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 

ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2018. 

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 ЖБаточина за 

2018.годину, садржан је у одредби 

члана 55. став 5. Закона о водама (Сл. 

гласник РС“ бр 30/10, 93/12 и 101/16) 

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 23/2012 ) 

утврђен је Општи план за одбрану од 

поплава за период од 2012. до 2018. 

године. Овим планом дефинисано је: 
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- институционално 

организовање одбране од 

поплава 

- одбрана од поплава и 

руковођење одбраном од 

поплава 

- фазе одбране од поплава 

- превентивни радови и мере 

у циљу припреме за 

одбрану од полава, ван        

периода у којем се 

спроводи одбрана од 

поплава 

- проглашење и укидање 

одбране од полава 

- овлашћења и дужности 

лица која координирају 

одбрану од поплава 

- дужности, одговорности и 

овлашћења лица која 

руководе одбраном од 

поплава на водама I реда 

- дужности и одговорности 

предузећа и других 

субјеката који учествују у 

спровођењу одбране од 

поплава 

Наредбом Владе РС утврђен је 

Оперативни план за одбрану од 

поплава за 2018. годину („Сл.гласник 

РС“ број 15/2018). 

Одбрана од поплава на водама 

I реда организује се и спроводи у 

складу са Оперативним планом за 

одбрану од поплава за 2018. годину, 

који је донео Министар пољопривреде 

и заштите животне средине дана 22. 

02. 2018. године, а ступио је на снагу 

28. 02. 2018. године („Службени 

гласник РС“ број 15/2018). 

 

 

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 
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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. 

 

 

 
 

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 

 

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 
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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. 

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%  
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- Најсушнији месец (јун) - 

просечна влажност 68%  

- Просечне годишње падавине 

651 л/м2  

- Броја дана преко 25°Ц - 98   

- Број дана са јако ниском 

температуром (испод нуле) 80  

- Број дана под снегом 37  

- Просечна дебљина снежног 

покривача - 20цм 

- Највише падавина - месец (јун) 

- просек 85 л/м2  

- Најмање падавина - месец  

(фебруар) - просек 36 л/м2  

 

 

Земљиште  

 

Иако је територија општине 

релативно мала, састав земљишта 

варира у зависности од подручја 

општине, односно облика рељефа који 

је преовлађујући  у  том делу 

територије. Највећу површину захвата 

гајњача, посебан тип земљишта који је 

настао на оним местима где је дошло 

до већих сеча шума. Тада је, 

деловањем атмосферских падавина, 

долазило до деградације смонице, 

односно губљења њених физичко-

хемијских особина и стварања 

гајњача. Заступљена је на свим 

заравнима и вишим теренима 

(побрђима). Карактеристика овог типа 

земљишта је да је на површини доста 

растресито те је, као такво, погодно за 

развој виноградарства, воћарства и 

ратарску производњу. Из тих разлога, 

врло често  на  нижим  побрђима  

имамо  појасеве  виногорја и  воћњака, 

док се у  вишим  побрђима, поред 

винограда и оранице срећу и појасеви 

прошарани мањим  забранима и 

ливадама. Други тип земљишта који 

се јавља је смоница. Заступљена у 

нижим подручјима, непосредно изнад 

алувијалних земљишта, одликује се 

високим   садржајем глине и колоида 

због чега има неповољна физичка 

својства. Најплоднији  тип земљишта-

алувијално, јавља се у долинама 

Велике Мораве, Лепенице и  њихових 

притока. Настало је таложењем речног 

муља и другог материјала  приликом 

изливања ових река. У подручјима 

која су заштићена од поплава, ово  

земљиште је изузетно погодно за 

разноврсну ратарску производњу, 

поврћа,  кукуруза и шећерне репе, док 

је у другим деловима углавном под 

ливадама.  

 

Шуме  

 

Шумски покривач је у 

прошлости био преовлађујући на 

територији општине Баточина. Многи 

путописци који су пролазили овим 

подручјем у својим списима  говорили 

су о густим и непрегледним шумама. 

У долинама поред обала Велике 

Мораве и Лепенице, у шумама и 

луговима преовлађивале су оне врсте 

дрвећа које  су захтевале већу 

количину влаге: храст лужњак, јова, 

врба, црни и бели јасен. У  вишим 

пределима и на околним побрђима 

доминирали су храст, клен, цер, бели 

јасен и липа. Насељавањем 

становништва на овом подручју, 

током 18. и 19. века, дошло је до 

значајнијих сеча шума. Мањег обима 

у почетку, процес сече шума се 

проширио са порастом становништва, 

тако да су оне претваране у њиве, 

ливаде и воћњаке, док се шумски 

покривач углавном задржао на вишим 

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 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XV                                ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2018. 

