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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
1712.2019. године 

ГОДИНА 2019. 
БРОЈ 24 

 
 
На основу члана 10. Правилника о додели 

опреме за пластеничку производњу на 
територији општине Баточина у оквиру пројекта 
„Самозапошљавање младих брачних парова у 
руралним срединама“, бр. 110-15/19-01 од 1. 
новембра 2019. године, а у вези са спровођењем 
Уговора о суфинансирању мера популационе 
политике јединица локалне самоуправе у 
Републици Србији у 2019. години 063 бр.401-00-
138/542019-01 и члана 49. Пословника о раду 
Општинског већа општине Баточина 
(,,Службени гласник општине Баточина", број 
10/16), на предлог Комисије за 
самозапошљавање младих брачних парова у 
руралним срединама, Општинско веће општине 
Баточина на седници одржаној дана 
13.12.2019. године, донело је 

 

 

 

 

 

ОДЛУКУ  

 о додели опреме за пластеничку производњу 

 

 

Члан 1. 

 

I      ВРШИ СЕ избор корисника пријављених на 

Јавни позив за доделу опреме за пластеничку 

производњу у оквиру пројекта 

Самозапошљавање младих брачних парова у 

руралним срединама“: 

 

 

 

 

 

Р. бр. Бр. Пријаве 
Име и презиме подносиоца 

пријаве 
Број бодова 

1 020-865/2019-01 Мијаиловић Ненад- Кијево 7 

2 020-860/2019-01 Митровић Весна- Кијево 6 

3 020-864/2019-01 Сузић Раде- Никшић 5 

4 020-855/2019-01 Милановић Ђорђе- Бадњевац 4 

5 020-859/2019-01 Јовановић Далибор- Кијево 4 
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Тачка 2. 

 

На основу ове Одлуке, а у складу са 

одредбама члана 10. Правилника о додели 

опреме за пластеничку производњу на 

територији општине Баточина у оквиру пројекта 

„Самозапошљавање младих брачних парова у 

руралним срединама“, бр. 110-15/19-01 од 1. 

новембра 2019. године, Председник општине 

Баточина и Корисник опреме закључиће Уговор 

о додели опреме за пластеничку производњу на 

територији општине Баточина, којим ће бити 

регулисана међусобна права, обавезе и 

одговорности уговорних страна, предмет 

уговора, спецификација опреме, начин и рок за 

доделу, начин решавања спорова, као и друга 

битна питања. 

 

Члан 4. 

 

Ову одлуку доставити изабраним 

корисницима и архиви. 

 

Члан 5. 

 

Ову одлуку објавити на званичној 

интернет презентацији општине Баточина и у 

,,Службеном гласнику општине Баточина“. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука је коначна. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Бр.020-868/19-01 од 13.12.2019. године 

Председник 

Здравко Младеновић 
 

 

 

 

_____________________________ 

 

    На основу члана 46. став 1. тачка 7. и 

члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014- други 

закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 

49. став 2. и 51. став 1. тачка 2. и 53. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 113/2017-I - 

други закон и 95/2018) и члана 64. став 1. тачка 

15. Статута општине Баточине (''Сл. гласник 

општине Баточина'', бр. 9/19), и члана 6. став 1. 

тачка 8. Пословника о раду Општинског  већа 

општине Баточина (''Сл. гласник општине 

Баточина'', бр. 10/16), Општинско веће општине 

Баточина, на седници одржаној дана 13.12.2019. 

године, донело је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ПРЕСТАНКУ РАДА НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

I Утврђује се престанак рада на полажају 

начелникa Општинске управе  општине 

Баточина, Николе Несторовића, 

дипломирани правник из Баточине, 

закључно са 31.12.2019. године, због 

поднете оставке. 

II Никола Несторовић има право да буде 

распоређен на друго радно место за које 

испуњава услов у Општинској управи 

општине Баточина. 

III Решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Баточина''. 

  

6 020-866/2019-01 
Симеуновић Сунчица- 

Жировница 
4 

7 020-863/2019-01 Јевтић Мирјана- Доброводица 3 

8 020-857/2019-01 
Миливојевић Данило- 

Жировница 
2 
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О б р а з л о ж е њ е  

 

Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 46. став 1. тачка 7. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 

129/07, 83/2014- др.закон, 101/2016 - други закон 

и 47/2018), члану 49. став 2. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 113/2017-I - 

други закон и 95/2018), члана 64. став 1. тачка 

15. Статута општине Баточине (''Сл. гласник 

општине Баточина'', бр. 9/19),  члану 6. став 1. 

тачка 8. Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Сл. гласник општине 

Баточина'', бр. 10/16) којима је прописано да 

Општинско веће поставља и разрешава 

начелника Општинске управе и у одредбама 

члана 51. став 1. тачка 2. и 53. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“ број: 21/2016, 113/2017, 113/2017-I - 

други закон и 95/2018). 

Одредбама члана 51. став 1. тачка 2. 

Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

прописано је да службенику престаје рад на 

положају подношењем писмене оставке, док 

одредбе члана 53. истог закона одређују да 

престанак рада на положају утврђује се 

решењем које доноси орган надлежан за 

постављење службеника, у року од осам дана од 

дана наступања разлога због којих је рад на 

положају престао. 

Никола Несторовић постављен за 

начелника Општинске управе општине Баточина 

Решењем Општинског већа општине Баточина 

број 112-73/17-01 од 20.09.2017. године. Поднео 

је писмену оставку дана 11.12.2019. године. 

На основу напред наведеног, одлучено је 

као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против 

овог решења може се покренути управни спор 

подношењем тужбе Управном суду у Београду у 

року од 30 дана од дана пријема овог решења.  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-869/19-01 од 13.12.2019. год. 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

____________________________ 

 

 На основу члана 95. став 2. Законa о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“ број 21/2016, 113/2017, 113/2017-I - 

други закон и 95/2018), Уредбе о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за попуњавање 

радних места у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, бр. 95/2016) и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, број 10/2016), Општинско веће 

општине Баточина на седници одржаној дана 

13.12.2019. године донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Конкурсне комисије  

 

I   ОБРАЗУЈЕ СЕ Конкурсна комисија, која 

спроводи изборни поступак за попуњавање 

положаја начелника Општинске управе општине 

Баточинау следећем саставу: 

 

1. Драгиша Ђуричковић, дипломирани 

правник,за председника 

2. Јелена Ивановић дипломирани правник, за 

члана 

3. Небојша Тракић, дипломирани инжењер 

електротехнике, за члана,  

 

II Комисија има задатак да у складу са 

јавним конкурсом за попуњавање положаја и 

одредбама Законa о запосленима у аутономим 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе и 

Уредбе о спровођењу интерног и јавног 

конкурса за попуњавање радних места у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе: 

- по истеку рока за поидношење пријава на јавни 

конкурс прегледа све приспеле пријаве и 
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поднете доказе и састави списак кандидата међу 

којима се спроводи изборни поступак, 

- спроведе изборни поступак усменом провером 

оспособљености кандидата  само међу оним 

кандидатима који испуњавају оглашене услове 

за рад на положају који се попуњава, 

-кандидатима међу којима се спроводи изборни 

поступак доставља се писмено обавештење о 

томе кад отпочиње изборни поступак, 

- приликом усмене провере оспособљености 

кандидата вредноваће се њихово познавање 

позитивних прописа из делокруга Општинсдке 

управе, а посебно познавање Законa о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе и Закона о 

локалној самоуправин, 

- после усмене провере оспособљености 

кандидата, по окончаном изборном поступку у 

року од 15 дана сачињава листу за избор са 

највише три кандидата,који су са најбољим 

резултатом испунили мерила прописана за избор 

коју доставља Општинском већу општине 

Баточина. 

 

III Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 95.став 2. Законa о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-I - 

други закон и 95/2018), којима је прописано да 

пре оглашавања јавног конкурса за попуњавање 

положаја, Веће образује конкурсну комисију и 

члану 49. Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, број 10/2016), којим је прописано да 

у вршењу својих надлежности Општинско веће 

доноси одлуке, решења, закључке, упутства, 

наредбе, правилнике и друга потребна акта. 

Одредбама члана 96. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе прописано је да 

изборни поступак спроводи конкурсна комисија 

од три члана, да најмање један члан комисије 

мора имати стечено високо образовање на 

основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, један члан који је 

стручан у области за коју се попуњава положај и 

службеник који обавља послове из области 

управљања људским ресурсима. 

На основу напред наведеног одлучено је 

као у диспозитиву решења. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-870/19-01 од 11.12.2019. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

_________________________ 

 
На основу члана 47. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 

72/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној 

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

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 

члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина“, бр. 9/19) и 

Одлуке о буџету општине Баточина за 2019. годину 

(„Службени гласник општине Баточина“, број 28/18, 

5/19, 13/19 и 21/19), на предлог Општинског већа 

општине Баточина, Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 17.12.2019. године, донела 

је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о четвртој измени и допуни Одлуке о буџету 

општине Баточина за 2019. годину 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о Буџету општине Баточина за 

2019. годину („Службени гласник општине 
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Баточина“, број 28/18, 5/19, 13/19 и 21/19) (у даљем 

тексту: Одлука), члан 1. мења се и гласи: 

 

Приходи и примања, расходи и издаци 

буџета општине Баточина за 2019. годину по свим 

изворима средстава финансирања буџета (у даљем 

тексту: буџет), састоје се од:

 

 

Редни 

број 
ОПИС 

Економска 

класификација 

Износ у 

динарима 

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 464.091.518,31 

1 Порески приходи 71 253.359.000,00 

1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 

самодоприноса) 711 133.070.000,00 

1.2 Самодопринос 711180 0,00 

1.3 Порез на имовину 713 83.000.000,00 

1.4 Остали порески приходи 714+716 37.289.000,00 

2 Непорески приходи, у чему: 74 49.055.932,00 

2.1 Поједине врсте накнада са одређеном наменом   7.000.000,00 

2.2 Приходи од продаје добара и услуга   42.055.932,00 

3 Донације 731+732 4.785.408,02 

4 Трансфери 733 156.061.178,29 

5 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771 330.000,00 

6 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 500.000,00 

II 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 4+5 470.638.887,41 

1 Текући расходи 4 287.513.948,32 

1.1 Расходи за запослене 41 78.083.128,00 

1.2 Коришћење роба и услуга 42 144.010.547,71 

1.3 Отплата камате 44 1.700.000,00 

1.4 Субвенције 45 8.970.000,00 

1.5 Социјална заштита из буџета 47 27.739.397,45 

1.6 Остали расходи, у чему: 48+49 27.010.875,16 

  - Средства резерви 499 2.091.424,85 

2 Трансфери 46 73.581.000,00 

3 Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 107.714.939,09 

4 Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 1.829.000,00 

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 
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IV ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 6 13.850.000,00 

3 Отплата дуга 61 13.850.000,00 

3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 13.850.000,00 

3.2 Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4 Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

      

V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 3 20.397.369,10 

 

 

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

су у следећим износима: 

 

Редни 

број 
Опис 

Износ у 

динарима 

А 
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 
  

1 

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине 464.091.518,31 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  463.591.518,31 

- Буџетска средства 413.814.000,00 

- Остали извори 49.777.518,31 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 500.000,00 

2 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 470.638.887,41 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 362.923.948,32 

- Буџетска средства 339.040.401,00 

- Остали извори 22.054.547,32 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 107.714.939,09 

- Буџетска средства 59.594.599,00 

- Остали извори 48.120.340,09 

      

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -6.547.369,10 

  

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 

јавних политика) 0,00 

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -6.547.369,10 

      

Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

  Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

  Примања од задуживања 0,00 
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  Неутрошена средства из претходних година 20.397.369,10 

  Издаци за отплату главнице дуга 13.850.000,00 

      

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 6.547.369,10 

 

 

Члан 2. 

 

Члан 2. Одлуке - План прихода и примања буџета за 2019. годину, мења се и гласи: 

 

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

планирају се у следећим износима: 

 

Ред. 

Број 

Екон. 

Клас. 
ПРИМАЊА И ПРИХОДИ 

Средства из 

буџета 2019 

Средства из 

осталих 

извора 2019 

Укупна 

средства 2019 
% 

1 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 133.070.000,00 0,00 133.070.000,00 27,47 

1.1 711110 - порез на зараде 113.200.000,00 0,00 113.200.000,00   

1.2 711120 - порез на приходе од самосталне делатности 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00   

1.3 711143 - порез на приходе од непокретности 500.000,00 0,00 500.000,00   

1.4 711145 - порез од давања у закуп покретних ствари 200.000,00 0,00 200.000,00   

1.5 711146 - порез на приходе од пољопривреде и шумарства 10.000,00 0,00 10.000,00   

1.7 711148 - порез од непокретности по решењу ПУ 10.000,00 0,00 10.000,00   

1.8 711161 - порез на приходе од осигурања лица 50.000,00 0,00 50.000,00   

1.9 711190 - порез на друге приходе 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00   

2 713 Порез на имовину 83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 17,13 

2.1 713120 - порез на имовину 74.000.000,00 0,00 74.000.000,00   

2.2 713310 - порез на наслеђе и поклоне 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00   

2.3 713420 - порез на капиталне трансакције 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00   

3 714 Порез на добра и услуге 19.100.000,00 0,00 19.100.000,00 3,94 

3.1 714513 - комунална такса за држање моторних возила 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00   

3.2 714543 - накнада за промену намене поњопривредног земљишта 500.000,00 0,00 500.000,00   

3.3 714548 

- накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и 

накнада за пластичне полиетиленске кесе 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

3.4 714549 

- накнада за емисије SO2, NO2, прашкасте материје и 

произведени или одложени отпад 500.000,00 0,00 500.000,00   

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

3.6 714562 - накнада за заштиту и унапређивање животне средине 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00   

3.7 714565 

- накнада за коришћење простора на јавној површини у 

пословне и др. сврхе 500.000,00 0,00 500.000,00   

4 716 Други порези 18.189.000,00 0,00 18.189.000,00 3,75 

4.1 716111 - комунална такса за истицање фирме на пословном простору 18.189.000,00 0,00 18.189.000,00   

5 732 Донације од међународних организација 0,00 3.545.503,02 3.545.503,02 0,73 

5.1 732151 

- текуће донације од међународних организација у корист 

општина 0,00 3.545.503,02 3.545.503,02   

6 733 Текући трансфери од других нивоа власти 112.099.068,00 43.962.110,29 156.061.178,29 32,21 
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6.1 733151 - текући трансфери од других нивоа власти 112.099.068,00 0,00 112.099.068,00   

6.2 733154 - текући наменски трансфери од Републике у корист општина 0,00 43.962.110,29 43.962.110,29   

7 741 Приходи од имовине 26.239.690,00 0,00 26.239.690,00 5,42 

7.1 741414 

- приход од имовине која припада имаоцима полисе 

осигурања 139.690,00 0,00 139.690,00   

7.2 741510 - накнада за коришћење природних добара 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00   

7.3 741522 - накнада за коришћење пољопривредног земљишта 500.000,00 0,00 500.000,00   

7.4 741526 - накнада за коришћење шума и шумског земљишта 200.000,00 0,00 200.000,00   

7.5 741531 - комунална такса на кор. простора на јав. површинама 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00   

7.6 741533 - комунална такса за коришћење слободних површина 100.000,00 0,00 100.000,00   

7.7 741534 - накнада за коришћење грађевинског земљишта 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00   

7.8 741535 

- комунална такса за заузеће јавне површине грађ. 

материјалом 300.000,00 0,00 300.000,00   

7.9 741538 - допринос за уређење грађевинског земљишта 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

7.10 741596 - накнада за коришћење дрвета 200.000,00 0,00 200.000,00   

8 742 Приходи од продаје добара и услуга 13.486.242,00 830.000,00 14.316.242,00 2,95 

8.1 742150 

- приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране 

тржишних организација у корист нивоа општина  6.450.000,00 530.000,00 6.980.000,00   

8.2 742251 - општинске административне таксе 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00   

8.4 742255 - такса за озакоњење објеката 5.036.242,00 0,00 5.036.242,00   

8.5 742378 - родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 300.000,00 300.000,00   

9 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 1,51 

9.1 743324 - приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00   

9.2 743351 - приходи од новчаних казни за у корист нивоа општина 100.000,00 0,00 100.000,00   

9.3 743353 

- приходи од мандатних казни и казни изречених у управном 

пос 100.000,00 0,00 100.000,00   

9.4 743924 - увећање пореског дуга у поступку принудне наплате 100.000,00 0,00 100.000,00   

10 744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0,00 1.239.905,00 1.239.905,00 0,27 

10.1 744151 

- текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 

у корист нивоа општина 0,00 30.000,00 30.000,00   

10.2 744251 

- капитални добровољни трансфери од физичких и правних 

лица у корист нивоа општина 0,00 1.209.905,00 1.209.905,00   

11 745 Мешовити и неодређени приходи 1.100.000,00 100.000,00 1.200.000,00 0,25 

11.1 745151 - oстали приходи у корист нивоа општина 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00   

11.2 745153 - део добити ЈП по одлуци УО ЈП у корист нивоа општина 100.000,00 0,00 100.000,00   

12 771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 230.000,00 100.000,00 330.000,00 0,07 

12.1 771111 - меморандумске ставке за рефундацију расхода 230.000,00 100.000,00 330.000,00   

13 841 Примања од продаје земљишта 500.000,00 0,00 500.000,00 0,10 

13.1 841151 - примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 500.000,00 0,00 500.000,00   

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 414.314.000,00 49.777.518,31 464.091.518,31 95,79 

         

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 0,00 20.397.369,10 20.397.369,10 4,21 

         

УКУПНО  414.314.000,00 70.174.887,41 484.488.887,41 100,00 
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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 2019 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна 

средства 2019 
% 

01 1101   Урбанизам и просторно планирање 3.640.000,00 6.090.000,00 9.730.000,00 2,01 

    0001 ПА 0001- Просторно и урбанистичко планирање 2.100.000,00 600.000,00 2.700.000,00   

    0002 
ПА 0002- Спровођење урбанистичких и просторних 

планова 
0,00 0,00 0,00   

    0003 ПА 0003- Управљање грађевинским земљиштем 820.000,00 0,00 820.000,00   

    0004 ПА 0004- Стамбена подршка 720.000,00 5.490.000,00 6.210.000,00   

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

02 1102   Комуналне делатности 49.935.927,00 17.757.895,75 67.693.822,75 13,97 

    0001 ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем 26.100.000,00 0,00 26.100.000,00   

    0002 ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина 8.150.927,00 14.037.478,00 22.188.405,00   

    0003 ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00   

    0004 ПА 0004- Зоохигијена 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00   

    0005 ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 60.000,00 0,00 60.000,00   

    0006 ПА 0006- Одржавање гробаља и погребне услуге 1.235.000,00 0,00 1.235.000,00   

    0007 ПА 0007- Производња и дистрибуције топлотне енергије 0,00 0,00 0,00   

    0008 ПА 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће 3.540.000,00 3.720.417,75 7.260.417,75   

03 1501   Локални економски развој 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 0,35 

    0001 
ПА 0001- Унапређење привредног и инвестиционог 

амбијента 
0,00 0,00 0,00   

    0002 ПА 0002- Мере активне политике запошљавања 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00   

    0003 
ПА 0003- Подршка економском развоју и промоцији 

предузетништва 
0,00 0,00 0,00   

04 1502   Развој туризма 294.130,55 0,00 294.130,55 0,06 

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

    0002 ПА 0002- Промоција туристичке понуде 294.130,55 0,00 294.130,55   

05 0101   Пољопривреда и рурални развој 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 1,49 

    0001 
ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике 

у локалној заједници 
2.150.000,00 0,00 2.150.000,00   

    0002 ПА 0002- Мере подршке руралном развоју 5.050.000,00 0,00 5.050.000,00   

06 0401   Заштита животне средине 25.110.000,00 0,00 25.110.000,00 5,18 

    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 12.810.000,00 0,00 12.810.000,00   

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

    0006 ПА 0006- Управљање осталим врстама отпада 600.000,00 0,00 600.000,00   

07 0701   Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 48.617.000,00 29.694.444,34 78.311.444,34 16,16 

    0002 
ПА 0002- Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
48.617.000,00 29.694.444,34 78.311.444,34   