 45 

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., М.3.2. и 

М.3.3 водног подручја Морава, а 

према Наредби о утврђивању 

републичког Оперативног плана за 

одбрану од поплава који се односи на 

водотоке I реда. 

Уредбом Владе РС ( “Сл. 

Гласник РС” број 7/2002 ) утврђен је 

Оперативни план за одбрану од 

поплава , а који се односи на воде I 

реда. 

 

Оперативни план за одбрану 

од поплава за 2018. 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; 

 

 

 

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 

водномподручју 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: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: 

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

E-mail: dragoljub.miljojkovic@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 

МЕЛИРАЦИОН

О ПОДРУЧЈЕ 

ВОДНА 

ЈЕДИНИЦА 

ОЗНАКА 

ХИДРОМЕЛИРАЦИОНО

Г 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 

Драгољуб Миљојковић, моб: 064/840-40-

98 , E-mail: 

dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 
ZAMENIK 

Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83,  

Е-mail: zstankovic@srbijavode.rs  

 

 

 

“ВЕЛИКА 

МОРАВА“ 

Лепеница-

Крагујевац 
BM 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
mailto:dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.com/
mailto:dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
mailto:zstankovic@srbijavode.rs
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Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове 

 
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 

Слађана Милојковић, моб.064/892-94-58, Е-mail: sladjana.milojkovic@mup.gov.rs 

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

Руководилац: Душко Шуман, моб. 064/892-68-41, тел. 021/488-53-59,  

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:sladjana.milojkovic@mup.gov.rs
mailto:sonja.radojkovic@mup.gov.rs
mailto:rco.svs@mup.gov.rs
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Заменик: Драгош Алексић, моб. 064/892-09-01,  тел. 021/488-53-59, 

  

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ 

Жељко Нинчић, моб.064/892-10-16, 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 конвенцијом Југославије и Румуније о 

експлоатацији и одржавању ХЕ „Ђердап I“ и „Ђердап II“. 

На сектору Дунава од км1333 до км 1433-ледоломци из Републике Мађарске у складу са закључцима 

трилатералног састанка централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и Хрватске. 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 ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ И ФИЛТРАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ, 

АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА НА 

ОТКЛАЊАЊУ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА И АНАЛИЗУ ТРОШКОВА ОДБРАНЕ И 

ШТЕТА ОД ПОПЛАВА 

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, тел. 011/390-64-

77, 390-64-61, факс 011/390-79-55 

 
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 

 

„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“  и „Ибар Лепенац“; 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 

 

  

 

mailto:dutis@mts.rs
mailto:dutists@mts.rs
mailto:miodrag.kostic@vs.rs
mailto:Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.rs/
mailto:ivana.spasic@srbijavode.rs
mailto:snezana.ignjatovic@srbijavode.rs
mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
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Током одбране од поплава 

јавно водопривредно предузеће 

обезбеђује: 

 

- у редовној одбрани од поплава од 

спољних вода свакодневно 

осмочасовно дежурство руководећег 

особља из овог плана као и чуварске 

службе у току радног времена; 

- у ванредној одбрани од поплава од 

спољних вода особље за дежурство од 

24 часа (две смене по 12 часова или 

три смене по 8 часова) 

- у редовној одбрани од леда 

свакодневно дежурство од 8 до 12 

часова; 

- у ванредној одбрани од леда 

свакодневно дежурство, по правилу 

од 8 до 18 часова, односно од 0 до 24 

часа када долази до нагомилавања 

леда и потребе за интервенцијама; 

- у редвној одбрани од поплава од 

унутрашњих вода потребан број лица 

за рад у времену од 06-18 часова 

(једна смена), а на црпним станицама 

у времену од 0-24 часа (две смене по 

12 часова); 

- у ванредној одбрани од поплава од 

унутрашњих вода и на црпним 

станицама потребан број лица за рад у 

времену од 0-24 часа  (две смене по 12 

часова); 

 

Извештаје о хидролошкој и 

метеоролошкој ситуацији, прогнозе и 

упозорења Републички 

хидрометеоролошки завод Србије 

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; 

- 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 и градском центру за 

обавештавање и надлежном штабу за 

ванредне ситуације. 

  

Републички центар за 

обавештавање доставља: 

 

- упозорења о великим и поплавним 

водама потенцијално угроженим 

градовима и општинама; 
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- 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 ВОДА И 

ЗАГУШЕЊА ЛЕДОМ 

 

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 спроводи 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 нагомилавања вода, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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., M.3.2., M.3.3.: Валентина Томић, моб.064/840-41-14, Е-mail: valentina.tomic@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:valentina.tomic@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. 065/840-09-0 

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  

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

E-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Крагујевац 

Тел. 034/332-240, тел./факс 034/331-395 

E-mail: jkpv@eunet.rs 

Директор: 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  

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

E-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Крагујевац 

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

E-mail: jkpv@eunet.rs 

Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60 

М.3.5. 

 
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима 

ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Срђан Живановић, моб: 064/840-40-97, Е-mail: 

srdjan.zivanovic@srbijavode.rs, ВПЦ “МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs 

ВП „ЋУПРИЈА“ А.Д., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс035/887-10-44, Е-mail: uprava@vpcuprija.com  

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

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

 

 

 

 

Водна јединица: „ЛЕПЕНИЦА – КРАГУЈЕВАЦ“ 

Мелирационо подручје: ХМС 

Велика Морава: БМ 5. 
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Ознака ХМС 
Хидромелирациони 

систем (ХМС) 

Територијална припадност система 

Катастарска општина (КО) 
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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: Валентина Томић, моб. 064/840-41-14, , Е-mail: valentina.tomic@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“,Ћуприја, тел: 035/847-13-54, факс 

035/847-13-54 

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, 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 

Милан Крстић, моб.065/86-56-947 

 

Критеријуми за проглашење редовне и ванредне 

одбране од загушења ледом 

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%.  

mailto:valentina.tomic@srbijavode.rs
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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 

 

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. 

 

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. 
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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 

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.
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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 30/2010, 93/12 и 

101/16) 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 
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вода I реда сматрају се као водотоци – 

воде II реда. 

 Одбрану од поплава организује 

и спроводи на водама I реда у јавној 

својини јавно водопривредно 

предузеће (у овом случају ЈВП 

„Србијаводе“), а на водама II реда 

јединица локалне самоуправе (у овом 

случају Општина Баточина), у складу 

са републичким Општим планом за 

одбрану од поплава и Оперативним 

планом за одбрану од поплава 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. 

Стим 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 

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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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. 

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 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 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XV                                ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2018. 

 61 

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 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, 
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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 да се изврши санација 

постојећих и изградња пропалих и 

урушених излива са жабљим 

поклопцима. 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: 

 

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 
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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 

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 

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 
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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.  

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 
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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 Одлуком 

Скупштине општине Баточина бр. 

020-1176/17-01 од 01.12.2017. 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 и                                

сардењи 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 
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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). 
 

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.  
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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: 

 

- 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 

 

На састанку po;etkom 2018. 

године је са директором ЈВП 

„Србијаводе“ договорен наставак 

радова на осталим неуређеним 

деловима реке Лепенице од центра 

Баточине ка Крагујевцу (узводно обе 

обале), целим током који протиче 

кроз територију реке Лепенице. 

Такође, као шро је већ 

поменуто, 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, као и 

враћањем воде у водотокове II реда. 

План за 2018. годину је да се изврши 

санација постојећих и изградња 

пропалих и урушених излива са 

жабљим поклопцима. 

Као индиректну везу која се 

тиче превентиве у ванредних 

ситуација, у овом случају могућности 

настајања поплава, треба напоменути 

да је Општина Баточина у 2017. 

години после 18 година успоставила 

систем за узбуњивање набавком и 

инсталирањем 2 сирене, укупне 

вредности од 147.426,00 динара. 

 

 

 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ-

КАРТА БАТОЧИНЕ СА 

СВИМ ВОДОТОКОВИМА I и 

II РЕДА 
 

 

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 
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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 
 

У складу са Општим планом за 

одбрану од поплава за период од 

2012-2018 године („Службени 

гласник РС“ број 23/2012), 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 
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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 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). 

 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 
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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 
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појаве бујичних падавина. Све 

информације добијене од РХМЗ 

прослеђују се Штабовима на свим 

нивоима (национални, покрајински, 

окружни, градски и општински).  

Све осмотрене промене битне за 

настанак, ток и одбрану од поплава 

Центар за обавештавање и 

узбуњивање прослеђује штабовима. 

За одбрану од бујичних поплава 

битни су подаци о наиласку и месту 

падања јаког пљуска, наглом топљењу 

снега, као и рушењу мостова и 

саобраћајница услед бујица и њима 

покренутих клизишта.  