    0004 ПА 0004- Јавни градски и приградски превоз путника 0,00 0,00 0,00   
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08 2001   Предшколско васпитање и образовање 42.739.768,00 4.065.000,00 46.804.768,00 9,66 

    0001 
ПА 0001- Функционисање и остваривање предшколског 

васпитања и образовања  
42.739.768,00 4.065.000,00 46.804.768,00   

09 2002   Основно образовање и васпитање 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 7,43 

    0001 ПА 0001- Функционисање основних школа 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00   

10 2003   Средње образовање и васпитање 16.250.000,00 0,00 16.250.000,00 3,35 

    0001 ПА 0001- Функционисање средњих школа 16.250.000,00 0,00 16.250.000,00   

11 0901   Социјална и дечија заштита 18.531.000,00 8.697.317,76 27.228.317,76 5,62 

    0001 ПА 0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи 3.155.000,00 3.800.339,45 6.955.339,45   

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

    0003 ПА 0003- Дневне услуге у заједници 1.240.000,00 1.488.978,31 2.728.978,31   

    0004 
ПА 0004- Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне 

услуге 
0,00 0,00 0,00   

    0005 ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00   

    0006 ПА 0006- Подршка деци и породици са децом 9.876.000,00 2.448.000,00 12.324.000,00   

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

    0008 ПА 0008- Подршка особама са инвалидитетом 3.160.000,00 960.000,00 4.120.000,00   

12 1801   Здравствена заштита 10.745.000,00 1.946.500,00 12.691.500,00 2,62 

    0001 
ПА 0001- Функционисање установа примарне здравствене 

заштите 
10.745.000,00 1.946.500,00 12.691.500,00   

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

13 1201   Развој културе и информисања 23.031.178,50 373.689,16 23.404.867,66 4,83 

    0001 ПА 0001- Функционисање локалних установа културе 19.081.178,50 263.689,16 19.344.867,66   

    0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
2.750.000,00 110.000,00 2.860.000,00   

    0003 
ПА 0003- Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 
600.000,00 0,00 600.000,00   

    0004 
ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања 
600.000,00 0,00 600.000,00   

    0005 
ПА 0005- Унапређење јавног информисања на језицима 

националних мањина 
0,00 0,00 0,00   

    0006 
ПА 0006- Унапређење јавног информисања особа са 

инвалидитетом 
0,00 0,00 0,00   

14 1301   Развој спорта и омладине 10.821.000,00 0,00 10.821.000,00 2,23 

    0001 
ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
10.600.000,00 0,00 10.600.000,00   

    0002 ПА 0002- Подршка предшколском и школском спорту 0,00 0,00 0,00   

    0003 ПА 0003- Одржавање спортске инфраструктуре 0,00 0,00 0,00   

    0004 ПА 0004- Функционисање локалних спортских установа 0,00 0,00 0,00   

    0005 ПА 0005- Спровођење омладинске политике 221.000,00 0,00 221.000,00   

15 0602   Опште услуге локалне самоуправе 102.528.043,95 1.550.040,40 104.078.084,35 21,48 

    0001 
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
78.348.129,10 1.000.040,40 79.348.169,50   

    0002 ПА 0002- Функционисање месних заједница 5.055.510,00 550.000,00 5.605.510,00   

    0003 ПА 0003- Сервисирање јавног дуга 15.550.000,00 0,00 15.550.000,00   

    0004 ПА 0004- Општинско/градско правобранилаштво 0,00 0,00 0,00   

    0005 ПА 0005- Омбудсман 0,00 0,00 0,00   

    0006 ПА 0006- Инспекцијски послови 0,00 0,00 0,00   

    0007 
ПА 0007- Функционисање националних савета 

националних мањина 
0,00 0,00 0,00   

    0008 ПА 0008- Правна помоћ 0,00 0,00 0,00   
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    0009 ПА 0009- Текућа буџетска резерва 1.451.424,85 0,00 1.451.424,85   

    0010 ПА 0010- Стална буџетска резерва 640.000,00 0,00 640.000,00   

    0011 ПА 0011- Робне резерве 0,00 0,00 0,00   

    0012 ПА 0012- Комунална полиција 0,00 0,00 0,00   

    0013 
ПА 0013- Администрирање изворних прихода локалне 

самоуправе 
0,00 0,00 0,00   

    0014 ПА 0014- Управљање у ванредним ситуацијама 1.482.980,00 0,00 1.482.980,00   

16 2101   Политички систем локалне самоуправе 16.570.952,00 0,00 16.570.952,00 3,42 

    0001 ПА 0001- Функционисање Скупштине 8.489.572,00 0,00 8.489.572,00   

    0002 ПА 0002- Функционисање извршних органа 8.081.380,00 0,00 8.081.380,00   

    0003 
ПА 0003- Подршка раду извршних органа власти и 

скупштине 
0,00 0,00 0,00   

17 0501   Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 600.000,00 0,00 600.000,00 0,12 

    0001 
ПА 0001- Унапређење и побољшање енергетске 

ефикасности и употреба обновљивих извора енергије 
600.000,00 0,00 600.000,00   

У К У П Н О : 414.314.000,00 70.174.887,41 484.488.887,41 100,00 

 

 

Члан 4. 

 

Члан 4. Одлуке о буџету општине Баточина, мења се и гласи: 

 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019. годину исказују се у следећем 

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

1 

Изградња постројења 

за пречишћавање 
отпадних вода 

2021 2021 110.000 2021 0 0 0 0 0 110.000 0 

2 

Израда пројектне 

документације за 
изградњу секундарне 

водоводне мреже у 

селу Брзан 

2019 2019 1.533 2019 0 0 0 1.533 0 0 0 

3 
Рехабилитација пута 

Бадњевац – Сипић 2020 2020 29.200 2020 0 0 0  29.200 0 0 

4 

Рехабилитација пута 
Бадњевац – Ресник 2020 2020 22.000 0 0 0 0 0 22.000 0 0 

5 
Изградња зелене 

пијаце у Баточини 2020 2020 60.000 2020 0 0 0 0 60.000 0 0 

6 

Изградња приступних 

саобраћајница у 
индустријској зони 

Брзан 

2020 2020 6.000 2020 0 0 0 0 6.000 0 0 

7 

Изградња система за 

наводњавање 
пољопривредног 

земљишта 

2021 2022 10.000 2022 0 0 0 0 0 5.000 5.000 
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8 

Израда просторног 

плана општине 

Баточина 
2020 2020 6.000 2020 0 0 0 0 6.000 0 0 

9 

Реконструкција јавне 

расвете у општини 

Баточина 
2016 2020 58.000 2020 0 0 0 8.600 13.000 0 0 

10 

Уређење водокова 

другог реда на 

територији општине 
2019 2020 5.600 2021 0 0 0 100 5.000 0 0 

11 

Изградња приступне 

саобраћајнице у 

Индустријској зони 
Брзан 

2020 2020 5.100 2020 0 0 0 0 5.100 0 0 

12 

Реконструкција улице 

Краља Петра I у 

Баточини 
2020 2020 53.000 2020 0 0 0 0 53.000 0 0 

13 

Реконструкција 
црпних станица 

фекалне канализације 
2019 2020 15.000 2020 0 0 0 0 10.000 5.000 0 

14 

Израда пројектне 
документације за 

рехабилитацију 

путева на територији 
општине 

2019 2019 800 2019 0 0 0 488 0 0 0 

15 

Основна школа-

капитално одржавање 

зграде 

2019 2021 323.750 2021 0 0 0 3.300 191.200 126.000 0 

16 

Средња школа-

капитално одржавање 2019 2021 109.500 2021 0 0 0 2.850 98.000 8.000 0 

17 

 
ПУ "Полетарац" – 

капитално одржавање 
2019 2021 109.200 2021 0 0 0 500 3.000 105.000 0 

18 

Израда пројектне 
документације за 

реконструкцију Дома 

здравља 

2019 2019 600 2019 0 0 0 600 0 0 0 

19 

Изградња спортско 
рекреационог 

комлекса у насељу 

Стара Лозница 

2019 2019 15.000 2019 0 0 0 19.463 0 0 0 

20 

Изградња фекалне 

канализације у улици 

Цара Лазара у 
Баточини 

2019 2019 2.500 2019 0 0 0 2.500 0 0 0 

21 

Реконструкција 

водоводне мреже у 

насељу Стара 
Лозница 

2019 2019 2.400 2019 0 0 0 2.400 0 0 0 

22 

Изградња фекалне 

канализације у 
насељу Доња мала 

2019 2019 4.700 2019 0 0 0 7.500 0 0 0 

23 

Рехабилитација 

Карађорђеве улице у 

Баточини 
2019 2019 14.226 2019 0 0 0 14.286 0 0 0 

24 

Рехабилитација пута 

до гробља у 

Жировници 
2019 2019 5.800 2019 0 0 0 5.800 0 0 0 

25 

Рехабилитација пута 
до гробља у 

Милатовцу 
2019 2019 3.000 2019 0 0 0 3.000 0 0 0 
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26 

Рехабилитација пута 

у засеоку Илићи – 

Црни Као 
2019 2019 5.500 2019 0 0 0 5.500 0 0 0 

27 

Рехабилитација пута 

у Брзану – сокак 

Парезановића 
2019 2019 1.500 2019 0 0 0 1.750 0 0 0 

28 

Рехабилитација пута 

у Брзану – сокак 

Милоичића 
2019 2019 1.500 2019 0 0 0 1.500 0 0 0 

29 

Рехабилитација пута 
у насељу Албанија у 

Доброводици 
2019 2019 5.300 2019 0 0 0 5.500 0 0 0 

30 

Изградња дечијих 
мобилијара 

2019 2021 2.600 2021 0 0 0 600 1.000 1.000 0 

31 

Куповина возила за 

Дом здравља 
2019 2019 2.000 2019 0 0 0 2.000 0 0 0 

32 

Анализа стања 

система 
водоснабдевања 

2019 2019 600 2019 0 0 0 600 0 0 0 

33 

Анализа стања 

канализационе мреже 

у Баточини 
2019 2019 600 2019 0 0 0 600 0 0 0 

34 

Реконструкција Дома 

културе у 

Доброводици 
2020 2020 2.500 2020 0 0 0 0 2.500 0 0 

35 

Реконструкција Дома 
културе у Грацу 

2021 2021 3.000 2021 0 0 0 0 0 3.000 0 

36 

Рехабилитација улице 
Јосифа Панчића у 

насељу Јевтића крај 
2020 2020 7.500 2020 0 0 0 0 7.500 0 0 

37 

Рехабилитација пута 

у Бадњевцу - Павлиш, 
5.реон 

2020 2020 3.200 2020 0 0 0 0 3.200 0 0 

38 

Рехабилитација пута 

у Бадњевцу - од 
Прешића раскрснице 

до Миленковића 

2021 2021 2.400 2021 0 0 0 0 0 2.400 0 

39 

Рехабилитација пута 

у Кијеву - сокак 
Миладиновића 

2020 2020 2.200 2020 0 0 0 0 0 2.200 0 

40 

Рехабилитација 

локалних путева у 
Никшићу 

2020 2021 5.000 2021 0 0 0 0 2.500 2.500 0 

41 

Рехабилитација 

локалних путева у 

Прњавору 
2020 2021 5.000 2021 0 0 0 0 2.500 2.500 0 

42 

Рехабилитација пута 

Жировница – 

Доброводица ФА 
2020 2021 10.000 2020 0 0 0 0 5.000 5.000 0 

43 

Рехабилитација пута 
кроз Поточаре - 

Жировница 
2020 2020 2.200 2020 0 0 0 0 2.200 0 0 
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44 

Рехабилитација пута 

према викенд насељу 

у Криваји ФА 
2020 2020 4.000 2020 0 0 0 0 4.000 0 0 

45 

Изградња фекалне 

канализације у 

улицама Боре 
Станковића, 

Крагујевачка, 

Виноградарска 

2020 2020 10.200 2020 0 0 0 0 10.200 0 0 

46 

Изграња мерне 

станице за контролу 

квалитета ваздуха 
2021 2021 2.000 2021 0 0 0 0 0 2.000 0 

47 

Рехабилитација 
Пиротске улице у 

Баточини 
2020 2020 1.700 2020 0 0 0 0 1.700 0 0 

48 

Изградња капеле на 
гробљу у Бадњевцу 

2021 2021 4.500 2021 0 0 0 0 0 4.500 0 

49 

Рехабилитација пута 

у Стевановића крају у 
Жировници 

2021 2021 700 2021 0 0 0 0 0 700 0 

50 

Изградња спортско 

рекреационог 
комплекса ''Урвина'' 

2020 2020 2.500 2020 0 0 0 0 2.500  0 

51 

Рехабилитација пута 

према Чесми - Стари 

Брзан 
2021 2021 5.000 2021 0 0 0 0 0 2.500 0 

52 

Реконструкција Дома 

културе у Горњој 

Баточини 
2020 2020 2.000 2020 0 0 0 0 2.000 0 0 

53 

Рехабилитација пута 

до гробља у Грацу 
ФА 

2021 2021 1.000 2021 0 0 0 0 0 1.000 0 

54 

Рехабилитација пута 

у Бадњевцу - од 

раскрснице Лазе 
Јовановића до куће 

Витка Савића ФА 

2021 2021 1.000 2021 0 0 0 0 0 1.000 0 

55 

Рехабилитација пута 

у Бадњевцу - од 
Штуркове раскрснице 

до пута за Сипић 

2020 2020 2.700 2020 0 0 0 0 2.700 0 0 

56 

Рехабилитација пута 
у Бадњевцу - од 

Преже Живковића до 

пута за Мало Крчмаре 
ФА 

2021 2021 6.000 2021 0 0 0 0 0 6.000 0 

57 

Рехабилитација улице 

Љиљане Жикић 
Карађорђевић у 

Баточини 

2020 2020 1.000 2020 0 0 0 0 1.000 0 0 

58 

Рехабилитација 

Железниче улице од 
улице Браће Југовића 

до надвожњака  

2020 2020 2.000 2020 0 0 0 0 2.000 0 0 

59 

Рехабилитација пута 
према Ћукавцима у 

Доброводици 2021 2021 2.500 2021 0 0 0 0 0 2.500 0 
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Члан 5. 

 

Члан 5. Одлуке о буџету општине Баточина - Посебан део мења се и гласи: 

 

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, финансирани из свих извора 

финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:  
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ОПИС 
Средства из 

буџета 2019 

Средства из 

осталих извора 

Укупна средства 

2019 

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

1 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 8.489.572,00 0,00 8.489.572,00 

      2101 
Програм 16- Политички систем локалне 

самоуправе 
8.489.572,00 0,00 8.489.572,00 

    110   0001 ПА 0001- Функционисање скупштине 8.489.572,00 0,00 8.489.572,00 

            001 411 

Плате, накнаде и додаци 

запосленима 1.896.600,00 0,00 
1.896.600,00 

            002 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 340.000,00 0,00 
340.000,00 

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

            004 422 

Трошкови путов. изабраних 

лица 50.000,00 0,00 
50.000,00 

            005 423 Услуге по уговору 4.277.000,00 0,00 4.277.000,00 

                

- Накнада комисијама, 

саветима и рад. телима 535.000,00 0,00 
535.000,00 

                

- Накнада одборницима 

Скупштине 1.992.000,00 0,00 
1.992.000,00 

                

- Бруто накнада председнику 

Скупштине 580.000,00 0,00 
580.000,00 

                -Уговорене услуге 20.000,00 0,00 20.000,00 

                - Трошкови репрезентације 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 

            006 426 Материјал 300.000,00 0,00 300.000,00 

            007 465 

Остале текуће дотације по 

закону 284.500,00 0,00 
284.500,00 

            008 465 

Чланарине (СКГО, РЕДАСП, 

НАЛЕД) 1.066.000,00   
1.066.000,00 

            009 481 

Финансирање политичких 

странака 265.472,00 0,00 
265.472,00 

                

Извор финансирања за 

функцију 110:     
0,00 

                Укупно Скупштина општине 8.489.572,00   8.489.572,00 



                                                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

16 

 

2 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 7.063.380,00 0,00 7.063.380,00 

      2101 
Програм 16- Политички систем локалне 

самоуправе 
7.063.380,00 0,00 7.063.380,00 

    110   0002 
ПА 0002- Функционисање извршних 

органа 
7.063.380,00 0,00 7.063.380,00 

            010 411 

Плате, накнаде и додаци 

запосленима 4.225.100,00 0,00 
4.225.100,00 

            011 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 753.280,00 0,00 
753.280,00 

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

            013 422 Трошкови путовања 200.000,00 0,00 200.000,00 

            014 423 Услуге по уговору 550.000,00 0,00 550.000,00 

            015 425 Трошкови одржав. возила 170.000,00 0,00 170.000,00 

            016 426 

Трошкови матер. и набавке 

горива 650.000,00 0,00 
650.000,00 

            017 465 

Остале текуће дотације по 

закону 505.000,00 0,00 
505.000,00 

              01 Приходи из буџета      

                Укупно Председник општине 7.063.380,00   7.063.380,00 

3 3.01 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1.018.000,00 0,00 1.018.000,00 

      2101 
Програм 16- Политички систем локалне 

самоуправе 
1.018.000,00 0,00 1.018.000,00 

    110   0002 
ПА 0002- Функционисање извршних 

органа 
1.018.000,00 0,00 1.018.000,00 

            018 423 Услуге по уговору 1.018.000,00 0,00 1.018.000,00 

                

- Накнаде за рад чланова 

Општинског већа 900.000,00 0,00 
900.000,00 

           

- Савет за безбедност у 

саобраћају 18.000,00 0,00 
18.000,00 

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

              01 Приходи из буџета      

               Укупно Општинско веће 1.018.000,00  1.018.000,00 

4 4.01 ОПШТИНСКА УПРАВА 316.616.591,50 65.186.198,25 381.802.789,75 

      0602 
Програм 15- Опште услуге локалне 

самоуправе 
97.472.533,95 1.000.040,40 98.472.574,35 

    130   0001 
ПА 0001- Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина 
78.348.129,10 1.000.040,40 79.348.169,50 

            019 411 

Плате, накнаде и додаци 

запосленима 21.718.215,50 0,00 
21.718.215,50 

            020 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 4.060.536,00 0,00 
4.060.536,00 

            021 413 Накнаде у натури  10.000,00 0,00 10.000,00 

            022 414 Соц. давања запосленима 870.000,00 0,00 870.000,00 

            023 415 Накнада за запослене (превоз) 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 



                                                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

17 

 

            024 416 

Награде, бонуси и остали посл. 

расходи 560.000,00 0,00 
560.000,00 

            025 421 Стални трошкови 25.899.980,00 0,00 25.899.980,00 

                - Комуналне услуге 16.834.000,00 0,00 16.834.000,00 

           - Расходи за енергију 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 

           

- Расходи за телефон, 

интернет и ПТТ 1.795.000,00 0,00 
1.795.000,00 

           

- Трошкови осигурања, 

чланарине и закупа 750.000,00 0,00 
750.000,00 

                - Трошкови платног промета 770.980,00 0,00 770.980,00 

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

            027 423 Услуге по уговору 11.092.197,60 850.040,40 11.942.238,00 

                - Уговорене услуге Општине 10.692.197,60 850.040,40 11.542.238,00 

           - Трошкови репрезентације 400.000,00 0,00 400.000,00 

            028 424 Специјализоване услуге 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 

            029 425 Расходи за текуће одржавање 1.100.000,00 150.000,00 1.250.000,00 

            030 426 Материјални трошкови 2.220.980,00 0,00 2.220.980,00 

                - Трошкови горива 450.000,00 0,00 450.000,00 

              

- Набавка Сл. гласника и стр. 

литературе 350.000,00 0,00 
350.000,00 

                - Расходи за материјал 1.420.980,00 0,00 1.420.980,00 

            031 465 

Остале текуће дотације по 

закону 2.111.000,00 0,00 
2.111.000,00 

            162 472 

Накнада за социјалну заштиту 

из буџета 35.058,00   
35.058,00 

            032 482 Порези и обавезне таксе 250.000,00 0,00 250.000,00 

            033 483 

Новчане казне по решењу суд. 