Активност виталних система и 

континуитет у раду (медицинска 

служба, заштита од пожара, полиција 

и др.) је врло битна за све време 

трајања поплава, због чега је 

првенствено неопходно обезбедити 

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 за 

период од 2012. до 2018. године 

(„Службени гласник РС“ број 

23/2012) 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 
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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; 

- 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 
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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. 

 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 
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Морава, мелиорационо подручје 

Велика Морава, Валентине Томић 

број 064/840-41-14, Зорана 

Танасковића, на тел. број 064/840-41-

13 и Светлана Живковић, моб. 

064/840-40-82. 

 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. 

 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. 
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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 

 

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. 
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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 064/8812903, 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. телефон Е-mail адреса 

Ненад Милић 
Заменик председника 

СО Баточина 
065/920-2001 

zamenikpredsednikaso@sobatocina

.org.rs 

ПОМОЋНИК 

Марија Милошевић 

Начелник Општинског 

штаба за ванредне 

ситуације 

060/4245158 pohapontas.m@gmail.com 

Лице задужено за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава 
Здравко 

Младеновић 
Председник општине 060/3251101 predsednik@sobatocina.org.rs 

ПОМОЋНИК 

Никола Полић 
Заменик председника 

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 

пољопривреду 
064/2363814 darko.ignjatovic@sobatocina.rs 

ПОМОЋНИК 
Небојша Тракић Систем администартор 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 

mailto:opstinabatocina@gmail.com
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случају прекида снабдевања водом и 

електричном енергијом) и повратак 

евакуисаног становништва по налогу 

Штаба.  

Евакуација од поплава врши се 

померањем угроженог становништва, 

стоке и материјално техничких 

средстава на ближа безбедна 

подручја, код суседа или родбине 

угрожених. 

У случају поплава ширих 

размера капацитети, у којима ће се 

вршити смештај угрожених, су јавни 

објекти (сале домова месних 

заједница, слободне магацинске 

просторе, слободне стамбене објекте) 

и угоститељско туристичке 

организације које располажу са 

смештајним капацитетима 

Евакуација се предузима када 

предстоје или су наступиле опасности 

изазване поплавом, које угрожавају 

становништво, тако да је нужно да 

становништво ради заштите и 

спасавања напусти угрожену 

територију. 

Одлуку о евакуацији доноси 

Начелник округа (Командант 

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 
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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 

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 

ванредним ситуацијама(''Сл.гласник 

РС'', бр.111/09, 93/2012 и 101/2016), 

Закона о водама (''Сл.гласник РС'', бр. 

30/10 и 93/12) 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. 
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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). 

 

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 

- Теретно возило – путар...  1 

- Трактор ИМТ 539......           1 

- Тракторска 

приколица............           1 

- Таруп..........................           1 

- Цистерна фекална 3,5 

м3............................          1 

- Ударна бушилица.......          1 

- Моторна тестера.........          2 

- Муљна пумпа..............          1 

- Тример за траву..........          4 

- Остали ручни алат....          20 

- Секач за асфалт...........         1 

 

Треба намоменути да ће ЈП 

„Лепеница Баточина“ у току 2018. 

године извршити велику набавку 

тешке механизације и опреме која ће 

се између осталог кориситити и у 

ванредним ситуацијама. 

 

ЈП 

„Лепеница 

Баточина“ 

034/6841-100 

034/6841-101 

lepenicabatocina

@mts.rs 

Директорр 

Драган Бојић 

065/8271985 

065/8271985 

Одговормо 

лице 

Драган Бојић 
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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. 

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 

 

- Камион са раоником и 

епохом, у власништву ЈП 

„Лепеница Баточина“. Моб. 

064/1402484 

 

- 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 
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- 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. 

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 
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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, 

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 
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"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; 

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; 
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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 и услуга, 

руководиоци јавних предузећа, 

привредних друштава, руководиоци 

организационих јединица одбране, 
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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 

13.10.2016. 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 
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Организационе јединице МУП-а 
 

 

 

р. бр. Назив субјекта 
Име и презиме 

руководиоца 

Телефони 

Посао Мобилни 

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 
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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 

1. 

ЈП 
„Лепеница 
Баточина“ 

034/6841-100 
034/6841-101 

lepenicabatoci
na@mts.rs 

Драган Бојић 
065/82719

85 
Драган Бојић 065/8271985 

Елементарне 
непогоде 

2. 

Дом 
здравља, 
Баточина 

034/6841-209 
034/6841-557 

dzbatocina@

mts.rs 
Aна Аничић 

064/84815
38 

Aна Аничић 064/8481538 Медицинска помоћ 

3. 

Црвени 
крст, 

Баточина 
034/6842-365 

batocina@red
cross.org.rs 

Славомирка 
Милојевић 

064/25916
09 

Славомирка 
Милојевић 

064/2591609 Збрињавање 

 

 

У Баточини, 

април 2018. године 

  

 

        ________________________ 

 
 

На основу члана  20. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007, 83/2014–др.закон и 

101/2016-др.закон), члана 36. став 1. 

тачка 4. Статута општине Баточина 

("Службени гласник општине 

Баточина, бр. 10/08, 5/15 и 33/17), а у 

складу са програмом "Општински 

економски развој у Србији фаза 2 -

Реформа пореза на имовину", 

Скупштина oпштине Баточина, на 

седници одржаној дана  06.07.2018. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ 

ГРАЂАНА У ПРОЦЕС 

ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О 

ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА 

ПРИКУПЉЕНИХ НА ОСНОВУ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 

ПЕРИОД 2018.- 2021. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 
УСВАЈА СЕ Акциони план  за 

укључивање грађана у процес 

доношења одлука о трошењу 

средcтава прикупљених на основу 

пореза на имовину за период  2018. - 

2021.године (у даљем тексту: 

Акциони план), који је саставни део 

ове Одлуке. 
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Члан 2. 

За реализацију, праћење и 

евалуацију Акционог плана образује 

се Радна група у следећем саставу:  

1.Никола Полић, председник,  

2.Зорица Зарковић, члан и  

3.Марија Миличић, члан. 

 

Члан 3. 

Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-548/18-01 од 06.07.2018. 

године 

 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Бранислав Павловић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

План је израђен у циљу унапређења 
процеса консултовања и учешћа 
грађана у процесу доношења одлука у 
општини Баточина, а у оквиру 
Програма „Општински економски развој 
у Србији фаза 2 – Реформа пореза на 
имовину“ који финансира Швајцарска 
агенција за развој и сарадњу SDC, а 
спроводи IMG. 

 

 

 

 

 
 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 
 ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О 

ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА 

ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

 

 

 

 

 

Баточина, јун 2018. године 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 

УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У 

ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА 

О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА 

ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 

ОПШТИНИ БАТОЧИНА 

 

 План је израђен у циљу 

унапређења процеса консултовања и 

учешћа грађана у процесу доношења 

одлука о трошењу средстава 

прикупљених по основу пореза на 

имовину у општини Баточина, а у 

оквиру Програма “Општински 

економски развој у Србији фаза 2-

Реформа пореза на имовину“  који 

финансира Швајцарска агенција за 

развој и сарадњу СДЦ, а спроводи 

ИМГ. 

 

Део 1 

 Активности које локална 

самоуправа спроводи како би 

консултовала и укључила грађане у 

процесе доношења одлука  
  

 Општина Баточина обавештава 

своје грађане информативним 

материјалом на званичном сајту, 

путем друштвених интернет мрежа 

(facebook), медијским наступима 

званичника општине – интервјуи, 

контакт емисије. Путем јавних 

расправа, анкета и трибина општина 

Баточина консултује и укључује 

грађане у процесе доношења одлука.  

   

 

 Предности наше локалне 

заједнице за унапређење учешћа 

грађана 

 

Предности:  

-  непосредна комуникација са 

грађанима,  

- упознавање и консултовање 

грађана приликом пројектовања 

буџета,  

- веб презентација општине са 

битним информацијама доступна 

грађанима,   

- сарадња са државним 

институцијама и организацијама 

цивилног друштва,  

- израђена Стратегија локалног 

одрживог развоја, 

- дана отворених врата 

председника општине. 

 

Недостаци:   

-  немогућност ангажовања 

адекватних кадрова који би се бавили 

комуникацијом 

- недовољни ресурси; 

- инертност грађана; 

- неразвијена свест о значају 

информисања, консултације и учешћа 

грађана у одлучивању  

- недостатак комуникацијских 

процедура и стандарда  

 

 Партнери и заинтересоване 

стране 

 

Потенцијални партнери: 

- удружења грађана, 

- микро, мала и средња 

предузећа 

- предузетници 

- International Манаgement Group 

– IMG са сарадницима 

- невладине организације, 

 

Део 2 

 

Партиципација грађана-један од 

стубова развијене локалне 

заједнице 
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 Каквој заједници желимо да 

допринесемо до краја 2021. године?  