и суд. тела 3.500.000,00 0,00 
3.500.000,00 

            034 511 

Средства за инвестиционо 

одржавање зграде 100.000,00 0,00 
100.000,00 

            035 512 Средства за набавку опреме 1.070.162,00 0,00 1.070.162,00 

            036 515 Нематеријална имовина 50.000,00 0,00 50.000,00 

            037 541 Земљиште 500.000,00 0,00 500.000,00 

    170   0003 ПА 0003- Сервисирање јавног дуга 15.550.000,00 0,00 15.550.000,00 

            038 441 

Отплата камате домаћим 

кредиторима 1.500.000,00 0,00 
1.500.000,00 

            039 444 Пратећи трошкови задуживања 200.000,00 0,00 200.000,00 

            040 611 

Отплата главнице домаћим пос. 

банкама 13.850.000,00 0,00 
13.850.000,00 

    160   0009 ПА 0009- Текућа буџетска резерва 1.451.424,85 0,00 1.451.424,85 

            041 499 Текућа буџетска резерва 1.451.424,85 0,00 1.451.424,85 

    160   0010 ПА 0010- Стална буџетска резерва 640.000,00 0,00 640.000,00 

            042 499 Стална буџетска резерва 640.000,00 0,00 640.000,00 
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    250   0014 
ПА 0014- Управљање у ванредним 

ситуацијама 
1.482.980,00 0,00 1.482.980,00 

            099 423 Услуге по уговору 605.000,00 0,00 605.000,00 

            043 425 Текуће поправке и одржавање 677.980,00 0,00 677.980,00 

            044 426 Материјални трошкови 50.000,00 0,00 50.000,00 

            045 511 Пројектно планирање 100.000,00 0,00 100.000,00 

            046 512 Средства за набавку опреме 50.000,00 0,00 50.000,00 

      1101 
Програм 01- Становање, урбанизам и 

просторно планирање 
3.640.000,00 6.090.000,00 9.730.000,00 

    620   0001 
ПА 0001- Просторно и урбанистичко 

планирање 
2.100.000,00 600.000,00 2.700.000,00 

            047 511 Пројектно планирање 2.100.000,00 600.000,00 2.700.000,00 

    620   0003 
ПА 0003- Управљање грађевинским 

земљиштем 
820.000,00 0,00 820.000,00 

            165 512 Машине и опрема 820.000,00 0,00 820.000,00 

    620   0004 ПА 0004- Стамбена подршка 720.000,00 5.490.000,00 6.210.000,00 

            048 472 

Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 720.000,00 5.490.000,00 
6.210.000,00 

      1102 Програм 02- Комуналне делатности 49.935.927,00 17.757.895,75 67.693.822,75 

    640   0001 
ПА 0001- Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 
26.100.000,00 0,00 26.100.000,00 

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

            050 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            051 511 Инвестиционо одржавање 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 

    510   0002 
ПА 0002- Одржавање јавних зелених 

површина 
8.150.927,00 14.037.478,00 22.188.405,00 

            053 424 Специјализоване услуге 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

            052 425 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 0,00 300.000,00 

            054 426 Материјал 100.000,00 0,00 100.000,00 

            055 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 325.000,00 0,00 
325.000,00 

            056 511 

Издаци за нефинансијску 

имовину 5.425.927,00 14.037.478,00 
19.463.405,00 

    510   0003 
ПА 0003- Одржавање чистоће на 

површинама јавне намене 
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 

            057 424 Специјализоване услуге 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 

    560   0004 ПА 0004- Зоохигијена 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 

            058 424 Специјализоване услуге 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 

            059 485 Накнаде штете за повреде  1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

    620   
0005 

ПА 0005- Уређивање, одржавање и 

коришћење пијаца 
60.000,00 0,00 60.000,00 
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            060 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 60.000,00 0,00 
60.000,00 

    510   0006 
ПА 0006- Одржавање гробаља и погребне 

услуге 
1.235.000,00 0,00 1.235.000,00 

            062 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 1.235.000,00 0,00 
1.235.000,00 

    620   
0008 

ПА 0008- Управљање и снабдевање 

водом за пиће 3.540.000,00 3.720.417,75 7.260.417,75 

            063 511 Инвестиционо одржавање 3.540.000,00 3.720.417,75 7.260.417,75 

      1501 Програм 03- Локални економски развој 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 

    130   0002 
ПА 0002- Мере активне политике 

запошљавања 
1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 

            064 464 Текуће дотације НСЗ 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 

      1502 Програм 04- Развој туризма 294.130,55 0,00 294.130,55 

    473   0002 ПА 0002- Промоција туристичке понуде 294.130,55 0,00 294.130,55 

            163 421 Стални трошкови 74.130,55 0,00 74.130,55 

            065 422 Трошкови путовања 50.000,00 0,00 50.000,00 

            066 423 Услуге по уговору 150.000,00 0,00 150.000,00 

            067 426 Материјални трошкови 20.000,00 0,00 20.000,00 

      0101 Програм 05- Пољопривреда и рурални развој 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 

    421   0001 

ПА 0001- Подршка за спровођење 

пољопривредне политике у локалној 

заједници 

2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 

            069 423 Уговорене услуге 150.000,00 0,00 150.000,00 

            070 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 2.000.000,00 0,00 
2.000.000,00 

    421   0002 
ПА 0002- Мере подршке руралном 

развоју 
5.050.000,00 0,00 5.050.000,00 

            071 451 Субвенције у пољопривреди 5.050.000,00 0,00 5.050.000,00 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 12.810.000,00 0,00 12.810.000,00 

    520   0004 ПА 0004- Управљање отпадним водама 12.810.000,00 0,00 12.810.000,00 

            072 421 Стални трошкови 350.000,00 0,00 350.000,00 

            073 425 Текуће поправке и одржавање 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 

            075 511 Инвестиционо одржавање 9.860.000,00 0,00 9.860.000,00 

      0701 
Програм 07- Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструктура 
48.617.000,00 29.694.444,34 78.311.444,34 

    451   0002 
ПА 0002- Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре 
48.617.000,00 29.694.444,34 78.311.444,34 

            076 423 Уговорене услуге 192.000,00 0,00 192.000,00 
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            077 425 Текуће поправке и одржавање 23.256.000,00 0,00 23.256.000,00 

            078 426 Материјал 400.000,00 0,00 400.000,00 

            079 472 

Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 390.000,00 0,00 
390.000,00 

            080 451 

Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима 300.000,00 0,00 
300.000,00 

            081 511 Инвестиционо одржавање 19.350.000,00 29.694.444,34 49.044.444,34 

            082 512 Средства за набавку опреме 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 

            074 621 Учешће у капиталу 1.829.000,00 0,00 1.829.000,00 

      2002 
Програм 09- Основно образовање и 

васпитање 
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 

    912   0001 
ПА 0001- Функционисање основних 

школа 
36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 

            083 463 

Трансфери осталим нивоима 

власти  36.000.000,00 0,00 
36.000.000,00 

      2003 Програм 10- Средње образовање и васпитање 16.250.000,00 0,00 16.250.000,00 

    920   0001 
ПА 0001- Функционисање средњих 

школа 
16.250.000,00 0,00 16.250.000,00 

            084 463 

Трансфери осталим нивоима 

власти 16.250.000,00 0,00 
16.250.000,00 

      0901 Програм 11- Социјална и дечија заштита 18.531.000,00 8.697.317,76 27.228.317,76 

    090   0001 
ПА 0001- Једнократне помоћи и други 

облици помоћи 
3.155.000,00 3.800.339,45 6.955.339,45 

            085 463 

Трансфери осталим нивоима 

власти  95.000,00 0,00 
95.000,00 

            086 472 

Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 2.860.000,00 0,00 
2.860.000,00 

            087 472 

Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 200.000,00 3.800.339,45 
4.000.339,45 

    090   0003 ПА 0003- Дневне услуге у заједници 1.240.000,00 1.488.978,31 2.728.978,31 

            088 481 

Дотације невладиним 

организацијама 1.240.000,00 1.488.978,31 
2.728.978,31 

    090   0005 
ПА 0005- Подршка реализацији 

програма Црвеног крста 
1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

            089 481 

Дотације невладиним 

организацијама 1.100.000,00 0,00 
1.100.000,00 

    040   0006 
ПА 0006- Подршка деци и породици са 

децом 
9.876.000,00 2.448.000,00 12.324.000,00 

            090 472 

Накнада за социјалну заштиту 

из буџета 9.876.000,00 2.448.000,00 
12.324.000,00 

                

- Накнаде за децу рођену у 

2019. год 1.500.000,00 0,00 
1.500.000,00 

                

- Посеб. род. додатак за незап. 

породиље 3.600.000,00 0,00 
3.600.000,00 

                

- Накнада за смештај и превоз 

деце 3.300.000,00 0,00 
3.300.000,00 
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- Стипендије ученицима и 

студентиа 1.044.000,00 0,00 
1.044.000,00 

                - Мере популационе политике 432.000,00 2.448.000,00 2.880.000,00 

    090   0008 
ПА 0008- Подршка особама са 

инвалидитетом 
3.160.000,00 960.000,00 4.120.000,00 

            091 472 

Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета 960.000,00 960.000,00 
1.920.000,00 

            092 481 

Дотације невладиним 

организацијама 2.200.000,00 0,00 
2.200.000,00 

      1801 Програм 12- Здравствена заштита 10.745.000,00 1.946.500,00 12.691.500,00 

    700   0001 
ПА 0001- Функционисање установа 

примарне здравствене заштите 
10.745.000,00 1.946.500,00 12.691.500,00 

            093 464 

Трансфери осталим нивоима 

власти  10.745.000,00 1.946.500,00 
12.691.500,00 

      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

    820   0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 
800.000,00 0,00 800.000,00 

            094 481 

Дотације невладиним 

организацијама 800.000,00 0,00 
800.000,00 

    840   0003 

ПА 0003- Унапређење система очувања и 

представљања културно-историјског 

наслеђа 

600.000,00 0,00 600.000,00 

            095 481 

Дотације невладиним 

организацијама 600.000,00 0,00 
600.000,00 

    830   0004 

ПА 0004- Остваривање и унапређивање 

јавног интереса у области јавног 

информисања 

600.000,00 0,00 600.000,00 

            096 423 Услуге по уговору 600.000,00 0,00 600.000,00 

      1301 Програм 14- Развој спорта и омладине 10.821.000,00 0,00 10.821.000,00 

    810   0001 
ПА 0001- Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима 
10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 

            097 481 

Дотације невладиним 

организацијама 9.600.000,00 0,00 
9.600.000,00 

            098 481 

Дотације невладиним 

организацијама 1.000.000,00 0,00 
1.000.000,00 

    130   0005 
ПА 0005- Спровођење омладинске 

политике 
221.000,00 0,00 221.000,00 

            100 423 Уговорене услуге 121.000,00 0,00 121.000,00 

            101 426 Материјал 50.000,00 0,00 50.000,00 

            102 481 

Дотације невладиним 

организацијама 50.000,00 0,00 
50.000,00 

      0501 
Програм 17- Енергетска ефикасност и 

обновљиви извори енергије 
600.000,00 0,00 600.000,00 

    620   0001 

ПА 0001- Унапређење и побољшање 

енергетске ефикасности и употреба 

обновљивих извора енергије 

600.000,00 0,00 600.000,00 
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            103 511 

Инвестиционо одржавање 

зграде 600.000,00 0,00 
600.000,00 

                

Извор финансирања за 

функцију 040:     
  

              01 Приходи из буџета 9.876.000,00  9.876.000,00 

              07 Средства из Републике   2.448.000,00 2.448.000,00 

                

Извор финансирања за 

функцију 090:    
  

              01 Приходи из буџета 8.655.000,00  8.655.000,00 

              07 Средства из Републике   6.248.978,31 6.248.978,31 

              13 Пренета неутрошена средства   339,45 339,45 

                

Извор финансирања за 

функцију 130:    
  

              01 Средства из буџета 80.269.129,10  80.269.129,10 

              06 

Донације од међународних 

организација   737.606,86 
737.606,86 

              08 

Донације од невладиних 

организација и појединаца   150.000,00 
150.000,00 

              13 Пренета неутрошена средства   112.433,54 112.433,54 

              160 

Извори финансирања за 

функцију 160:    
  

              01 Приходи из буџета 2.091.424,85  2.091.424,85 

                

Извор финансирања за 

функцију 170:    
  

              01 Приходи из буџета 15.550.000,00  15.550.000,00 

                

Извор финансирања за 

функцију 250:    
  

              01 Приходи из буџета 1.482.980,00  1.482.980,00 

                

Извор финансирања за 

функцију 421:    
  

              01 Приходи из буџета 7.200.000,00  7.200.000,00 

                

Извор финансирања за 

функцију 451:    
  

              01 Приходи из буџета 48.617.000,00  48.617.000,00 

              07 Средства из Републике   26.433.631,98 26.433.631,98 

              08 

Донације од невладиних 

организација и појединаца   1.059.905,00 
1.059.905,00 

              13 Пренета неутрошена средства   2.200.907,36 2.200.907,36 

                

Извори финансирања за 

функцију 473:      

              01 Приходи из буџета 294.130,55  294.130,55 

                

Извор финансирања за 

функцију 510:    
  

              01 Приходи из буџета 16.885.927,00  16.885.927,00 

              06 

Донације од међународних 

организација   2.807.896,16 
2.807.896,16 

              15 Пренета неутрошена средства   11.229.581,84 11.229.581,84 

                

Извор финансирања за 

функцију 520:    
  

              01 Приходи из буџета 12.810.000,00  12.810.000,00 

                

Извор финансирања за 

функцију 560:    
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              01 Приходи из буџета 3.350.000,00  3.350.000,00 

                

Извор финансирања за 

функцију 620:    
  

              01 Приходи из буџета 7.840.000,00  7.840.000,00 

              13 Пренета неутрошена средства   9.810.417,75 9.810.417,75 

                

Извор финансирања за 

функцију 640:    
  

              01 Приходи из буџета 26.100.000,00  26.100.000,00 

                

Извор финансирања за 

функцију 700:    
  

              01 Приходи из буџета 10.745.000,00  10.745.000,00 

              07 Средства из Републике   1.946.500,00 1.946.500,00 

                

Извор финансирања за 

функцију 810:    
  

              01 Приходи из буџета 10.600.000,00  10.600.000,00 

                

Извор финансирања за 

функцију 820:    
  

              01 Приходи из буџета 800.000,00  800.000,00 

                

Извор финансирања за 

функцију 830:    
  

              01 Приходи из буџета 600.000,00  600.000,00 

                

Извор финансирања за 

функцију 840:    
  

              01 Приходи из буџета 600.000,00  600.000,00 

                

Извор финансирања за 

функцију 912:    
  

              01 Приходи из буџета 36.000.000,00  36.000.000,00 

                Извор финанс. за функцију 920:    
  

              01 Приходи из буџета 16.250.000,00  16.250.000,00 

                Укупно Општинска управа 316.616.591,50 65.186.198,25 381.802.789,75 

4 4.02 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ" 42.739.768,00 4.065.000,00 46.804.768,00 

      2001 
Програм 08- Предшколско васпитање и 

образовање 
42.739.768,00 4.065.000,00 46.804.768,00 

    911   0001 
ПА 0001- Функционисање и остваривање 

предшколског васпитања и образовања  
42.739.768,00 4.065.000,00 46.804.768,00 

            104 411 

Плате, накнаде и додаци 

запосленима 24.681.400,00 0,00 
24.681.400,00 

            105 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 4.232.868,00 0,00 
4.232.868,00 

            106 413 Накнаде у натури  105.000,00 0,00 105.000,00 

            107 414 Социјална давања запосленима  701.950,00 100.000,00 801.950,00 

            108 415 Трошкови превоза радника 800.000,00 0,00 800.000,00 

            109 416 

Награде, бонуси и остали посл. 

расходи 500.000,00 0,00 
500.000,00 

            110 421 Стални трошкови 2.057.550,00 1.640.600,00 3.698.150,00 

            111 422 Трошкови путовања 195.000,00 0,00 195.000,00 

            112 423 Услуге по уговору 1.514.000,00 253.500,00 1.767.500,00 

            113 424 Специјализоване услуге 85.000,00 430.900,00 515.900,00 



                                                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

24 

 

            114 425 Текуће поправке и одржавање 1.110.000,00 150.000,00 1.260.000,00 

            115 426 Материјал 3.500.000,00 1.490.000,00 4.990.000,00 

            116 465 

Остале текуће дотације по 

закону 2.147.000,00 0,00 
2.147.000,00 

            117 482 Остали порези и обавезне таксе 80.000,00 0,00 80.000,00 

            160 511 Инвестиционо одржавање 500.000,00 0,00 500.000,00 

            118 512 Машине и опрема 530.000,00 0,00 530.000,00 

                

Извори финансирања за 

функцију 911:     
0,00 

              01 Приходи из буџета 42.739.768,00  42.739.768,00 

              03 Социјални доприноси   100.000,00 100.000,00 

              07 Средства из Републике   3.665.000,00 3.665.000,00 

              16 Родитељски динар   300.000,00 300.000,00 

                

Укупно Друштвена брига о 

деци   4.065.000,00 
46.804.768,00 

4 4.03 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" 13.776.730,00 273.689,16 14.050.419,16 

      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 13.776.730,00 273.689,16 14.050.419,16 

    820   0001 
ПА 0001- Функционисање локалних 

установа културе 
11.826.730,00 163.689,16 11.990.419,16 

            119 411 

Плате, накнаде и додаци 

запосленима 5.130.000,00 0,00 
5.130.000,00 

            120 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 887.730,00 0,00 
887.730,00 

            121 414 Социјална давања запосленима  100.000,00 0,00 100.000,00 

            122 415 

Накнада трошкова за превоз 

запослених 110.000,00 0,00 
110.000,00 

            123 421 Стални трошкови 1.872.000,00 44.477,16 1.916.477,16 

            124 422 Трошкови путовања 50.000,00 29.212,00 79.212,00 

            125 423 Услуге по уговору 1.180.000,00 20.000,00 1.200.000,00 

            068 424 Специјализоване услуге 235.000,00 0,00 235.000,00 

            126 425 Текуће поправке и одржавање 850.000,00 20.000,00 870.000,00 

            127 426 Материјални трошкови 260.000,00 40.000,00 300.000,00 

            128 465 

Остале текуће дотације по 

закону 372.000,00 0,00 
372.000,00 

            129 482 Остали порези и обавезне таксе 20.000,00 10.000,00 30.000,00 

            130 511 Инвестиционо одржавање 10.000,00 0,00 10.000,00 

            131 512 Машине и опрема 750.000,00 0,00 750.000,00 

    820   0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 
1.950.000,00 110.000,00 2.060.000,00 

            132 422 Трошкови путовања 0,00 60.000,00 60.000,00 

            133 423 Услуге по уговору 1.770.000,00 50.000,00 1.820.000,00 

            134 424 Специјализоване услуге 50.000,00 0,00 50.000,00 

            135 426 Материјални трошкови 130.000,00 0,00 130.000,00 

                

Извори финансирања за 

функцију 820:     
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              01 Приходи из буџета 13.776.730,00  13.776.730,00 

              04 Сопствени приходи   230.000,00 230.000,00 

              08 

Донације од невладиних 

организација и појединаца   30.000,00 
30.000,00 

              13 Пренета неутрошена средства   13.689,16 13.689,16 

                Укупно Културни центар    14.050.419,16 

4 4.04 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВУК КАРАЏИЋ" 7.254.448,50 100.000,00 7.354.448,50 

      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 7.254.448,50 100.000,00 7.354.448,50 

    820   0001 
ПА 0001- Функционисање локалних 

установа културе 
7.254.448,50 100.000,00 7.354.448,50 

            136 411 

Плате, накнаде и додаци 

запосленима 3.786.694,50 0,00 
3.786.694,50 

            137 412 

Социјални доприноси 

(послодавац) 665.754,00 0,00 
665.754,00 

            138 413 Накнаде у натури (маркице) 15.000,00 0,00 15.000,00 

            139 414 Социјална давања запосленима  66.000,00 0,00 66.000,00 

            140 415 Накнаде трошкова запосленима 117.000,00 0,00 117.000,00 

            141 421 Стални трошкови 900.000,00 4.000,00 904.000,00 

            142 422 Трошкови путовања 40.000,00 0,00 40.000,00 

            143 423 Услуге по уговору 450.000,00 0,00 450.000,00 

            144 424 Специјализоване услуге 60.000,00 28.000,00 88.000,00 

            145 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 0,00 100.000,00 

            146 426 Материјал 180.000,00 0,00 180.000,00 

            147 465 

Остале текуће дотације по 

закону 359.000,00 0,00 
359.000,00 

            148 482 Остали порези и таксе 35.000,00 0,00 35.000,00 

            149 483 Новчане казне по решењу суда 30.000,00 0,00 30.000,00 

            150 512 Опрема 150.000,00 0,00 150.000,00 

            151 515 Књиге и литература 300.000,00 68.000,00 368.000,00 

                

Извори финансирања за 

функцију 820:     
  

              01 Приходи из буџета 7.254.448,50  7.254.448,50 

              04 Сопствени приходи   100.000,00 100.000,00 

                Укупно Народна библиотека    7.354.448,50 

4 4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 5.055.510,00 550.000,00 5.605.510,00 

      0602 
Програм 15- Опште услуге локалне 

самоуправе 
5.055.510,00 550.000,00 5.605.510,00 

    160   0002 
ПА 0002- Функционисање месних 

заједница 
5.055.510,00 550.000,00 5.605.510,00 

            152 421 Стални трошкови 2.770.000,00 175.000,00 2.945.000,00 

            153 423 Услуге по уговору 340.000,00 289.000,00 629.000,00 

            154 424 Специјализоване услуге 4.000,00 0,00 4.000,00 
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            155 425 Текуће поправке и одржавање 303.000,00 80.000,00 383.000,00 

            156 426 Материјал 0,00 6.000,00 6.000,00 

            157 483 

Новчане казне и пенали по 

решењу суда 1.550.000,00 0,00 
1.550.000,00 

            161 512 Опрема 88.510,00 0,00 88.510,00 

                

Извори финансирања за 

функцију 160:     
  

              01 Приходи из буџета 5.055.510,00  5.055.510,00 

              04 Сопствени приходи   550.000,00 550.000,00 

              07 Средства из Републике   250.000,00 250.000,00 

                Укупно МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    5.605.510,00 

4 4.06 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 

    510   0005 
ПА 0005- Управљање комуналним 

отпадом 
11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 

            158 421 Стални трошкови 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 

    560   0001 
ПА 0006- Управљање осталим врстама 

отпада 
600.000,00 0,00 600.000,00 

            159 424 Специјализоване услуге 600.000,00 0,00 600.000,00 

                

Извори финансирања за 

функцију 510:     
0,00 

              01 Приходи из буџета 11.700.000,00  11.700.000,00 

                

Извори финансирања за 

функцију 560:    
0,00 

              01 Приходи из буџета 600.000,00  600.000,00 

                Укупно Буџетски фонд 12.300.000,00  12.300.000,00 

У К У П Н И   Р А С Х О Д И  414.314.000,00 70.174.887,41 484.488.887,41 

 
Члан 6. 