 

 

 Општина Баточина ће до 2021. 

године створити услове да грађани 

буду информисани, консултовани  и 

активно учествују у процесу пописа, 

наплате и буџетирања средстава 

прикупљених кроз порез на имовину. 

 

 Општи циљ ће нам бити да 

путем информисања и промоцијом 

значаја плаћања пореза на 

имовину,консултацијама и 

укључивањем грађана у доношење 

одлука повећамо учешће грађана у 

овом процесу. 

 На тај начин ћемо директно 

утицати на повећање наплаћеног 

пореза на имовину и тако допринети 

напретку локалне заједнице. 

 

 

Да би остварили планирани циљ до 

краја 2021.године радићемо на 

реализацији следећа три 

специфична циља : 

 

СЦ.1: Информисању грађана и 

промоцији значаја плаћања пореза 

на имовину 

 

СЦ.2: Консултовању са грађанима 

 

СЦ.3: Укључивању грађана у 

доношење одлука 
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На основу члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(,,Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 

83/2014-др.закон и 101/2016-

др.закон), члана 115. став 2., 116. и 

117. став 1. Закона о основама 

система образовања и васпитања 

(,,Сл. гласник РС“, број 88/17 и 

27/2018 – др.закон) и члана 36. став 1. 

тачка 9. Статута општине Баточина 

(,,Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 10/08, 5/15 и 33/17), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 06.07.2018. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

разрешењу чланова Школског 

одбора Основне школе ,,Свети 

Сава“ Баточина 

 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ 

чланови Школског одбора Основне 

школе ,,Свети Сава“ Баточина, због 

истека мандата, и то: 

 

А)  Из реда представника 

локалне самоуправе: 

1.  Јелена Ђорђевић из Брзана, 

2.  Каменко Братковић из 

Бадњевца,  

3.  Тања Ристић из Баточине. 

 

            Б) Из реда запослених: 

1.  Александра Младеновић, 

професор историје,  

2. Валентина Радевић, 

професор математике,  

3. Милијана Петровић, 

професор разредне наставе. 

 

В) Из реда родитеља: 

1. Тања Милановић из 

Доброводице,  

2. Весна Митевски из 

Баточине,  

3.  Марија Вујичић из Брзана. 

 

           II  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 32. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(,,Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон и 101/2016-

др.закон), члану 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Баточина 

(,,Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 10/08, 5/15 и 33/17), 

којима је прописано да чланове 

Управног одбора именује и разрешава 

оснивач, као и члану 115. став 2. 

Закона о основама система 

образовања и васпитања (,,Службени 

гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18–други 

закон) којим је прописано да је орган 

управљања у школи школски одбор, 

члану  116.  истог закона којим је 

прописано да чланове органа 

управљања установе именује и 

разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе, као и члану 117. 

став 1 истог закона који прописује да 

мандат органа управљања траје 

четири године. 

 С обзиром да је садашњим 

члановима Школског одбора Основне 

школе ,,Свети Сава“ Баточина истекао 

мандат 04.06.2018. године, то је 

потребно, исте разрешити и 

именовати нове чланове Школског 

одбора.  
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 На основу свега напред 

наведеног, донето је решење као у 

диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-549/18-01 од 06.07.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                               

               Бранислав Павловић 

 

        _____________________ 
 

 

На основу члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(,,Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон и 101/2016-

др.закон), члана 115, став 2. и члана 

116.  Закона о основама система 

образовања и васпитања (,,Сл. 

гласник РС“, број 88/17 и 27/2018-

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

Статута општине Баточина 

(,,Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 10/08, 5/15 и 33/17), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 06.07.2018. 

године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Школског 

одбора Основне школе ,,Свети 

Сава“ Баточина 

 

 

            I ИМЕНУЈУ СЕ чланови 

Школског одбора Основне школе 

,,Свети Сава“ Баточина, на 

мандатни период од четири године, и 

то: 

 

А)  Из реда представника 

локалне самоуправе: 

1.  Небојша Милосављевић из 

Баточине, 

2.  Бојана Васић из Баточине,  

3.  Тања Богдановић из 

Баточине.  

 

            Б) Из реда запослених: 

1. Александра Младеновић, 

професор историје, 

2. Валентина Радевић, 

професор математике, 

3. Милијана Петровић, 

професор разредне наставе, 

 

В) Из реда родитеља: 

1. Весна Митевски из 

Баточине,  

2. Тања Милановић из 

Доброводице, 

3.  Ивана Миленовић из 

Брзана. 