 

У осталим деловима Одлука о Буџету 

општине Баточина за 2019. годину („Службени 

гласник општине Баточина“, број 28/18, 5/19, 13/19 и 

21/19) остаје непромењена. 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 7.             

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у «Службеном гласнику општине 

Баточина». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број 020-888/19-01 од 17.12.2019. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
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ПРОГРАМ / ПA / 

Пројекат 

Ш
и

ф
р

а 

Циљ Индикатор 

Вредн. у 
базној год. 

(2017) 

Очекивана 
вредност у  

2018. год. 

Циљана 

вредност у 
2019. 

години 

Циљана 
вредност у 

2020.год. Средства из буџета 

Сопствени и др. 

прих. Укупна средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1- Становање, 

урбанизам и просторно 

планирање 

1101 
Просторни развој у 

складу са плановима 

Проценат покривености 
територије урбанистичком 

планском документацијом 

90% 100% 100% 100% 1.800.000,00 4.920.000,00 6.720.000,00 

Просторно и 
урбанистичко 

планирање 

1101/0001 

Повећање покривености 

територије планском и 

урбанистичком 
документацијом 

Усвојен просторни план 

града/општине 
1 1 1 1 

1.600.000,00 600.000,00 2.200.000,00 

Број усвојених планова 

генералне регулације у 
односу на број предвиђених 

планова вишег реда 

2 3 3 4 

Проценат површине 

покривен плановима детаљне 
регулације 

10% 15% 20% 35% 
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Стамбена подршка  1101/0004 
Планско управљање 

стамбеном подршком 
Број корисника стамбене 

подршке 
4 6 2 1 200.000,00 4.320.000,00 4.520.000,00 

2 - Комунална 

делатност 
1102 

Повећање покривености 

територије комуналним 

делатностима 
одржавања јавних 

зелених површина, 

одржавања чистоће на 
површинама јавне 

намене и зоохигијене 

Број м² површина јавне 

намене где се одржава 

чистоћа у односу на укупан 
број м² јавне намене - на 

месечном нивоу 

315787,34 315787,34 315787,34 315787,34 

41.682.550,00 84.157.895,75 125.840.445,75 

Број м² јавних зелених 
површина на којима  се 

уређује и  одржава зеленило 

у односу на укупан број м² 
јавних зелених површина - на 

месечном нивоу 

6571,14 6571,14 6571,14 6571,14 
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Побољшање квалитета 
одржавања зелених 

јавних и осталих 

површина 

Број интервенција грађана на 

услуге одржавања гробља 
100 50 25 20 

Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 
1102/0001 

Адекватно управљање 

јавним осветљењем 

Укупан број замењених 
светиљки након пуцања 

лампи 

200 250 300 350 

17.000.000,00 10.000.000,00 27.000.000,00 

Ефикасно и рационално 

спровођење јавног 

осветљења и минималан 
негативан утицај на 

животну средину 

Укупан број замењених 

светиљки које су замењене 
савременијим 

250 290 350 380 

Одржавање јавних 

зелених површина 
1102/0002 

Максимална могућа 

покривеност насеља и 

територије услугама 

уређења и одржавања 

зеленила 

Број м² јавних зелених 

површина на којима се 

уређује и одржава зеленило у 

односу на укупан број м² 

зелених површина  

78853,68 78853,68 171294 171294 5.847.550,00 14.037.478,00 19.885.028,00 
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Адекватан квалитет 

пружених услуга 
уређења и одржавања 

јавних зелених 

површина 

Број извршених 

инспекцијских контрола 
  8 8 8 

Одржавање чистоће на 

површинама јавне 

намене 

1102/0003 

Максимална могућа 
покривеност насеља и 

територије услугама 

одржавања чистоће 
јавних површина 

Степен покривености 
територијеуслугама 

одржавања чистоће јавно-

прометних површина (број 
улица које се чисте у односу 

на укупан број улица у 

граду/општини)) 

26% 26% 26% 26% 

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 

Број улица које се одржавају 

прањем камионском 

цистерном 

11 11 11 11 
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Зохигијена 1102/0004 

Унапређење заштите од 

заразних и других 
болести које преносе 

животиње 

Број ухваћених и збринутих 

паса и мачака луталица 
150 160 170 180 

3.100.000,00 0 3.100.000,00 

Број пријављених уједа од 

паса и мачака луталица од 

стране оштећених 

26 20 10 10 

Унапређење заштите од 
заразних и других 

болести које преносе 

инсекти 

Јавне површине на којима је 
рађена дезинсекција (у км²) 

15 18 20 22 

Број извршених запрашивања 

за сузбијање комараца и 

крпеља  

2 3 4 5 

Уређивање, одржавање и 

коришћење пијаца 
1102/0005 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

уређивања, одржавања и 
коришћења пијаце 

Број опремљених пијачних 
места у односу на укупан 

број пијачних места 

предвиђених у складу са 
градском/општинском 

одлуком 

2 2 2 2 6.060.000,00 54.000.000,00 60.060.000,00 
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Проценат повећања 

корисника услуга закупа 
пијачног простора на 

годишњем нивоу 

  10% 12% 14% 

Одржавање гробља и 

погребне услуге 
1102/0006 

Адекватан квалитет 
пружених услуга 

одржавања гробља и 

погребних услуга 

Број интервенција у односу 

на укупан број поднетих 

иницијатива грађана за 
чишћење и одржавање 

гробља 

100 50 25 20 

1.535.000,00 0 1.535.000,00 

Проширење гробља (гробних 

места) 
0 400 420 420 

Управљање и 

снабдевање водом за 
пиће 

1102/0008 

Адекватан квалитет 

приужених услуга 
водоснабдевања 

Покривеност територије 

општине водоводном мрежом 
60 60 80 80 940.000,00 6.120.417,75 7.060.417,75 
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3 – Локални економски 

развој 
1501 

Отварање нових 

предузећа и 
предузетничких радњи 

на  територији 

града/општине 

Број жена предузетница у 

односу на укупан број 

отворених предузетничких 
радњи 

7/21 11/27 15/35 20/40 1.700.000,00 0 1.700.000,00 

Мере активне политике 

запошљавања 
1501/0002 

Повећање броја 
запослених кроз мере 

активне политике 

запошљавања 

Број новозапослених кроз 

реализацију мера активне 
политике запошљавања 

20 30 50 100 

1.700.000,00 0 1.700.000,00 

Број новозапослених жена 

кроз реализацију мера 
активне политике 

запошљавања 

1/20 10/30 15/35 20/40 

4 - Развој туризма 1502 
Промоција туристичке 

понуде општине 

Број догађаја који 
промовишу туристичку 

понуду општине у земљи и 

иностранству 

3 8 10 10 340.000,00 0,00 340.000,00 
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Промоција туристичке 

понуде 
1502/0002 

Адекватна промоција 

туристичке понуде 

града/општине на 
циљаним тржиштима 

Број догађаја који 
промовишу туристичку 

понуду града/општине у 

земљи и/или иностранству на 
којима учествује ТО 

града/општине 

3 8 10 10 340.000,00 0,00 340.000,00 

5 – Пољопривреда и 

рурални развој 
101 

Раст производње и 

стабилност дохотка 

произвођача 

Број жена носилаца 

пољопривредног газдинства 

у односу на укупан број 
корисника  

17/201 20/200 35/210 35/210 7.200.000,00 0 7.200.000,00 

Подстицаји за 

спровођење 

пољопривредне 

политике у локалној 

заједници 

0101/0001 

Стварање услова за 

развој и унапређење 

пољопривредне 
производње 

Број едукација намењених 

пољопривредним 

произвођачима на територији 
града/општине 

10 12 12 15 2.150.000,00 0 2.150.000,00 
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Број посећених сајмова на 

територији Реублике 
1 1 2 2 

Број жена корисница мера  16 20 30 30 

Мере подршке руралном 

развоју 
0101/0002 

Унапређење руралног 

развоја  

Проценат коришћења  

пољопривредног земљишта 
обухваћених годишњим 

програмом, у односу на 

укупне расположиве 
пољопривредне површине  

57,45 55 55 55 5.050.000,00 0 5.050.000,00 
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Број регистрованих 
пољопривредних газдинстава 

која су корисници мера 

руралног развоја у односу на 
укупан број пољопривредних 

газдинстава  

71 80 80 80 

Број жена корисница ових 

мера 
6 10 20 20 

6 - Заштита животне 

средине 
401 

Унапређење заштите 

природе 

Проценат територије под 
заштитом III категорије 

2,14 2,5 3 3 

26.714.000,00 10.000.000,00 36.714.000,00 

Број подручја која су 

проглашена заштићеним 
подручјем III категорије 

1 2 3 3 
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Унапређење управљања 

комуналним и осталим 
отпадом 

Проценат становништва 
покривеног услугом 

прикупљања комуналног 

отпада  

100% 100% 100% 100% 

Број „дивљих“ депонија 12 12 12 12 

Управљање отпадним 

водама 
0401/0004 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

одвођења отпадних вода 

Број интервенција на 

канализационој мрежи 
2 5 7 10 14.414.000,00 10.000.000,00 24.414.000,00 
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Адекватан квалитет 
пружених услуга 

одржавања и чишћења 

кишне канализације као 
и пражњење 

канализационе линије 

Број одржавања шахти кишне 
канализације 

60 60 60 60 

Број реконструисаних  

црпних станица 
    8   

Дужина канала за одржавање 

(км) 
    2,5 2,5 

Управљање комуналним 

отпадом 
0401/0005 

Спровођење редовних 

мерења на територији 
града/општине и 

испуњење обавеза у 

складу са законима 

Број извршених контрола или 

надзора мера поступања са 

одпадом у складу са Законом 
о управљању отпадом 

4 5 6 7 11.700.000,00 0 11.700.000,00 
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Број спроведених мерења 

количина комуналног отпада 

у складу са Законом о 
управљању отпадом 

497 510 530 550 

Управљање осталим 
врстама отпада 

0401/0006 
Одрживо управљање 

осталим врстама отпада 
Број очишћених „дивљих“ 

депонија 
12 12 12 12 600.000,00 0 600.000,00 

7 – Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

0701 

Повећање безбедности 

учесника у саобраћају и 
смањење броја 

саобраћајних незгода 

Број саобраћајних 

незгода/инцидената у односу 

на број из предходне године 

33/30 5/33 0/5 0/0 

36.922.200,00 27.727.356,96 64.649.556,96 Број смртних исхода у 

односу на број из прет ходне 
године 

2/2 0/2 0/0 0/0 

Број повређених људи у 

односу на број из претходне 
године 

16/20 0/16 0/0 0/0 

Управљање и одржавање 0701/0002 Одржавање квалитета Број километара санираних 0,872 2 3,6 4 36.922.200,00 27.727.356,96 64.649.556,96 
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саобраћајне 
инфраструктуре 

путне мреже кроз 
реконструкцију и 

редовно одржавање 

асфалтног покривача 

и/или реконструисаних улица 

Број километара санираних 

и/или реконструисаних улица 

фрезованим асфалт 

0 5 0 0 

Количина каменог агрегата за 

потребе насипања и редовног 
одржавања локалних и 

некатегорисаних путева у t 

4550 5000 9000 10000 

Опремање и одржавање  

саобраћајне 

сигнализације на 

путевима и улицама 

Број поправњених и 

новопостављених 

саобраћајних знакова и 
семафора 

17 25 30 35 

Дужина хоризонталне 

саобраћајне сигнализације (у 

км) 

0 1,5 1,5 1,5 
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8 – Предшколско 

васпитање и 

образовање 

2001 

Повећање обухвата деце 
предшколиским 

васпитањем и 

образовањем 

Проценат уписане деце у 

односу на број укупно 

пријављене деце 

100% 100% 100% 100% 

42.439.768,00 4.065.000,00 46.504.768,00 

Проценат деце која су 

уписана у предшколске 

установе (Проценат деце која 
су уписана у предшколске 

установе у односу на укупан 

број деце у граду/општини 
(јаслена група, предшколска 

група и ППП)) 

75% 80% 80% 80% 

Функционисање 

предшколских установа 
2001/0001 

Обезбеђени адекватни 

услови за Васпитно-
образовани рад са децом 

Просечан број деце у групи 

(јасле, предшколски, 
припремни предшколски 

18 19 19 20 42.439.768,00 4.065.000,00 46.504.768,00 
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уз повећан обухват програм/ппп) 

Просечан број деце по 
васпитачу/васпитачици 

(јасле, предшколски, 

припремни предшколски 
програм) 

9 15 15 16 

Проценат деце ослобођене од 
пуне цене услуге у односу на 

укупан број деце 

12% 14% 14% 15% 

9 – Основно 

образовање и 

васпитање 

2002 

Потпуни обухват 

основним образовањем и 

васпитањем 

Обухват деце основним 

образовањем (расположено 

према полу) 

811 (м-

436, 375-

ж) 

809 (м-435, 
ж-374) 

792 (м-

430, ж-

362) 

805 (м-

433, ж-

372) 

41.500.000,00 0 41.500.000,00 
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Стопа прекида основног 

образовања (расположено 
према полу) 

0 0 0 0 

Унапређен квалитет 

основног образовања  

Просечан број поена на 

матурском испиту 

(математика/српски/општи) 

9/11/13 14/15/18 14/15/18 15/16/19 

Проценат ученика који је 

учествовао на републичким 
такмичењима 

2% 4% 10% 15% 

Функционисање 

основних школа 
2002/0001 

Обезбеђени прописани 

услови за васпитно-

образовни рад са децом 

у основним школама 

Просечан број ученика по 

одељењу (разврстани по 

полу) 

28 (ж-13, 

м-15) 

26 (ж-12, 

м-14) 

26 (ж-12, 

м-14) 

25 (ж-13, 

м-12) 
41.500.000,00 0 41.500.000,00 



                                                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

44 

 

Проценат школима у којима 
је надлежна инспекција 

(санитарна за хигијену, 

грађевинска за грађевинске 
услове и инспекција заштите) 

0 0 0 0 

Унапређен квалитет 

основног образовања 

Број ученика који похађају 

ваннаставне активности у 

односу на укупан број 
ученика 

395/834 417/811 512/809 625/805 
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Број стручних лица која су 

добила најмање 24 бода за 

стручно усавршавање  кроз 
учешће на семинарима на 

годишњем нивоу 

56 68 72 78 

Број деце која се образују по 
ИОП3 

0 2 4 6 

10 – Средње 

образовање и 

васпитање 

2003 
Повећање обухвата 

средњошколског 

образовања 

Број деце која су обухваћена 
средњим образовањем 

(пасположен по полу) 

104-ж, 

141-м 

110-ж, 133-

м 

100-ж, 

152-м 

105-ж, 

170-м 
16.900.000,00 0 16.900.000,00 
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Стопа прекида средњег 
образовања (расположено 

према полу) 

0,79%-ж, 

0,40%-м 

0,41%-ж, 

0,82%.м 

0,40%-ж, 

0,79%-м 
0 

Унапређење 

доступности средњег 
образовања 

Број објеката који су 

прилагодили простор за децу 
са инвалидитетом у односу 

на укупан број објеката 

средњих школа 

0 0 1 1 

Проценат деце која се 

школују у средњим школама 

на основу индивидуалног 
образованог плана (ИОП2) у 

односу на укупан број деце 

одговарајуће старосне групе 

0 1,22 1,22 1,45 
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Функционисање 

средњих школа 
2003/0001 

Унапређење квалитета 

образовања у средњим 
школама 

Број ученика који похађају 

ваннаставне активности/у 
односу на укупан број 

ученика 

147/245 170/243 190/252 210/275 

16.900.000,00 0 16.900.000,00 

Број запослених који су 

добили најмање 24 бода за 

стручно усавршавање кроз 
учешће на семинарима на 

годишњем нивоу 

22 22 25 35 

Број талентоване деце 

подржане од стране 
града/општине у односу на 

укупан број деце у школама 

2/245 4/243 4/252 5/275 
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11 - Социјална и дечија 

заштита 
0901 

Повећање доступности 
права и механизама 

социјалне заштите за 

жене у локалној 
заједници 

Број жена корисница 

социјалне помоћи у односу 
на укупан број поднетих 

захтева 

100/194 110/200 100/200 100/200 18.030.000,00 3.800.000,00 21.830.000,00 

Једнократне помоћи и 
други облици помоћи 

0901/0001 

Унапређење заштите 
сиромашних  

Број породица које добијају 

помоћ у виду грађевинског 
материјала (за стамбене 

објекте које додељује КИРС) 

0 4 2 1 

3.230.000,00 3.800.000,00 7.030.000,00 

Унапређење положаја 
грађана који припадају 

угроженим 

групамаобезбеђивањем 
мера материјалне 

подршке 

Број корисника 231 325 330 340 
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Дневне услуге у 

заједници 
0901/0003 

Подстицање развоја 

разноврсних социјалних 

и других услуга у 
заједници 

Број удружења која добијају 

средства из буџета општине 
1 1 2 2 1.240.000,00 0 1.240.000,00 

Подршка реализацији 

програма Црвеног крста  
0901/0005 

Социјално давање-
олакшавање људске 

патње пружањем 

неопходне ургентне 
помоћи лицимау 

невољи, развијањем 

солидарности међу 
људима, организовањем 

различитих облика 

помоћи 

Број дистрибуираних пакета 

за социјално угрожено 
становништво 

1072 1100 1150 1150 1.100.000,00 0 1.100.000,00 

Подршка деци и 

породици са децом 
0901/0006 

Унапређење 

популационе политике 

Број мера материјалне 
подршке намењен мерама 

локалне популационе 

политике  

2 3 3 3 9.300.000,00 0 9.300.000,00 
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Једнократна помоћ породици 
за новорођенчад 

70 80 90 100 

Број незапослених породиља 

које примају помоћ општине 
35 50 60 70 

Подршка особама са 

инвалидитетом 
0901/0008 

Обезбеђивање услуга 

социјалне заштите за 

старије и одрасле са 
инвалидитетом 

Број корисника услуга 1 2 2 2 3.160.000,00 0,00 3.160.000,00 

12 - Здравствена 

заштита 
1801 

Унапређење система 

пружања здравствених 

услуга уз подизање 
техничке опремљености 

новом опремом  за 

пружање квалитетних 
здравствених услуга 

пацијентима  

Проценат броја укупно 
извршених здравствених 

услуга у односу на укупно 

планиране годишње 

107 109 111 113 11.534.000,00 0 11.534.000,00 
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Унапређење система 
пружања квалитетних 

здравствених услуга 

пацијентима  повећањем 
броја запослених 

Број нових запослених 
радника  

3 4 4 4 

    

Проценат повећања 

запослености у односу на 
укупан број радника у Дому  

здравља 

4 6 6 6 
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Функционисање 

установа примарне 

здравствене заштите 

1801/0001 

Унапређење система 

пружања здравствених 
услуга уз подизање 

нивоа техничке 

опремљености новом 
медицинском  и осталом 

опремом за пружање 

квалитетних  
превентивних и 

куративних 

здравствених услуга 
пацијентима 

Проценат броја укупно 

извршених здравствених 

услуга у односу на укупно 
планиране на годишњем 

нивоу 

107 109 111 113 

11.534.000,00 0 11.534.000,00 

Унапређење система 

пружања здравствених 
услуга и побољшање 

квалитета здравствене 

заштите повећањем 

броја запослених 

радника који учествују у 

пружању  

Број нових запослених 

радника 
3 4 4 4 
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Проценат повећања 
запослености у одноосу на 

укупан број радника у Дому 

здравља 

4 6 6 6 

13- Развој културе и 

информисања 
1201 

  

Број реализованих програма 

на 1000 становника који 
доприносе остваривању 

општег интереса у култури 

3+3 3+3 2+3 2+3 

24.200.128,50 330.000,00 24.530.128,50 

  

Подстицање развоја 
културе 

Број посетилаца програма 
који доприносе остваривању 

општег интереса у култури 

који су одржани на 1000 
становика 

300+96 300+97 500+97 500+97 

  

Укупан број чланова 

удружења грађана из области 

културе 

600 600 600 600 
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Остваривање јавног 

интереса из области 

информисања 

Број сати емитованих ТВ и 
радио садржаја који 

доприносе остварењу општег 

интереса 

3 6 8 9 

Број примерака локалних 

штампаних медија који 
доприносе остваривању 

општег интереса у области 

јавног информисања 

0 900 2000 2500 

Функционисање 

локалних установа 

културе 

1201/0001 

Обезбеђење редовног 

функционисања 

установа културе 

Број запослених у установама 

културе у односу на укупан 

број запослених у ЈЛС 

8 8 8 8 20.030.128,50 250.000,00 20.280.128,50 
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Подстицање развоја 
културе 

Број реализованих програма 

на 1000 становника који 

доприносе остваривању 
општег интереса у култури 

0,032 0,035 0,035 0,035 

Број посетилаца програма 
који доприносе остваривању 

општег интереса у култури 

који су одржани на 1000 
становника  

0,97 0,97 0,97 0,97 

Јачање културне 
продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

1201/0002 

Повећање учешћа 

грађана у културној 

продукцији и 
уметничком 

стварачаштву  

Број грађана који су 
учествовали у програмима 

културне продукције 

уметничког стварала 

500 600 700 700 2.970.000,00 80.000,00 3.050.000,00 
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Унапређење 
разноврсности културне 

понуде 

Број програма и пројеката 

удружења грађана 

подржаних од стране 
општине 

20 25 30 30 

Унапређење система 

очувања и представљања 

културно-историјског 
наслеђа 

1201/0003 

Очување и заштита 
културног наслеђа 

Број Црквених заједница које 
користе меру ЈЛС 

4 5 6 6 

600.000,00 0 600.000,00 

Унапређење 

разноврсности културне 
понуде 

Број програма и пројеката 
удружења грађана 

подржаних од стране 

општине 

20 25 30 30 

Остваривање и 

унапређење јавног 
интереса у области 

јавног информисања 

1201/0004 

Повећана понуда 
квалитетних медијских 

садржаја из области 

друштвеног живота 
локалне заједнице 

Број медијских садржаја 

подржаних на конкурсима 

јавног информисања 

0 0 6 6 600.000,00 0 600.000,00 
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14 - Развој спорта и 

омладине 
1301 

Обезбеђење услова за 
бављење спортом свих 

грађана и грађанки 

града/општине 

Број спортских организација 

преко којих се остварује 
јавни интерес у области 

спорта 

13 11 13 13 

11.043.000,00 0 11.043.000,00 

Број жена чланова спортских 

организација и удружења 
  94 100 120 

Подршка локалним 

спортским 
организацијама , 

удружењима и савезима 

1301/0001 

Унапређење подршке 

локалним спортским 

организацијама преко 
којих се остварује јавни 

интерес у области 

спорта 

Број годишњих програма 

спортских организација 

финансираних од стране 
општине 

13 11 13 13 

10.822.000,00 0 10.822.000,00 Број стипендираних 

категорисаних спортиста 
3 3 3 3 

Број годишњих програма 

удружења грађана 

финансираних од стране 
општине 

4 4 5 5 
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Спровођење омладинске 

политике 
1301/0005 

Подршка активном 
укључивању младих у 

различите друштвене 

активности 

Број младих корисника 

услуга мера омладинске 
политике 

0 110 100 100 221.000,00 0 221.000,00 

15 – Опште услуге 

локалне самоуправе 
0602 

Одрживо управно и 
финансијско 

функционисање 

града/општине у складу 
надлежностима и 

пословима локалне 

самоуправе 

Однос броја запослених у 
граду/општини и законом 

утврђеног максималног броја 

запослених 

29/41 30/41 32/41 33/41 99.672.531,50 517.178,86 100.189.710,36 

Функционисање локалне 

самоуправе и градских 
општина 

0602/0001 Функционисање управе 

Проценат решених  предмета 
у календарској години (у 

законском року, ван 

законског рока) 

24,25% 35% 40% 40% 74.605.558,10 217.178,86 74.822.736,96 
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Функционисање месних 
заједница 

0602/0002 

Обезбеђено 

задовољавање потреба и 

интереса локалног 
становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број иницијатива /предлога 
месних заједница према 

граду/општини у вези са 

питањима од интереса за 
локално становништво 

0 24 26 28 4.374.000,00 300.000,00 4.674.000,00 

Сервисирање јавног дуга 0602/0003 

Одржавање финансијске 

стабилности општине и 
финансирање 

капиталних 

инвестиционих расхода 

Удео дугорочних дугова за 

финансирање капитала 
7,3 3,9 2 1 15.550.000,00 0 15.550.000,00 

Текућа буџетска резерва 0602/0009             2.842.973,40 0 2.842.973,40 

Стална буџетска резерва 0602/0010             1.000.000,00 0 1.000.000,00 
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Управљање у ванредним 

ситуацијама 
0602/0014 

Изградња ефикасног 

превентивног система 
заштите и спасавања на 

избегавању последица 

елементарних и других 
непогода 

Број санираних водотокова 0 2 2 3 1.300.000,00 0 1.300.000,00 

16 – Политички систем 

локалне самоуправе 
2101 

           Ефикасно и 

ефективно 

функционисање органа 
политичког система 

локалне самоуправе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

          15.458.952,00 0 15.458.952,00 

Функционисање 

Скупштине 
2101/0001 

Функционисање локалне 

скупштине 

Број усвојених аката 75 80 80 80 

7.525.572,00 0 7.525.572,00 
Број седница скупштине 9 10 10 10 

Број седница сталних радних 
тела 

11 15 80 80 

Функционисање 

извршних органа 
2101/0002 

Функционисање 

извршних органа 

Број усвојених аката 153 160 160 160 

7.933.380,00 0 7.933.380,00 

Број седница извршних 

органа 
23 30 30 30 
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Број донетих аката 153 160 160 160 

17 – Енергетска 

ефикасност и 

обновљиви извори 

енергије 

501 
Смањење потрошње 

енергије 

Урађена термоизолација и 
фасада на зградама јавне 

управе 

0 1 1 1 600.000,00 0 600.000,00 

Енергетски менаџмент 0501/0001 
Смањење потрошње 

енергије 

Урађена термоизолација и 

фасада на зградама јавне 

намене 

0 1 1 1 600.000,00 0 600.000,00 

УКУПНО 
397.737.130,00 135.517.431,57 533.254.561,57 
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На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 

108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 

113/17, 95/18  и 31/19), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 

83/14 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) 

и члана 36. став 1. тачка 2. Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине Баточина“, 

бр. 9/19), на предлог Општинског већа општине 

Баточина, Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 17.12.2019. године, донела 

је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

Приходи и примања, расходи и издаци 

буџета општине Баточина за 2020. годину (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 513.630.900,00 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  508.630.900,00 

- Буџетска средства 450.398.900,00 

- Остали извори 58.232.000,00 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 5.000.000,00 

2 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 531.080.378,00 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 358.654.973,00 

- Буџетска средства 347.910.973,00 

- Остали извори 10.744.000,00 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 172.425.405,00 

- Буџетска средства 93.637.927,00 

- Остали извори 78.787.478,00 

      

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -17.449.478,00 

  

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 

јавних политика) 0,00 

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -17.449.478,00 

      

Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

  Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

  Примања од задуживања 0,00 

  Неутрошена средства из претходних година 31.299.478,00 

  Издаци за отплату главнице дуга 13.850.000,00 

      

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 17.449.478,00 
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета, утврђени су у следећим износима: 

 

Редни 

број 
ОПИС 

Економска 

класификација 

Износ у 

динарима 

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 513.630.900,00 

1 Порески приходи 71 271.220.000,00 

1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 

самодоприноса) 711 143.070.000,00 

1.2 Самодопринос 711180 0,00 

1.3 Порез на имовину 713 85.000.000,00 

1.4 Остали порески приходи 714+716 43.150.000,00 

2 Непорески приходи, у чему: 74 67.681.832,00 

2.1 Поједине врсте накнада са одређеном наменом   8.000.000,00 

2.2 Приходи од продаје добара и услуга   59.681.832,00 

3 Донације 731+732 380.000,00 

4 Трансфери 733 168.989.068,00 

5 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771 360.000,00 

6 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 5.000.000,00 

II 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 4+5 531.080.378,00 

1 Текући расходи 4 288.635.225,00 

1.1 Расходи за запослене 41 85.393.342,00 

1.2 Коришћење роба и услуга 42 141.795.411,00 

1.3 Отплата камате 44 1.050.000,00 

1.4 Субвенције 45 10.000.000,00 

1.5 Социјална заштита из буџета 47 21.326.000,00 

1.6 Остали расходи, у чему: 48+49 29.070.472,00 

  - Средства резерви 499 4.000.000,00 

2 Трансфери 46 70.019.748,00 

3 Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 172.425.405,00 

4 Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊЕ 9 0,00 

1 

Примања по основу отплата кредита и продаје 

финансијске имовине 92 0,00 

2 Задуживање 91 0,00 

2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 

2.2 Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

IV ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 6 13.850.000,00 

3 Отплата дуга 61 13.850.000,00 

3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 13.850.000,00 

3.2 Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 
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4 Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

      

V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 3 31.299.478,00 

 

Члан 2. 

 

Укупна примања и приходи из члана 1. ове Одлуке, планирају се у следећим износима: 
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Члан 3. 

 Расходи и издаци из члана 1. Ове одлуке користе се за следеће програме: 
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Члан 4. 

 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020. годину исказују се у следећем прегледу: 

 

                                                                                                              износи су у хиљадама динара 
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1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 

1 

Изградња постројења 

за пречишћавање 
отпадних вода 

2021 2021 110.000 2021 0 110.000 0 0 

2 
Изградња секундарне 

водоводне мреже у 

селу Брзан 

2020 2022 246.000 2020 6.000 120.000 120.000 0 

3 
Рехабилитација пута 

Баточина  - Лапово 
2020 2020 107.000 2020 107.000 0 0 0 

4 
Рехабилитација пута 
Бадњевац – Ресник 

2020 2020 52.000 2020 52.000 0 0 0 

5 
Изградња зелене 

пијаце у Баточини 
2020 2020 63.000 2020 63.000 0 0 0 

6 

Изградња 

приступних 
саобраћајница у 

индустријској зони 

Жировничко поље 

2020 2020 52.000 2020 52.000 0 0 0 

7 

Изградња система за 

наводњавање 

пољопривредног 
земљишта 

2021 2022 10.000 2022 0 5.000 5.000 0 
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8 

Израда просторног 

плана општине 

Баточина 

2021 2021 6.000 2021 0 6.000 0 0 

9 
Реконструкција јавне 

расвете у општини 

Баточина 

2016 2021 58.000 2021 10.200 5.000 0 0 

10 
Реконсктрукција 

улице Краља Петра I 

у Баточини 

2021 2021 53.000 2021 0 53.000 0 0 

11 

Израда пројектне 
документације за 

изградњу и 

реконструкцију 
водоводне мреже 

2020 2020 4.000 2020 4.000 0 0 0 

12 

Израда пројектне 

документације за 

рехабилитацију 
путева на територији 

општине 

2020 2020 800 2020 800 0 0 0 

13 
Рехабилитација 

Раковдолске улице у 

Баточини 

2020 2020 1.700 2020 1.700 0 0 0 

14 

Рехабилитација дела 

Железничке улице и 
надвожњака у улици 

Александра Симића 

у Баточини 

2020 2020 4.200 2020 4.200 0 0 0 

15 

Рехабилитација 

Пиротске улице у 

Баточини 

2020 2020 3.000 2020 3.000 0 0 0 

16 

Рехабилитација 
улице Капетана Коче 

Анђелковића у 

Баточини 

2020 2020 1.000 2020 1.000 0 0 0 

17 

Рехабилитација 

улице Лазе 

Младеновића у 
Бадњевцу 

2020 2020 4.000 2020 4.000 0 0 0 

18 

Рехабилитација 

улице Радомира 

Михаиловића у 
Жировници 

2020 2020 4.200 2020 4.200 0 0 0 

19 

Рехабилитација 

улице Вука Караџића 
(Калиготић) у Брзану 

2020 2020 4.500 2020 4.500 0 0 0 

20 

Рехабилитација 

улице 
Старокијевачке у 

Кијеву 

2020 2020 2.400 2020 2.400 0 0 0 

21 

Рехабилитација пута 

Доброводица – 
Жировница 

2021 2021 32.000 2021 0 32.000 0 0 

22 

Рехабилитација 

улице Ловћенске у 
Баточини 

2021 2021 1.800 2021 0 1.800 0 0 

23 

Рехабилитација 

улице Стевана 

Синђелића у Брзану 

2021 2021 2.700 2021 0 2.700 0 0 

24 

Рехабилитација 

улице Горњомалске 

у Кијеву 

2021 2021 1.900 2021 0 1.900 0 0 

25 
Рехабилитација пута 

кроз Орнице у 

Брзану 

2022 2022 7.500 2022 0 0 7.500 0 
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26 

Уређење водокова 

другог реда на 

територији општине 

2020 2021 5.600 2021 600 5.000 0 0 

27 
Основна школа-

капитално 

одржавање зграде 

2019 2020 200.000 2020 200.000 0 0 0 

28 
Средња школа-

капитално 

одржавање 

2020 2022 109.500 2022 2.850 98.000 8.000 0 

29 

 

ПУ "Полетарац" – 

капитално 
одржавање 

2020 2022 109.200 2022 500 3.000 105.000 0 

30 

Изградња спортско 

рекреационог 

комлекса у насељу 
Стара Лозница 

2019 2020 19.463 2020 19.463 0 0 0 

31 

Реконструкција 

црпних станица 
фекалне 

канализације 

2020 2020 12.000 2020 12.000 0 0 0 

32 

Изградња фекалне 

канализације у улици 
Радоја Домановића у 

Баточини 

2020 2020 1.500 2020 1.500 0 0 0 

33 

Завршетак изградње 
фекалне 

канализације у 

насељу Доња Мала у 
Баточини 

2020 2020 14.000 2020 14.000 0 0 0 

34 

Израда анализе 

стања 
водовоснабдевања 

2020 2020 600 2020 600 0 0 0 

35 

Израда анализе 

стања канализационе 

мреже 

2020 2020 600 2020 600 0 0 0 

36 

Израда пројектне 

документације за 

изградњу 
канализационе 

мреже 

2020 2020 600 2020 600 0 0 0 

37 
Изградња дечијих 

мобилијара 
2020 2022 5.500 2022 1.500 2.000 2.000 0 

38 

Реконструкција Дома 

културе у 
Доброводици 

2021 2021 2.500 2021 0 2.500 0 0 

39 
Реконструкција Дома 

културе у Грацу 
2022 2022 3.000 2022 0 0 3.000 0 

40 

Рехабилитација пута 

у Бадњевцу - Павлиш 

, 5.реон 

2021 2021 3.200 2021 0 3.200 0 0 

41 

Рехабилитација пута 
у Бадњевцу - од 

Прешића раскрснице 

до Миленковића 

2022 2022 2.400 2022 0 0 2.400 0 

42 

Рехабилитација 

локалних путева у 

Никшићу 

2021 2022 5.000 2022 0 2.500 2.500 0 

43 
Рехабилитација 

локалних путева у 

Прњавору 

2021 2022 5.000 2022 0 2.500 2.500 0 

44 

Изградња фекалне 
канализације у 

улицама Боре 

Станковића, 
Крагујевачка, 

2021 2021 10.200 2021 0 10.200 0 0 
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Виноградарска 

45 
Изграња мерне 

станице за контролу 

квалитета ваздуха 

2022 2022 2.000 2022 0 0 2.000 0 

46 
Изградња капеле на 

гробљу у Бадњевцу 
2022 2022 4.500 2022 0 0 4.500 0 

47 

Рехабилитација пута 

у Стевановића крају 
у Жировници 

2022 2022 1.200 2022 0 0 1.200 0 

48 

Изградња спортско 

рекреационог 
комплекса ''Урвина'' 

2021 2021 2.500 2021 0 2.500  0 

49 

Рехабилитација пута 

према Чесми - Стари 

Брзан 

2022 2022 5.000 2022 0 0 5.000 0 

50 

Рехабилитација 

улице Краљевића 

Марка у Бадњевцу 

2021 2021 4.200 2021 0 4.200 0 0 

51 
Реконструкција Дома 

културе у Горњој 

Баточини 

2021 2021 2.000 2021 0 2.000 0 0 
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II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 5. 

 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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III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 6. 

 

У складу Законом о начину  одређивања 

максималног броја запослених у локалној 

администрацији („Службени гласник РС“, број 

68/2015, 81/2016 – одлука УС и  95/2018), број 

запослених код корисника буџета не може прећи 

максималан број запослених на неодређено и 

одређено време, и то: 

- 55 запослених у локалној 

администрацији на неодређено време; 

- 5 запослених у локалној 

администрацији на одређено време; 

- 33 запослених у предшколским 

установама на неодређено време; 

- 3 запослених у предшколским 

установама на одређено време. 

У овој одлуци о буџету средства за плате се 

обезбеђују за број запослених из става 1. овог 

члана.  

 

Члан 7. 

 

       За извршавање Одлуке о буџету одговоран 

је председник општине.  

Председник општине је наредбодавац за 

извршење буџета. 

 

Члан 8. 

 

Наредбодавац директних и индиректних 

корисника буџетских средстава је функционер 

(руководилац), односно лице које је одговорно за 

управљање средствима, преузимање обавеза, 

издавање налога за плаћање који се извршавају из 

средстава органа, као и за издавање налога за 

уплату средстава која припадају буџету. 

 

Члан 9. 

 

За законито, наменско, економично и 

ефикасно коришћење средстава распоређених овом 

Одлуком, одговоран је функционер, односно 

руководилац директног, односно индиректног 

корисника буџетских средстава 

 

Члан 10. 