 

            II  Школски одбор изабраће 

председника школског одбора из реда 

својих чланова на првој седници. 

 

III 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 32. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(,,Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон и 

101/2016-др.закон), члану 36. став 1. 

тачка 9. Статута општине Баточина 

,,Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 10/08, 5/15 и 33/17), 

којима је прописано да чланове 

Управног одбора именује и разрешава 

оснивач, као и члану 115. став 2. 

Закона о основама система 

образовања и васпитања (,,Службени 

гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 – други 
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закон) којим је прописано да је орган 

управљања у школи школски одбор, 

члану 116. истог закона  којим је 

прописано да чланове пколског 

одбора именује и разрешава 

скупштина јединице локалне 

самоуправе, а председника бирају 

чланови већином гласова од укупног 

броја чланова органа управљања. 

Одредбама члана 116. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања, између осталог, прописано 

је да школски одбор има девет 

чланова, укључујући и председника, 

који чине по три представника из реда 

запослених у установи, родитеља и 

јединице локалне самоуправе. 

Oсновна школа „Свети Сава“ 

Баточина дописом бр. 020-323/18-01 

од 29.03.2018. године доставила је 

Скупштини општине Баточина 

предлоге за чланове школског одбора 

из реда родитеља и запослених. 

На основу свега напред 

наведеног, донето је решење као у 

диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-550/18-01 од 06.07.2018. 

године 

             

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

          Бранислав Павловић 

 

____________________ 

 

 

На основу члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(,,Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон и 101/2016-

др.закон), члана 115. став 1., члана 

116. и члана 117. став 1. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања (,,Сл. гласник РС“, број 

88/2017 и 27/2018 – др.закон) и члана 

36. став 1. тачка 9. Статута општине 

Баточина (,,Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 10/08, 5/15 и 

33/17), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 06.07.2018. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

разрешењу чланова Управног 

одбора Предшколске установе 

,,Полетарац“ Баточина 

 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ 

чланови Управног одбора 

Предшколске установе ,,Полетарац“„ 

Баточина, због истека мандата, и то: 

 

А) Из реда представника 

локалне самоуправе: 

1. Јасмина Милошевић из 

Баточине,  

2. Ђорђе Стевановић из 

Жировнице, 

3. Дарко Игњатовић из 

Баточине.  

 

            Б) Из реда запослених: 

1.   Бојана Јовановић из Брзана,  

2. Маријана Петровић из 

Баточине,  

3.  Нада Савић из Крагујевца.  

 

В) Из реда родитеља: 

1.  Биљана Милић из Баточине,  

2.  Радмила Илић из Брзана,  

3.  Драгана Тадић из Баточине.           

  

           II  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 32. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
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(,,Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон и 

101/2016-др.закон), члану 36. став 1. 

тачка 9. Статута општине Баточина 

(,,Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 10/08, 5/15 и 33/17), 

којима је прописано да чланове 

Управног одбора именује и разрешава 

оснивач, као и члану 115. став 1. 

Закона о основама система 

образовања и васпитања (,,Службени 

гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018–

други закон) којим је прописано да је 

орган управљања у предшколској 

установи управни одбор,  члану  116.  

истог закона којим је прописано да 

чланове органа управљања установе 

именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, као и 

члану 117. став 1 истог закона који 

прописује да мандат чланова 

Управног одбора траје четири године. 

С обзиром да је садашњим 

члановима Управног одбора 

Предшколске установе ,,Полетарац“ 

Баточина истекао мандат 04.06.2018. 

године, то је потребно исте разрешити 

и именовати нове чланове Управног 

одбора.  

 На основу свега напред 

наведеног, донето је решење као у 

диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-551/18-01 од 06.07.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
 

     ________________________ 

         
 

На основу члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(,,Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014-др.закон и 101/2016-

др.закон), члана 115. став 1., члана 

116.  Закона о основама система 

образовања и васпитања (,,Сл. 

гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018-

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

Статута општине Баточина 

(,,Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 10/08, 5/15 и 33/17), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 06.07.2018. 

године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању чланова Управног 

одбора Предшколске установе 

,,Полетарац“ Баточина 

 

 

            I ИМЕНУЈУ СЕ чланови 

Управног одбора Предшколске 

установе ,,Полетарац“ Баточина, на 

мандатни период од четири године, и 

то: 

 

А)  Из реда представника 

локалне самоуправе: 

1.  Дарко Игњатовић из 

Баточине 

2.  Јасмина Милошевић из 

Баточине,  

3.  Саша Танасијевић из 

Баточине. 