 

Орган управе надлежан за финансије 

обавезан је да редовно прати извршење буџета и 

најмање два пута годишње информише Општинско 

веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку 

шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

У року од петнаест  дана по подношењу 

извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће 

усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

Извештај садржи и одступања између 

усвојеног буџета и извршења и образложење 

великих одступања. 

 

Члан 11. 

 

Одлуку о промени апропријације из 

општих прихода буџета и преносу апропријације у 

текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. 

Закона о буџетском систему доноси председник 

општине.  

 

Члан 12. 

 

Решење о употреби средстава текуће и 

сталне буџетске резерве на предлог локалног 

органа управе надлежног за финансије доноси 

председник општине. 

      

Члан 13. 

 

Одлуку о отварању буџетског фонда у 

складу са чланом 64. Закона о буџетском систему 

доноси Општинско веће. 

 

Члан 14. 

 

Општинско веће одговорно је за 

спровођење фискалне политике и управљање 

јавном имовином, приходима и примањима и 

расходима и издацима на начин који су у складу са 

Законом о буџетском систему. 

                                                                     

Члан 15. 

 

Овлашћује се председник општине да, у 

складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, 

може поднети захтев Министарству финансија за 

одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног 

дефицита од 10 %, уколико је резултат реализације 

јавних инвестиција. 

 

Члан 16. 

 

Новчана средства буџета општине, 

директних и индиректних корисника буџетских 

средстава, као и других корисника јавних 

средстава који су укључени у консолидовани рачун 
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трезора општине, воде се и депонују на 

консолидованом рачуну трезора. 

 

Члан 17. 

 

Обавезе које преузимају директни и 

индиректни корисници буџетских средстава морају 

одговарати апропријацији која им је за ту намену 

овом Одлуком одобрена и пренета.  

Изузетно корисници из става 1. овог члана, 

у складу са чланом 54. Закона о буџетском 

систему, могу преузети обавезе по уговору који се 

односи на капиталне издатке и захтева за плаћање 

у више година, на основу предлога органа 

надлежног за послове финансија, уз сагласност 

општинског већа, а највише до износа исказаних у 

плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке.   

Корисници буџетских средстава су 

обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке 

за преузимање обавеза по уговору за капиталне 

пројекте прибаве сагласност органа надлежног за 

финансије. 

Корисник буџетских средстава, који 

одређени расход извршава из средстава буџета и из 

других прихода, обавезан је да измирење тог 

расхода прво врши из прихода из тих других 

извора.  

Обавезе преузете у 2020. години у складу 

са одобреним апропријацијама у тој години, а 

неизвршене у току 2020. године, преносе се у 2021. 

годину и имају статус преузетих обавеза и 

извршавају се на терет одобрених апропријација 

овом одлуком. 

 

Члан 18. 

 

  Преузете обавезе и све финансијске обавезе 

морају бити извршене искључиво на принципу 

готовинске основе са консолидованог рачуна 

трезора, осим ако је законом, односно актом Владе 

предвиђен другачији метод. 

 

Члан 19. 

 

Корисници буџетских средстава преузимају 

обавезе само на основу писаног уговора или другог 

правног акта, уколико законом није другачије 

прописано. 

Плаћање из буџета неће се извршити 

уколико нису поштоване процедуре утврђене 

чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему. 

 

Члан 20. 

 

Корисници буџетских средстава приликом 

додељивања уговора о набавци добара, пружању 

услуга или извођењу грађевинских радова, морају 

да поступе у складу са Законом о јавним набавкама 

(„Службени Гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15). 

Јавна набавка мале вредности у смислу 

члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се 

набавка истоврсних добара, услуга или радова чија 

је укупна процењена вредност на годишњем нивоу 

није већа од 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а.  

На набавке истоврсних добара, услуга или 

радова чија је укупна процењена вредност на 

годишњем нивоу нижа од 500.000,00 динара без 

ПДВ-а, наручиоци нису обавезни да примењују 

одредбе Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 21. 

 

Обавезе према корисницима буџетских 

средстава извршавају се сразмерно оствареним 

примањима буџета.  

Ако се у току године примања смање, 

издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и 

то: обавезе утврђене законским прописима на 

постојећем нивоу и минимални стални трошкови 

неопходни за несметано функционисање 

корисника буџетских средстава. 

Ако корисници буџетских средстава не 

остваре додатне приходе, утврђене у члану 2. ове 

Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода 

неће се извршавати на терет средстава буџета. 

Ако корисници буџетских средстава 

остваре додатне приходе у износу већем од износа  

исказаног у члану 2. ове одлуке, могу користити 

средства остварена из додатних прихода до нивоа 

до ког су та средства и остварена, а за намене 

утврђене овом одлуком. 

 

Члан 22. 

 

Новчана средства на консолидованом 

рачуну трезора могу се инвестирати у 2020. години 

само у складу са чланом 10. Закона о буџетском 

систему, при чему су, у складу са истим чланом 

Закона, председник општине, односно лице које он 

овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог 

инвестирања. 

 

Члан 23. 

 

Директни и индиректни корисници 

буџетских средстава, који користе пословни 

простор и покретне ствари у државној својини, а 

финансирају се из средстава буџета, не плаћају 

закуп у 2020. години, осим сталних трошкова 

неопходних за обављање делатности. 
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Члан 24. 

 

Директни и индиректни корисници 

буџетских средстава, у 2020. години обрачунату 

исправку вредности нефинансијске имовине 

исказују на терет капитала, односно не исказују 

расход амортизације и употребе средстава за рад. 

 

Члан 25. 

 

Средства распоређена за финансирање 

расхода и издатака корисника буџета, преносе се 

на основу њиховог захтева у складу са одобреним 

квотама у тромесечним плановима буџета, али у 

оквиру остварења буџета. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе 

копију комплетне правне и финансијске 

документације на основу које се врши плаћање. 

Корисници буџетских средстава могу 

користити средства распоређена овом одлуком 

само за намене за које су им по њиховом захтеву та 

средства одобрена и пренета. 

На терет буџетских средстава корисник 

може преузимати обавезе само до износа 

апропријације утврђене овом одлуком. 

У случају да за извршење одређеног 

плаћања буџетског корисника није постојао правни 

основ, средства се враћају у буџет општине.  

 

Члан 26. 

 

Општинско веће донеће програм 

рационализације којим ће обухватити све 

кориснике јавних средстава, укључујући и 

одређене критеријуме за извршавање тог програма, 

и о томе обавестити Скупштину општине. 

Корисник буџетских средстава не може, без 

претходне сагласности председника општине, а у 

складу са законом којим се одређује максималан 

број запослених у локалној администрацији, 

засновати радни однос са новим лицима до краја 

2020. године, уколико средства потребна за 

исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру 

износа средстава која су, у складу са овом одлуком, 

предвиђена за плате том буџетском кориснику и 

програмом рационализације из става 1. овог члана. 

 

Члан 27. 

 

За финансирање дефицита текуће 

ликвидности, који може да настане услед 

неуравнотежености кретања у приходима и 

расходима буџета, председник општине може се 

задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о 

јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/05, 

107/09, 78/11, 68/15 и 95/18).         

 

 

 

Члан 28. 

 

Изузетно, у случају да се буџету општине 

Баточина из другог буџета (Републике, Покрајине, 

друге општине) определе актом наменска 

трансферна средства, укључујући и наменска 

трансферна средства за надокнаду штета услед 

елементарних непогода, као и у случају уговарања 

донације, чији износи нису могли бити познати у 

поступку доношења ове одлуке, орган управе 

надлежан за финансије на основу тог акта отвара 

одговарајуће апропијације за извршење расхода по 

том основу, у складу са чланом 5. Закона о 

буџетском систему.  

 

Члан 29. 

 

Корисници буџетских средстава до 31. 

децембра 2019. године пренеће на рачун извршења 

буџета средства која нису утрошена за 

финансирање расхода у 2019. години, која су овим 

корисницима прeнета у складу са Одлуком о 

буџету општине Баточина за 2019. годину. 

 

Члан 30. 

 

Плаћање са консолидованог рачуна трезора 

за реализацију обавеза других корисника јавних 

средстава, у смислу Закона о буџетском систему 

који су укључени у систем консолидованог рачуна 

трезора, неће се вршити уколико ови корисници 

нису добили сагласност на финансијски план на 

начин прописан законом, односно актом 

Скупштине општине. 

 

Члан 31. 

 

У буџетској 2020. години неће се вршити 

обрачун и исплата божићних, годишњих и других 

врста накнада и бонуса предвиђених посебним и 

појединачним колективним уговорима, за директне 

и индиректне кориснике средстава буџета, осим 

јубиларних награда за запослене који су то право 

стекли у 2020. години. 

Такође у 2020. години не могу се 

исплаћивати запосленима код директних и 

индиректних корисника буџетских средстава 

локалне власти награде и бонуси који према 

међународним критеријумима представљају 

нестандардне, односно нетранспарентне облике 

награда и бонуса. 

 

Члан 32. 
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Корисник буџетских средстава, који 

одређени расход и издатак извршава из других 

извора прихода и примања, који нису општи 

приход буџета (извор 01- приходи из буџета), 

обавезе може преузимати само до нивоа остварења 

тих прихода или примања, уколико је ниво 

остварених прихода и примања мањи од одобрених 

апропријација. 

Корисник буџетских средстава код кога у 

току године дође до умањења одобрених 

апропријација из разлога извршења принудне 

наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће 

мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако 

што ће предложити умањење обавезе, односно 

продужење уговорног рока за плаћање или 

отказати уговор. 

 

Члан 33. 

 

Приоритет у извршавању расхода за робе и 

услуге корисника буџетских средстава имају 

расходи за сталне трошкове, трошкове текућих 

поправки и одржавања и материјал. 

Корисници буџетских средстава дужни су 

да обавезе настале по основу сталних трошкова, 

трошкова текућих поправки и одржавања, 

материјала, као и по основу капиталних издатака 

измире у року утврђеном законом који регулише 

рокове измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама. 

 

 

Члан 34. 

 

Ову Одлуку доставити министарству 

надлежном за финансије и објавити у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

 

Члан 36. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Баточина“, а примењиваће се од 1. 

јануара 2020. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-889/19-01 од 17.12.2019. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог 

 Министарство финансија РС је Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. 

годину дефинисало обавезу да образложење Одлуке о буџету садржи Табелу 1, у којој ће се исказати, упоредо по корисницима буџета локалне 

власти, на економским класификацијама 411 и 412 по изворима, следеће:   
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ПРОГРАМ / ПA / 

Пројекат 

Ш
и

ф
р

а 

Циљ Индикатор 

Вредн. у 

базној год. 

(2018) 

Очекивана 

вредност у  

2019. год. 

Циљана 
вредност у 

2020. 

години 

Циљана 

вредност у 

2021.год. Средства из буџета 

Сопствени и др. 

прих. Укупна средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1- Становање, 

урбанизам и 

просторно 

планирање 

1101 
Просторни развој у 

складу са плановима 

Проценат 

покривености 
територије 

урбанистичком 

планском 
документацијом 

100% 100% 100% 100% 3.170.000,00 2.970.000,00 6.140.000,00 

Просторно и 
урбанистичко 

планирање 

1101/0001 

Повећање 

покривености 
територије планском и 

урбанистичком 

документацијом 

Усвојен просторни 

план града/општине 
1 1 1 1 

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

Број усвојених планова 

генералне регулације у 

односу на број 
предвиђених планова 

вишег реда 

3 3 4 4 

Управљање 

грађевинским 
земљиштем 

1101/0003 

Стављање у функцију 

грађевинског 
земљишта 

Број локација 

комунално 
опремљеног земљишта  

0 0 1 1 820.000,00 0,00 820.000,00 
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Стамбена подршка  1101/0004 
Планско управљање 

стамбеном подршком 
Број корисника 

стамбене подршке 
6 2 1 0 350.000,00 2.970.000,00 3.320.000,00 

2 - Комунална 

делатност 
1102 

Повећање 
покривености 

територије 

комуналним 

делатностима 

одржавања јавних 

зелених површина, 
одржавања чистоће на 

површинама јавне 

намене и зоохигијене 

Број м² површина јавне 

намене где се одржава 
чистоћа у односу на 

укупан број м² јавне 

намене - на месечном 
нивоу 

320.062,00 315.787,34 324.454,00 324.454,00 

66.182.427,00 66.227.478,00 132.409.905,00 

Број м² јавних зелених 
површина на којима  

се уређује и  одржава 
зеленило у односу на 

укупан број м² јавних 

зелених површина - на 
месечном нивоу 

6.571,14 14.274,50 14.274,50 14.274,50 
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Управљање/одржавање 

јавним осветљењем 
1102/0001 

Адекватно управљање 
јавним осветљењем 

Укупан број 

замењених светиљки 

након пуцања лампи 

250 300 350 360 

24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 

Ефикасно и 

рационално 

спровођење јавног 
осветљења и 

минималан негативан 
утицај на животну 

средину 

Број насељених места 

на којима ће се радити 
комплетна измена  

постојећих лампи ЛЕД 

сијалицама 

0 1 3 3 

Број новопостављених 

ЛЕД сијалица 
0 140 420 420 

Одржавање јавних 

зелених површина 
1102/0002 

Максимална могућа 

покривеност насеља и 

територије услугама 
уређења и одржавања 

зеленила 

Број м² јавних зелених 

површина на којима се 
уређује и одржава 

зеленило у односу на 

укупан број м² зелених 
површина  

6.571,14 14.274,50 14.274,50 14.274,50 8.425.927,00 14.037.478,00 22.463.405,00 
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Адекватан квалитет 

пружених услуга 
уређења и одржавања 

јавних зелених 

површина 

Број извршених 
инспекцијских 

контрола 

3 8 8 8 

Одржавање чистоће на 

површинама јавне 

намене 

1102/0003 

Максимална могућа 
покривеност насеља и 

територије услугама 

одржавања чистоће 
јавних површина 

Степен покривености 

територијеуслугама 

одржавања чистоће 
јавно-прометних 

површина (број улица 

које се чисте у односу 
на укупан број улица у 

граду/општини)) 

26% 26% 26% 26% 

7.220.000,00 0,00 7.220.000,00 

Број улица које се 

одржавају прањем 

камионском цистерном 

11 11 11 11 
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Зохигијена 1102/0004 

Унапређење заштите 

од заразних и других 
болести које преносе 

животиње 

Број ухваћених и 

збринутих паса и 
мачака луталица 

160 170 170 170 

3.700.000,00 0 3.700.000,00 

Број пријављених 

уједа од паса и мачака 

луталица од стране 
оштећених 

20 10 10 10 

Унапређење заштите 

од заразних и других 

болести које преносе 

инсекти 

Јавне површине на 

којима је рађена 

дезинсекција (у км²) 

18 20 22 22 

Број извршених 

запрашивања за 
сузбијање комараца и 

крпеља  

2 2 2 2 

Уређивање, одржавање 

и коришћење пијаца 
1102/0005 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

уређивања, одржавања 

и коришћења пијаце 

Опремњеност пијачног 

простора на главној 
градској пијаци 

20% 30% 100% 100% 11.152.000,00 52.190.000,00 63.342.000,00 
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Проценат повећања 

корисника услуга 
закупа пијачног 

простора на годишњем 

нивоу 

5% 12% 30% 40% 

Одржавање гробља и 
погребне услуге 

1102/0006 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 
одржавања гробља и 

погребних услуга 

Број интервенција у 
односу на укупан број 

поднетих иницијатива 

грађана за чишћење и 

одржавање гробља 

3 25 20 20 

884.500,00 0 884.500,00 

Проширење гробља 

(гробних места) 
388 420 420 420 

Управљање и 

снабдевање водом за 

пиће 

1102/0008 

Адекватан квалитет 

приужених услуга 

водоснабдевања 

Прикључак ОШ на 

канализациону мрежу 

у насељу Брзан 

0 0 1 0 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 
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3 – Локални 

економски развој 
1501 

Повећање 

запослености жена на 
територији општине у 

односу на укупан број 
запослених кроз меру 

"Јавни радови" преко 

НСЗ 

Број новозапослених 

жена кроз реализацију 
мера активне политике 

запошљавања 

10/30 15/35 20/45 25/50 2.200.000,00 0 2.200.000,00 

Мере активне 

политике 
запошљавања 

1501/0002 

Повећање броја 
запослених кроз мере 

активне политике 

запошљавања 

Број новозапослених 
кроз реализацију мера 

активне политике 

запошљавања 

30 35 45 50 

2.200.000,00 0   

Број новозапослених 

жена кроз реализацију 
мера активне политике 

запошљавања 

10/30 15/35 20/45 25/50 

4 - Развој туризма 1502 
Промоција туристичке 

понуде општине 

Број догађаја који 

промовишу 

туристичку понуду 
општине у земљи и 

иностранству 

8 10 10 12 220.000,00 0,00 220.000,00 



                                                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

103 

Промоција туристичке 

понуде 
1502/0002 

Адекватна промоција 

туристичке понуде 

града/општине на 
циљаним тржиштима 

Број догађаја који 

промовишу 
туристичку понуду 

града/општине у 

земљи и/или 
иностранству на 

којима учествује ТО 

града/општине 

8 10 10 12 220.000,00 0,00 220.000,00 

5 – Пољопривреда и 

рурални развој 
101 

Спровођење мера 

пољопривредне 
политике и политике 

руралног развоја за 

општину 

Број мера подршке 

регистрованим 

пољопривредним 

газдинствима са 
територије општине 

Баточина 

5 5 5 5 7.950.000,00 0 7.950.000,00 

Подстицаји за 
спровођење 

пољопривредне 

политике у локалној 
заједници 

0101/0001 

Стварање услова за 

развој и унапређење 
пољопривредне 

производње 

Број посећених сајмова 

на територији 

Републике 

1 2 3 3 3.350.000,00 0 3.350.000,00 
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Удео жена носиоца 

пољопривредног 

газдинства у укупно 
реализованој мери 

  2/40 15/100 20/100 

Мере подршке 

руралном развоју 
0101/0002 

Унапређење руралног 

развоја 

Број регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава која су 
корисници мера 

руралног развоја 

80 80 100 100 

4.600.000,00 0 4.600.000,00 

Број жена носиоца 
регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава које су 
кориснице мера 

руралног развоја 

3 5 10 10 

6 - Заштита животне 

средине 
401 

Унапређење 

управљања 
комуналним и осталим 

отпадом 

Број „дивљих“ 
депонија 

12 12 12 12 32.010.000,00 12.000.000,00 44.010.000,00 
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Унапређење 

управљања отпадним 
водама 

Изградња нове 

канализационе мреже 
(у километрима) 

0 0,300 0,700 0,500 

Управљање отпадним 
водама 

0401/0004 

Максимална могућа 

покривеност 

корисника и 
територије услугама 

уклањања отпадних 

вода 

Изградња нове 
канализационе мреже ( 

у километрима) 

0 0,300 0,700 0,500 

19.710.000,00 12.000.000,00 31.710.000,00 

Реконструкција 
црпних станица 

0 1 3 2 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

одржавања и чишћења 
кишне канализације 

као и пражњења 

канализационе линије 

Број одржавања шахти 

кишне канализације 
55 60 60 60 

Дужина канала за 

одржавање 
  2,5 4 4 
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Број интервенција на 

канализационој мрежи 
5 7 10 10 

Управљање 

комуналним отпадом 
0401/0005 

Спровођење редовних 

мерења на територији 
града/општине и 

испуњење обавеза у 

складу са законима 

Број извршених 

контрола или надзора 
мера поступања са 

одпадом у складу са 
Законом о управљању 

отпадом 

5 6 7 7 11.700.000,00 0 11.700.000,00 

Управљање осталим 

врстама отпада 
0401/0006 

Одрживо управљање 
осталим врстама 

отпада 

Број очишћених 

„дивљих“ депонија 
12 12 12 12 600.000,00 0 600.000,00 

7 – Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

0701 

Развијеност 
инфраструктуре у 

контексту доприноса 

социо економском 
развоју 

Дужина изграђених 
саобраћајница које су 

у надлежности 

града/општине (у 
квадратним метрима) 

2.000,00 3.800,00 7.990,50 4.000,00 55.767.500,00 0,00 55.767.500,00 

Управљање и 
одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

0701/0002 

Одржавање квалитета 

путне мреже кроз 

реконструкцију и 
редовно одржавање 

асфалтног покривача 

Број километара 
санираних и/или 

реконструисаних 

путева 

2.000,00 3.800,00 7.990,50 4.000,00 55.767.500,00 0,00 55.767.500,00 
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Опремање и 

одржавање  

саобраћајне 
сигнализације на 

путевима и улицама 

Број поправњених и 

новопостављених 

саобраћајних знакова и 
семафора 

34 30 35 40 

Дужина хоризонталне 

саобраћајне 

сигнализације (у км) 

1,5 1,5 1,5 1,5 

8 – Предшколско 

васпитање и 

образовање 

2001 

Повећање обухвата 

деце предшколиским 

васпитањем и 
образовањем 

Проценат деце која су 
уписана у 

предшколске установе 

(Број деце која су 
уписана у 

предшколске установе 

у односу на укупан 
број деце у 

граду/општини 

(јаслена група, 
предшколска група и 

ППП) 

50% 80% 80% 80% 44.918.710,00 3.600.000,00 48.518.710,00 
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Проценат уписане деце 

у односу на број 

укупно пријављене 
деце 

100% 100% 100% 100% 

Функционисање 

предшколских 
установа 

2001/0001 

Обезбеђени адекватни 

услови за Васпитно-

образовани рад са 
децом уз повећан 

обухват 

Просечан број деце у 

групи (јасле, 

предшколски, 
припремни 

предшколски 

програм/ппп) 

19 23 25 25 

44.918.710,00 3.600.000,00 48.518.710,00 

Просечан број деце по 
васпитачу/васпитачици 

(јасле, предшколски, 

припремни 
предшколски програм) 

15 15 15 15 
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Проценат деце 
ослобођене од пуне 

цене услуге у односу 

на укупан број деце 

19% 25% 25% 25% 

9 – Основно 

образовање и 

васпитање 

2002 

Потпуни обухват 

основним образовањем 

и васпитањем 

Обухват деце 
основним образовањем 

(расположено према 

полу) 

809 (м-435, 

ж-374 

792 (м-

430, ж-
362) 

805 (м-

433, ж-372 

800 (м-

432, ж-
368) 

37.250.000,00 0 37.250.000,00 Стопа прекида 

основног образовања 

(расположено према 
полу) 

0 0 0 0 

Унапређен квалитет 
основног образовања  

Проценат ученика који 

је учествовао на 
републичким 

такмичењима 

2% 4% 10% 15% 

Функционисање 

основних школа 
2002/0001 

Обезбеђени прописани 
услови за васпитно-

образовни рад са 

Просечан број ученика 
по одељењу 

(разврстани по полу) 

809 (м-435, 

ж-374 

792 (м-
430, ж-

362) 

805 (м-

433, ж-372 

800 (м-
432, ж-

368) 

37.250.000,00 0 37.250.000,00 
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децом у основним 

школама 

Унапређен квалитет 
основног образовања 

Број ученика који 

похађају ваннаставне 
активности у односу 

на укупан број ученика 

417/811 512/809 625/805 721/800 
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Број стручних лица 

која су добила најмање 

24 бода за стручно 
усавршавање  кроз 

учешће на семинарима 

на годишњем нивоу 

68 72 78 85 

Број деце која се 

образују по ИОП3 
2 4 10 10 

10 – Средње 

образовање и 

васпитање 

2003 
Унапређење 

доступности средњег 

образовања 

Број објеката који су 

прилагодили простор 

за децу  са 
инвалидитетом у 

односу на укупан број 
објеката средњих 

школа 

0/1 0/1 1/1 1/1 15.610.000,00 0 15.610.000,00 
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Функционисање 
средњих школа 

2003/0001 

Унапређење квалитета 

образовања у средњим 

школама 

Број запослених који 

су добили најмање 24 

бода за стручно 
усавршавање кроз 

учешће на семинарима 

на годишњем нивоу 

25 25 26 27 

15.610.000,00 0 15.610.000,00 

Број талентоване деце 

подржане од стране 
града/општине у 

односу на укупан број 

деце у школама 

4 4 4 4 
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Обезбеђени прописани 
услови за васпитно-

образовни рад у 

средњим школама и 
безбедно одвијање 

наставе 

Просечан број ученика 

по одељењу 
21 20 21 22 

11 - Социјална и 

дечија заштита 
0901 

Повећање доступности 
права и механизама 

социјалне заштите за 

жене у локалној 
заједници 

Удео жена корисница 
социјалних помоћи у 

укупном броју 

корисника социјалне 
помоћи 

110/200 100/200 100/200 90/180 19.119.500,00 3.300.000,00 22.419.500,00 

Једнократне помоћи и 

други облици помоћи 
0901/0001 

Унапређење заштите 

сиромашних  

Број породица које 
добијају помоћ у виду 

грађевинског 

материјала (за 
стамбене објекте које 

додељује КИРС) 

6 2 1 0 3.549.500,00 3.300.000,00 6.849.500,00 
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Унапређење положаја 
грађана који припадају 

угроженим 

групамаобезбеђивањем 
мера материјалне 

подршке 

Број корисника 325 330 350 350 

Дневне услуге у 

заједници 
0901/0003 

Подстицање развоја 

разноврсних 

социјалних и других 
услуга у заједници 

Број удружења / 

хуманитарних 
организација које 

добијају средства из 

буџета града/општине 

1 2 2 2 1.260.000,00 0 1.260.000,00 

Подршка реализацији 

програма Црвеног 

крста  

0901/0005 

Социјално давање-
олакшавање људске 

патње пружањем 

неопходне ургентне 
помоћи лицимау 

невољи, развијањем 

солидарности међу 
људима, 

организовањем 

различитих облика 
помоћи 

Број дистрибуираних 

пакета за социјално 
угрожено 

становништво 

1100 1150 1250 1250 1.250.000,00 0 1.250.000,00 
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Подршка деци и 

породици са децом 
0901/0006 

Унапређење 

популационе политике 

Број мера материјалне 

подршке намењен 
мерама локалне 

популационе политике 

(нпр. подршка 
материнству, подршка 

породиљама, накнада 

за новорођену децу) 

3 4 4 5 10.540.000,00 0 10.540.000,00 

Подршка особама са 

инвалидитетом 
0901/0008 

Обезбеђивање услуга 
социјалне заштите за 

старије и одрасле са 

инвалидитетом 

Број корисника услуга 2 1 2 2 2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 

12 - Здравствена 

заштита 
1801 

Унапређење система 

пружања здравствених 

услуга уз подизање 

техничке 

Проценат броја укупно 

извршених 

здравствених услуга у 

односу на укупно 

109 110 111 112 13.000.000,00 0 13.000.000,00 



                                                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

116 

опремљености новом 

опремом  за пружање 
квалитетних 

здравствених услуга 

пацијентима  

планиране годишње 

Унапређење система 
пружања квалитетних 

здравствених услуга 

пацијентима  
повећањем броја 

запослених 

Број нових запослених 

радника  
5 7 7 7 

    

Проценат повећања 

запослености у односу 

на укупан број радника 
у Дому  здравља 

7 10 10 10 
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Функционисање 

установа примарне 

здравствене заштите 

1801/0001 

Унапређење система 

пружања здравствених 
услуга уз подизање 

техничке 

опремљености  новом 
опремом за пружање 

квалитетних 

здравствених услуга 
пацијентима  

Проценат броја укупно 

извршених  

здравствених  услуга у 
односу на укупно  

планиране  годишње  

109 110 111 112 

13.000.000,00 0 13.000.000,00 

Унапређење система 

пружања квалитетних 

здравствених услуга 
пацијентима 

повећањем броја 

запослених  

Број нових запослених 
радника  

5 7 7 7 
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Проценат повећања 
запослености у односу 

на укупан број  радика 

у Дому здравља 

7 10 10 10 

13- Развој културе и 

информисања 
1201 

  

Број реализованих 
програма на 1000 

становника који 
доприносе 

остваривању општег 

интереса у култури 

0,05 0,035 0,08 0,08 

24.482.290,00 262.000,00 24.744.290,00 

Подстицање развоја 
културе 

  

Број посетилаца 

програма који 

доприносе 
остваривању општег 

интереса у култури 

који су одржани на 
1000 становника 

1,3 0,97 1,3 1,3 
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Остваривање јавног 
интереса из обласи 

информисања 

Број примерака 

локалних штампаних 
медија који доприносе 

остваривању општег 

интереса у области 
јавног информисања 

470 2100 2100 2100 

Број сати 

произведених и 
емитованих ТВ и 

радио садржаја који 

доприносе остварењу 

општег интереса 

4 8 8 8 

Функционисање 

локалних установа 

културе 

1201/0001 

Обезбеђење редовног 

функционисања 

установа културе 

Број запослених у 
установама културе у 

односу на укупан број 

запослених у ЈЛС-
Библиотека 

0,052 0,062 0,062 0,062 20.182.290,00 172.000,00 20.354.290,00 
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Број запослених у 
установама културе у 

односу на укупан број 

запослених у ЈЛС-
Културни центар 

8 8 8 8 

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 
стваралаштва 

1201/0002 

Повећање учешћа 
грађана у културној 

продукцији и 

уметничком 
стваралаштву 

Број грађана који су 

учествовали у 

програмима културне 
продукције 

уметничког 

стваралаштва  

500 600 700 700 

3.200.000,00 90.000,00 3.290.000,00 

Унапређење 
разноврсности  

културне понуде 

Број програма и 

пројеката удружења 

грађана подржаних од 
стране града/општине 

5 6 6 7 
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Унапређење система 

очувања и 

представљања 
културно-историјског 

наслеђа 

1201/0003 
Очување и заштита 

културног наслеђа 

Број Црквених 

заједница које користе 
меру ЈЛС 

4 6 6 6 600.000,00 0 600.000,00 

Остваривање и 

унапређење јавног 
интереса у области 

јавног информисања 

1201/0004 

Повећана понуда 
квалитетних медијских 

садржаја из области 

друштвеног живота 
локалне заједнице 

Број медијских 

садржаја подржаних на 
конкурсима јавног 

информисања 

  6 6 6 500.000,00 0 500.000,00 

14 - Развој спорта и 

омладине 
1301 

Обезбеђење услова за 
бављење спортом свих 

грађана и грађанки 

града/општине 

Број спортских 

организација и 

удружења преко којих 
се остварује јавни 

интерес у области 

спорта 

14 17 18 20 

14.140.000,00 0 14.140.000,00 

Број жена чланова 

спортских 

организација и 
удружења 

50 94 120 140 
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Подршка локалним 

спортским 
организацијама , 

удружењима и 

савезима 

1301/0001 

Унапређење подршке 

локалним спортским 
организацијама преко 

којих се остварује 

јавни интерес у 

области спорта 

Број годишњих 
програма спортских 

организација и 

удружења 
финансираних од 

стране општине 

14 17 18 20 

13.990.000,00 0 13.990.000,00 

Број спортискиња које 
се баве спортом у 

спортским 

организацијама 

50 94 120 140 

Спровођење 

омладинске политике 
1301/0005 

Подршка активном 

укључивању младих у 

различите друштвене 
активности 

Број младих корисника 

услуга мера 

омладинске политике 

110 100 100 100 150.000,00 0 150.000,00 

15 – Опште услуге 

локалне самоуправе 
0602 

Одрживо управно и 

финансијско 

функционисање 

града/општине у 

складу надлежностима 

и пословима локалне 
самоуправе 

Однос броја 
запослених у 

граду/општини и 

законом утврђеног 
максималног броја 

запослених 

30/41 28/41 32/41 35/41 100.965.550,00 680.000,00 101.645.550,00 
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Функционисање 
локалне самоуправе и 

градских општина 

0602/0001 
Функционисање 

управе 

Проценат решених  

предмета у 
календарској години (у 

законском року, ван 

законског рока) 

35% 40% 45% 50% 75.863.550,00 380.000,00 76.243.550,00 

Функционисање 

месних заједница 
0602/0002 

Обезбеђено 

задовољавање потреба 
и интереса локалног 

становништва 

деловањем месних 
заједница 

Број иницијатива 
/предлога месних 

заједница према 

граду/општини у вези 
са питањима од 

интереса за локално 

становништво 

24 26 30 30 3.652.000,00 300.000,00 3.952.000,00 

Сервисирање јавног 
дуга 

0602/0003 

Одржавање 

финансијске 
стабилности општине 

и финансирање 

капиталних 
инвестиционих 

расхода 

Проценат редовне 
отплате 

главница/камате 

домаћим пословним 
банкама 

100% 100% 100% 100% 14.900.000,00 0 14.900.000,00 

Текућа буџетска 
резерва 

0602/0009             3.000.000,00 0 3.000.000,00 



                                                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

124 

Стална буџетска 
резерва 

0602/0010             1.000.000,00 0 1.000.000,00 

Управљање у 

ванредним 

ситуацијама 

0602/0014 

Изградња ефикасног 
превентивног система 

заштите и спасавања 

на избегавању 

последица 

елементарних и других 

непогода 

Проценат решености 
последица узроковане 

елементарним  и 

другим непогодама 

80% 80% 100% 100% 2.550.000,00 0 2.550.000,00 

16 – Политички 

систем локалне 

самоуправе 

2101 

           Ефикасно и 

ефективно 

функционисање органа 

политичког система 

локалне самоуправе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

          17.812.862,00 0 17.812.862,00 

Функционисање 

Скупштине 
2101/0001 

Функционисање 

локалне скупштине 

Број седница 

скупштине  
10 10 10 10 10.009.122,00 0 10.009.122,00 

Функционисање 

извршних органа 
2101/0002 

Функционисање 
извршних органа 

          7.803.740,00 0 7.803.740,00 
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17 – Енергетска 

ефикасност и 

обновљиви извори 

енергије 

501 
Смањење потрошње 

енергије 

Урађена 

термоизолација и 

фасада на зградама 
јавне управе 

0 1 1 1 600.000,00 0 600.000,00 

Енергетски 

менаџмент 
0501/0001 

Смањење потрошње 
енергије 

Урађена 

термоизолација и 
фасада на зградама 

јавне намене 

0 1 1 1 600.000,00 0 600.000,00 

УКУПНО 
455.398.839,00 89.039.478,00 544.438.317,00 
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На основу члана 40. тачка 19. 

Статута општине Баточина („Сл.гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), члана 77. 

Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ број: 

21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-

др.закон), Скупштина општине Баточина 

на седници, одржаној дана 17.12.2019. 

године, усваја следећи: 

 

 

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

1) Постојећи број службеника и 

намештеника у  децембру  2019. 

године 

 

- Попуњена  радна места на 

неодређено радно време по 

називима службеника и 

намештеника и радна места 

службеника на положају 

 

Радна места службеника на положају број службеника 

Начелник Општинске управе 1 

Радна места службеника број извршилаца 

Начелник Одељења за општу управу,људске ресурсе и 

послове органа општине  
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-

заменик матичара 
1 

Извршилац за програмске и оператерске  послове 1 

Извршилац за послове архивирања 1 

Извршилац за послове протокола и пријема странака 1 

Повереник за прогнана и расељена лица 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 

Извршилац за послове приватног предузетништва, 

израду решења за принудну наплату изворних прихода и 

за борачко- инвалидску заштиту 

1 
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Извршилац за област друштвене бриге о деци  1 

Комунални и саобраћајни инспектор 1 

Комунални и инспектор за за заштиту животне средине  1 

Инспектор за локалне и некатегорисане путеве 
1 

Извршилац за послове урбанизма и грађевинарства 1 

Извршилац за послове обједињене процедуре 1 

Извршилац за имовинско - правне послове 1 

Шеф одсека за инвестиције и инфраструктуру 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 

 

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

обима посла) 

 

Радна места службеника              број извршилаца 

Млађи саветник 3 

 

- Попуњена радна места према звањима на неодређено радно време 

 

Радна места службеника              број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 

Самостални саветник 5 

Саветник 5 

Млађи саветник 3 

Сарадник  5 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 3 

Референт 0 

Млађи референт 1 

 

- Попуњена радна места намештеника према групи послова на неодређено радно 

време 

 

Радна места намештеника број извршилаца 

Прва група радних места  
/ 

Друга група радних места / 
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Трећа група радних места / 

Четврта група радних места  3 

Пета група радних места 1 

 

 - 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 2020. години, за коју се доноси Кадровски план 

 

Звања службеника и намештеника број извршилаца 

самостални саветник 1 

саветник 1 

млађи саветник 2 

сарадник / 

млађи сарадник 1 

виши референт / 

референт  / 

млађи референт / 

намештеник / 

 

 3) Број приправника чији се пријем планира у 2020. 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 

2020. години због повећања обима посла 

 

Висина стручне спреме број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 3 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) / 

средња стручна спрема / 

            

 5) Број запослених у кабинету председника општине за чијим радом постоји 

потреба у 2020. години за коју се доноси Кадровски план 

 

Радна места број извршилаца 

Помоћник председника општине  / 
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Шеф кабинета / 

    

Члан 2. 

 У Општинској управи општине 

Баточина радни однос мирује за (1) једног 

службеника-саветника који се налази на  

функцији секретара СО Баточина, који није 

приказан ни у постојећем ни у планираном 

броју.                                                  

 

Члан 3. 

 Кадровски план Општинске управе 

општине Баточина за 2020. годину, ступа 

на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику општине Баточина".    

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-890/19-01 од 17.12.2019. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

___________________________ 

 

На основу члана 17. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 

68/15- др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/18  и 31/19),члана 32. став 1. тачка 3. и  

 

 

___________________________ 

 

13. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14- 

др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 

члана 6. став 1. тачка 3. и члана 11.-18. 

Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Сл.гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 

99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16 - 

усклађени динарски износ, 104/16 - др. 

закон, 96/17 - усклађени динарски износ, 

89/18 - усклађени динарски износ, 95/18 - 

др. закон и 86/2019 - усклађени динарски 

износ) и члана 40. тачка 43. Статута 

општине Баточина („Сл.гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

17.12.2019. године донела је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о локалним комуналним 

таксама („Сл.гласник општине Баточина“, 

број 5/19) у тарифном броју 3. Таксене 

тарифе локалних комуналних такси, став 1. 

мења се и гласи: 

„ 1.  За теретна возила: 

- за камионе до 2 т носивости....................................................................1.750 динара 

- за камионе од 2 т до 5 т носивости.........................................................2.330 динара 

- за камионе од 5 т до 12 т носивости.......................................................4.060 динара 

- за камионе преко 12 т носивости............................................................5.800 динара 

  2.  За теретне и радне приколице ( за путничке аутомобиле)............................580 динара 

  3.       За путничка возила: 

            - до 1.150 цм3....................................................................................................580 динара 

            - преко1.150 цм3 до 1.300 цм3......................................................................1.150 динара 

            - преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3.....................................................................1.740 динара 

            - преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3.....................................................................2.330 динара 

            - преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3.....................................................................3.510 динара 

            - преко 3.000 цм3............................................................................................5.800 динара 

4.         За мотоцикле: 

            - до 125 цм3 ......................................................................................................466 динара 

            - преко 125 цм3 до 250 цм3.............................................................................690 динара 
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            - преко 250 цм3 до 500 цм3..........................................................................1.150 динара 

            - преко 500 цм3 до 1.200 цм3.......................................................................1.410 динара 

            - преко 1.200 цм3...........................................................................................1.740 динара 

5.        За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту.................................50 динара 

6.        За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице  

           и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета: 

- 1 т носивости...............................................................................................470 динара 

- од 1т до 5 т носивости................................................................................810 динара 

- од 5 т до 10 т носивости..........................................................................1.100 динара 

- од 10 т до 12 т носивости........................................................................1.520 динара 

- носивости преко 12 т...............................................................................2.330 динара 

   7. За вучна возила (тегљаче): 

            -   чија је снага мотора до 66 киловата.........................................................1.740 динара 

            -   чија је снага мотора од 66-96 киловата....................................................2.330 динара 

            -   чија је снага мотора од 96-132 киловата..................................................2.930 динара 

            -   чија је снага мотора од 132-177 киловата................................................3.510 динара 

            -   чија је снага мотора преко 177 киловата.................................................4.660 динара 

   8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита  

       за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за  

       превоз пчела.......................................................................................................1.150 динара“  

 

Члан 2. 