 

            Б) Из реда запослених: 

1. Бојана Јовановић, васпитач 

из Брзана, 

2. Милена Глишић, васпитач из 

Брзана,  

3. Сања Поповић, медицинска 

сестра - васпитач из Лапова. 

 

В) Из реда родитеља: 

1.  Радмила Илић из Брзана,  
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2.  Никола Банашевић из 

Баточине, 

3.  Радмило Ристић из 

Баточине. 

 

            II  Управни одбор изабраће 

председника управног одбора из реда 

својих чланова на првој седници. 

 

III  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 32. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(,,Службени гласник РС“,, бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон и 

101/2016-др.закон), члану 36. став 1. 

тачка 9. Статута општине Баточина 

,,Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 10/08, 5/15 и 33/17), 

којима је прописано да чланове 

Управног одбора именује и разрешава 

оснивач, као и члану 115. став 1. 

Закона о основама система 

образовања и васпитања (,,Службени 

гласник РС“', бр. 88/2017 и 27/2018–

други закон) којим је прописано да је 

орган управљања у предшколској 

установи управни одбор и члану  116.  

истог закона којим је прописано да 

чланове управног одбора установе 

именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином 

гласова од укупног броја чланова 

органа управљања. 

Одредбама члана 116. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања, између осталог, прописано 

је да управни одбор има девет 

чланова, укључујући и председника, 

који чине по три представника из реда 

запослених у установи, родитеља и 

јединице локалне самоуправе. 

Предшколска установа 

,,Полетарац“ Баточина је дописима 

бр. 020-401/18-01 и бр.. 020-498/18-01 

Скупштини општине Баточина 

доставила предлоге за чланове 

управног одбора из реда родитеља и 

запослених. 

На основу свега напред 

наведеног, донето је решење као у 

диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-552/1801 од 06.07.2018. 

године 

                                                                          

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                    

               Бранислав Павловић 

 

          ________________________ 

      
 

На основу члана 36. став 1. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'' бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016 – др. закон), члана 

52. Статута општине Баточина (''Сл. 

гласник општина Баточина'' бр. 10/08, 

5/15, 33/17), члана 47 - 50, и члана 59. 

тачка 3. и члана 62. Пословника о 

раду Скупштине општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12, 16/13), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 06.07.2018. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о трећој измени Решења о 

образовању Савета за урбанизам, 

саобраћај, комунално-стамбене 

делатности и заштиту животне 

средине Скупштине општине 

Баточина 
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I У Решењу о образовању 

Савета за урбанизам, саобраћај, 

комунално-стамбене делатности и 

заштиту животне средине Скупштине 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 

12/16, 1/17 и 31/17)   врши се следећа 

измена: 

 

Вељку Ерцегу из Баточине престаје 

дужност члана Савета, због смрти. 

 

II  За члана Савета за урбанизам, 

саобраћај, комунално-стамбене 

делатности и заштиту животне 

средине Скупштине општине 

Баточина бира се Милун Цветановић 

из Баточине. 

 

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 

члан101/2016 – др. закон), у 36. став 1. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014-

др.закон, 101/2016 – др. закон) и 

члану 52. Статута општине Баточина 

(''Сл. гласник општина Баточина'' бр. 

10/08, 5/15), којима је утврђено да 

скупштина општине оснива стална и 

повремена радна тела за разматрање 

питања из њене надлежности, као и 

члану 47. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 7/12, 16/13) којим је 

одређено да се за разматрање и 

решавање појединих питања из 

надлежности скупштине општине и 

вршење других послова у складу са 

Пословником и Статутом општине 

Баточина образују стална радна тела 

чији се чланови бирају за мандатни 

период за који је изабрана 

Скупштина.   

           Савет за урбанизам, саобраћај, 

комунално-стамбене делатности и 

заштиту животне средине Скупштине 

општине Баточина, као стално радно 

тело, образован је Решењем 

Скупштине општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' број 12/16, 1/17 и 31/17).    

Како је наступио разлог за 

престанак мандата члану Савета то је 

донето решење као у ставу 1. 

диспозитива. 

 На основу напред наведеног, 

на предлог овлашћеног предлагача, 

већином гласова одборника 

Скупштине општине Баточина донето 

је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИ1НЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-553/18-01 од 06.07.2018. 

године                               

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                          

              Бранислав Павловић 
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