У осталом делу Одлука о локалним 

комуналним таксама остаје непромењена. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-891/19-01 од 17.12.2019. 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, 

101/16 – др.закон и 47/2018), чл. 40. став 1. 

тачка 6) Статута општине Баточина («Сл. 

гласник општине Баточина»бр. 9/2019) и 

чл. 145. став 2. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина («Сл. 

гласник општине Баточина» бр. 13/2019), 

Скупштина општине Баточина на седници 

одржаној дана 17. децембра 2019.године, 

доноси  

П Р О Г Р А М  

ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА 

ОПШТИНСКИХ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И  

ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У 

ОПШТИНИ БАТОЧИНА ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

I 

 Овим Програмом обухваћени су 

планирани радовина одржавању и развоју 

општинских и некатегорисаних путева и 

других јавних површина у 2020.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 

буџету општине Баточина за 2020.годину у 

оквиру програма 07 - Организација 

саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре. 

 

II 

КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ 

 

 Овом програмском активношћу 
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обухваћени су радови на изградњи 

ирехабилитацији путева у ингеренцији 

општине Баточина 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, 

145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - др. 

закон) или Законом о путевима 

("Сл.гласник РС"бр. 41/18 и 95/2018 – 

др.закон). 

 

 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 25.800.000,00 

динараиз извора 01–буџетска средства, а 

која ће се искористити за следеће путне 

правце: 

 

 

 

РБ Путни правац 

 

Вредност 

 

1. Израда пројектно-техничке документације 800.000 

2. Рехабилитација Раковдолске улице у Баточини 1.700.000 

3. 
Рехабилитација дела Железничке улице и надвожњака у 

улици Александра Симића у Баточини 
4.200.000 

4. Рехабилитација Пиротске улице у Баточини 3.000.000 

5. 
Рехабилитација улице Капетана Коче Анђелковића у 

Баточини 
1.000.000 

6. Рехабилитација улице Лазе Младеновића у Бадњевцу 4.000.000 

7. 
Рехабилитација улице Радомира Михаиловића у 

Жировници 
4.200.000 

8. 
Рехабилитација улице Вука Караџића (Калиготић) у 

Брзану 
4.500.000 

9. Рехабилитација улице Старокијевачке у Кијеву 2.400.000 

 
 

УКУПНО: 

 

25.800.000 

 

 

III 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 

 

 За потребе текућег одржавања 

општинских и некатегорисаних путева и 

других јавних површина, општина 

Баточина ће у буџетској 2020.години 

извршити уговарање радова на крпљењу 

ударних рупа, набавку каменог агрегата 

одговарајућих фракција, услуге превоза 

каменог агрегата и стругане асфалтне масе, 

услуге насипања локалних и 
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некатегорисаних путева и других јавних 

површина струганом асфалтном 

масом,ангажовањерадних машина, бојење 

и обележавање ознака на путевима, 

постављање саобраћајних ознака, зимско 

одржавање путева и улица, крчење шибља 

и растиња поред путева, набавкубетонских 

цеви, као и пратећих услуга стручног 

надзора, али и других послова за којима се 

укаже потреба у току године, а којима се 

обезбеђује одржавање саобраћајне 

инфраструктуре.  

Набавка и уговарање радова и 

услуга стручног надзора спроводи се уз 

поштовање одредби Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) иЗакона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник РС” бр. 

88/2011, 104/2016 и 95/2018). 

За ове намене опредељено је 

25.292.000,00динара из извора 01 – 

буџетска средства. 

 

IV 

 

Послови на текућем одржавању 

путева обављаће се сукцесивно, по 

потреби, по следећој процедури, и то: 

 

❖ За набавку каменог агрегата и 

ангажовање радних машина: 

1. Одборник или председник месне 

заједнице подноси образложени 

захтев за набавку каменог 

агрегата на прописаном обрасцу 

Одељењу за имовинско–правне 

послове, урбанизам, 

грађевинарство, стамбено–

комуналне, инспекцијске 

послове и инвестиције 

општинске управе, чија стручна 

служба изласком на терен, 

проверава оправданост захтева. 

2. Лице задужено за издавање 

налога за извршење и контролу 

сваког поједничаног посла 

(примопредају отпремница, 

комуникацију са добављачем и 

надзорним органом и др.) је 

помоћник председника општине, 

задужен за рурални развој и 

пољопривреду. 

3. Након провере оправданости 

захтева и расположивости 

средстава у буџету, овлашћено 

лице из тачке 2. одобрава 

реализацију захтева, требује 

одговарајућу количину агрегата 

од добављача и издаје налог за 

ангажовање радних машина за 

уградњу камена извођачу, који 

ће се изабрати у складу са 

одредбама Закона о јавним 

набавкама. Истовремено, 

овлашћено лице обавештава 

стручни надзор како би се 

извршила контрола уграђеног 

камена.  

4. Овлашћено лице из тачке 2. 

такође издаје налоге за 

ангажовање радних машина и у 

другим оправданим 

ситуацијама, у вези са текућим 

одржавањем путева, по 

приоритетима. 

5. За контролу уградње каменог 

агрегата, ангажоваће се стручни 

надзор, чије ће се услуге 

уговорити у складу са одредбама 

Закона о јавним набавкама. 

 

❖ За набавкубетонских цеви: 

1. Одборник или председник месне 

заједнице подноси образложен 

захтев на прописаном обрасцу 

Одсеку за инвестиције и 

инфраструктуру општинске 

управе.  

2. Након провере оправданости 

захтева изласком на терен 

стручне службе и провере 

расположивости средстава у 

буџету, шеф Одсека за 

инвестиције и инфраструктуру 

одобрава реализацију захтева 

(шаље требовање добављачу 
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цеви и налог ЈП „Лепеница 

Баточина“ Баточина за уградњу, 

са приложеном фотокопијом 

захтева). 

3. ЈП „Лепеница Баточина“ 

Баточина се обавезује да 

благовремено обавести Одсек за 

инвестиције и инфраструктуру о 

термину поступања по налогу, 

како би се извршила контрола 

испоруке и уградње.  

4. ЈП „Лепеница Баточина“ 

Баточина се обавезује да уредно 

доставља потписане 

отпремнице, уз обавезну назнаку 

на полеђини отпремнице о 

локацији где је извршена 

уградња са потписом 

подносиоца захтева, којим се 

потврђује да је захтев 

реализован.  

5. Одсек за инвестиције и 

инфраструктуру ће бити 

задужен за контролисање 

процедуре (примопредају 

отпремница, контролу рачуна и 

радних листа, комуникацију са 

добављачем и сл.) сваког 

поједничаног посла. 

 

6. Изузетно, уколико подносилац 

захтева изјави да ће самостално 

обезбедити превоз и уградњу 

цеви на локацији из захтева, 

шеф Одсека ће приликом 

достављања требовања то 

обавезно назначити добављачу. 

У том случају, подносилац 

захтева је у обавези да 

благовремено обавести Одсек за 

инвестиције и инфраструктуру о 

термину реализације захтева, 

као и да уредно достави 

отпремницу, уз обавезну 

назнаку на полеђини 

отпремнице о локацији где је 

извршена уградња са потписом 

подносиоца захтева, којим се 

потврђује да је захтев 

реализован.  

7. У случају хитности и нарочито 

оправданих околности, као и на 

основу извештаја стручних 

служби о неопходности уградње 

бетонских цеви за потребе 

уређења или санације канала за 

одвођење атмосферских вода, 

начелник Општинске управе 

може директно издати налог 

добављачу цеви и ЈП "Лепеница 

Баточина". 

 

❖ За извођење радова на 

крпљењу ударних рупа: 

1. Редовним обиласком путева, као 

и изласком на терен по 

пријавама грађана, стручна 

служба Општинске управе 

сачињава извештаје о стању на 

локалним путевима и улицама 

(појави ударних рупа на 

одређеним локацијама), који 

достављају начелнику 

Општинске управе. 

2. На основу достављеног 

извештаја, провере 

расположивости средстава за 

ове намене и приоритетима за 

санирање ударних рупа на 

путевима и улицама,  начелник 

Општинске управе издаје налог 

ЈП "Лепеница Баточина" 

Баточина. 

3. ЈП „Лепеница Баточина“ 

Баточина се обавезује да пре 

почетка радова обавести Одсек 

за инвестиције и 

инфраструктуру о динамици 

извођења радова, како би се 

благовремено обавестио 

надзорни орган и извршила 

контрола извођења радова. 

4. ЈП „Лепеница Баточина“ 

Баточина се обавезује да уредно 

води грађевински дневник, 

грађевинску књигу, сачињава 
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доказнице и испоставља месечне 

привремене ситуације о 

изведеним радовима, у којима ће 

назначити везу са налогом по 

коме су радови изведени. 

5. Одсек за инвестиције и 

инфраструктуру ће бити 

задужен за контролисање 

процедуре (контролу радних 

листа и обрачунских ситуација, 

комуникацију са извођачем и 

надзорним органом и сл.). 

 

❖ За пружање услуге насипања 

локалних и некатегорисаних 

путева и других јавних 

површина струганом 

асфалтном масом: 

1. Председник општине, на основу 

консултација са одборницима и 

председницима месних 

заједница,доноси одлуку којом 

се одређују приоритетне јавне 

површине (локални и 

некатегорисани путеви и др. 

јавне површине) које ће 

сенаспипати струганом 

асфалтном масом. 

2.  На основу одлуке из тачке 1. 

начелник Општинске управе 

издаје појединачне налоге ЈП 

„Лепеница Баточина“ из 

Баточине, коме су чланом 13. 

Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног предузећа 

„Лепеница Баточина“ из 

Баточине са Законом о јавним 

предузећима („Сл.гласник 

општине Баточина“ бр. 14/16, 

22/16, 18/17 и 33/17) поверени 

послови на површинском 

одржавању путева и улица на 

територији општине Баточина;  

3.  ЈП „Лепеница Баточина“ 

Баточина се обавезује да лицу 

које је испред општине 

задужено за контролу извршења 

услуге благовремено достави 

обавештење о термину 

поступања по налогу, како би се 

стручни надзор уредно 

обавестио о истом. 

4.  ЈП „Лепеница Баточина“ 

Баточина се обавезује да уз 

рачуне за пружене услуге, 

уредно доставља потписане 

радне листе, уз обавезну назнаку 

количине стругане асфалтне 

масе, која је употребљена на 

локацији из налога. 

5. Законтролу извршене услуге 

(контролу рачуна, радних листа, 

количину уграђеног материјала, 

квантитет пружене услуге и др.) 

ангажоваће се стручни надзор, 

чије ће се услуге уговорити у 

складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама, док ће испред 

општине контролу пружене 

услуге и комуникацију са јавним 

предузећем и надзором 

обављатиЈовица Станисављевић; 

6. Ближи услови пружања услуге 

биће дефинисани уговором који 

ће се закључити између 

Општинке управе општине 

Баточина и ЈП „Лепеница 

Баточина“ Баточина. 

 

V 

 

Зимско одржавање путева и улица 

обављаће се на основу посебног Програма 

зимског одржавања локалних путева и 

улица на територији општине Баточина, 

који доноси Општинско веће.  

 

VI 

 

Програм одржавања и развоја 

општинских и некатегорисаних путева и 

других јавних површина у општини 

Баточина за 2020.годину, ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

“Службеном гласнику општине Баточина”. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-892/19-01 од 17.12.2019. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

____________________________ 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 

члана 2, 3. тачка 5., члана 4., 5., 9. и 13. 

Закона о комуналним делатностима („Сл. 

гласник РС“, бр. 88/2011,104/2016 и 

95/2018), члана 11. став 2. тачка 1. и члана 

57. Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 

68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. закон, 

83/2018 и 31/2019), Уредбе о начину и 

условима за отпочињање обављања 

комуналних делатности („Сл. гласник РС", 

бр. 13/2018, 66/2018 и 51/2019) и члана 40. 

тачка 20. Статута општине Баточина („Сл. 

гласник општине Баточина“, бр. 9/19), 

Скупштина општине Баточина, на седници 

одржаној дана 17.12.2019. године, донела 

је: 

 

О Д Л У К У 

о јавном градском и приградском 

превозу путника на територији општине 

Баточина 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уређују се ближе 

услови и начин обављања комуналне 

делатности градског и приградског превоза 

путника на територији општине Баточина, 

права и обавезе превозника и  корисника 

превоза, као и услови за континуирано 

обављање ове делатности. 

 

Члан 2. 

 Јавни градски и приградски превоз 

путника на територији општине Баточина 

(у даљем тексту: јавни превоз) обухвата 

обављање јавног линијског превоза 

путника аутобусима на територији 

насељеног места Баточина и превоз између 

насељених места на територији општине 

Баточина и обезбеђивање пријема и 

отпреме путника на станицама и 

стајалиштима као саобраћајним објектима 

који се користе у јавном линијском 

превозу путника. 

 

Члан 3. 

 Јавни превоз обавља привредно 

друштво, друго правно лице или 

предузетник (у даљем тексту: превозник) 

коме је сходно одредбама Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају одобрено 

обављање јавног превоза у друмском 

саобраћају. 

 

Члан 4. 

 Јавни превоз може обављати 

превозник коме је поверено обављање ове 

комуналне делатности, по поступку 

прописаним законом и одлуком 

Скупштине општине Баточина о 

поверавању обављања комуналних 

делатности на територији општине 

Баточина.   

 Превозник, који обавља јавни 

превоз путника, мора да испуњава услове 

прописане законом и опште услове 

превоза. 

 Превозник који обавља градски и 

приградски превоз путника у делу који 

обухвата јавни линијски превоз бродом, 

скелом и чамцем за привредне сврхе мора 

да испуњава услове у складу са Уредбом о 

начину и условима за отпочињање 

обављања комуналне делатности. 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА  

 

Члан 5. 

 Јавни превоз путника обавља се 

аутобусима. 

 

 

 



                                                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

136 

 

Члан 6. 

 Линије у јавном превозу утврђује 

Општинско веће општине Баточина (у 

даљем тексту: Општинско веће) посебним 

решењем, на предлог Општинске управе 

општине Баточина (у даљем тексту: 

Општинске управа). 

 

Члан 7. 

 Општинско веће посебном одлуком 

одређује аутобуска стајалишта у градском 

и приградском саобраћају. 

 

Члан 8. 

 Превозник може отпочети са 

обављањем превоза путника ако има 

регистрован и оверен ред вожње. 

 

Члан 9. 

 Ред вожње је акт којим се утврђује 

план обављања превоза на линији и 

садржи: 

1) назив превозника, 

2) број и назив линије према називима 

крајњих стајалишта, 

3) датум почетка рада линије, 

4) дужину и трасу линије, 

5) назив и локације стајалишта на 

линији у оба смера, као и њихова 

растојања, 

6) време рада линије, први и последњи 

дневни полазак на линији за радни дан, 

суботу, недељу и у дане празника, 

7) број полазака у току дана за радни 

дан, суботу, недељу и у дане празника и 

укупан број возила који опслужује линију, 

8) период важења реда вожње. 

 

Члан 10. 

 Регистрацију и оверу реда вожње 

врши надлежно одељење  Општинске 

управе за послове саобраћаја (у даљем 

тексту: Одељење). 

 Превозник је дужан да најкасније 15 

дана пре почетка обављања градског и 

приградског превоза достави одељењу из 

става 1. овог члана захтев за регистрацију 

и оверу реда вожње. 

 Уз захтев за регистрацију и оверу 

реда вожње подноси се: 

- извод из регистра Агенције за 

привредне регистре о вршењу делатности 

јавног превоза путника; 

- акт надлежног министарства о 

испуњености услова за обављање јавног 

превоза;  

- списак возила ангажованих у 

превозу путника са овереним 

фотокопијама саобраћајних дозвола;  

- уговор о обављању комуналне 

делатности градског и приградског превоза 

путника на територији општине Баточина; 

- ред вожње у три примерка. 

 

Члан 11. 

 У регистар реда вожње уноси се 

редни број, назив превозника, назив и 

врста линије, датум уписа реда вожње у 

регистар и рок важења реда вожње. 

 Овера реда вожње врши се 

стављањем штамбиља који садржи: редни 

број под којим је уписан у регистар, датум 

овере и потпис овлашћеног лица. 

Овера реда вожње врши се са роком 

важења од годину дана.   

Оверен и регистрован ред вожњи 

може се у току важења изузетно изменити, 

уз сагласност Одељења. 

 

Члан 12. 

 Одељење је дужно да ред вожње 

овери у року од петнаест дана од дана 

подношења, или да оверу одбије. 

 Ако Одељење одбије оверу реда 

вожње, дужна је да у року наведеном у 

ставу 1. овог члана, донесе решење и 

образложи разлоге одбијања. 

 Против решења из става 2. овог 

члана допуштена је жалба Општинском 

већу у року од 15 дана од дана уручења. 

 

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

ПРЕВОЗНИКА И КОРИСНИКА 

ПРЕВОЗА 

 

A. Права и обавезе Превозника 
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Члан 13. 

 Превозник је дужан да јавни превоз 

путника обавља према регистрованом и 

овереном реду вожње и у складу са 

уговором о обављању комуналне 

делатности градског и приградског 

превоза. 

 О реду вожње превозник је дужан 

да обавести кориснике услуга превоза 

путем средстава јавног информисања или 

на други одговарајући начин, најкасније 

три дана пре његове примене. 

  

Члан 14. 

 Превозник може у току важења реда 

вожње, уз сагласност Одељења, линијски 

превоз привремено обуставити или 

изменити у случајевима: 

- прекида саобраћаја због више силе 

или извођења радова на реконструкцији 

пута; 

- због мера надлежног органа које 

непосредно утичу на ограничење 

саобраћаја, док те мере трају. 

 Превозник је дужан да пре почетка 

обуставе или измене реда вожње из 

претходног става, о томе обавести 

Одељење ради давања сагласности и преко 

средстава јавног информисања кориснике 

превоза. 

 

Члан 15. 

 Ред вожње Одељење ће брисати из 

регистра ако превозник: 

- не отпочне обављање превоза по 

регистрованом реду вожње у року од пет 

дана од дана почетка важења реда вожње; 

- престане обављати превоз по 

регистрованом реду вожње дуже од десет 

дана узастопно; 

- повремено обуставља превоз по 

регистрованом реду вожње у укупном 

трајању дужем од тридесет дана у току 

важења реда вожње. 

 

 

 

 Члан 16. 

Превозник може да престане са 

обављањем јавног превоза у  случајевима и 

под условима прописаним законом и 

уговором о обављању градског и 

приградског превоза путника.  

 

Члан 17.  

У аутобусу којим се обавља јавни 

превоз мора се налазити: ,   

1) регистровани ред вожње, односно 

фотокопија регистрованог реда вожње 

оверена печатом и потписом овлашћеног 

лица превозника,  

2) важећи ценовник оверен печатом и 

потписом овлашћеног лица превозника,  

3) општи услови превоза и акт 

министарства о испуњености услова за 

обављање јавног превоза, 

4) назив линије истакнут у доњем 

десном углу ветробранског стакла и са 

стране поред улазних врата.  

 

Члан 18.  

Цена услуга превоза образује се на 

основу елемената за образовање цена 

комуналних услуга прописаних Законом о 

комуналним делатностима, уз сагласност 

Општинског већа.  

На одлуку о промени цена превоза 

сагласност даје Општинско веће. 

Уз захтев за давање сагласности из 

става 2. овог члана, превозник доставља 

образложење које нарочито садржи разлоге 

за промену и детаљну структуру 

предложене цене. 

 

Члан 19.  

Превозник је дужан да обезбеди 

штампање и дистрибуцију карата, послове 

информисања путника, контролу возних 

исправа у аутобусу, контролу спровођења 

реда вожње и обављање диспечерских 

послова.   

 

Члан 20.  

Укрцавање и искрцавање путника у 

аутобус у јавном превозу врши се на 



                                                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

138 

 

аутобуским стајалиштима која су унета у 

регистровани ред вожње. 

Превозник у јавном превозу дужан 

је да прими сваког путника у границама 

расположивих места за путнике, односно 

корисне носивости возила.  

Превозник је дужан да обезбеди 

превоз пртљага истовремено са превозом 

путника којем пртљаг припада.  

Превозник у јавном превозу дужан 

је издати возну карту и потврду за превоз 

путничког пртљага.  

 

Члан 21. 

 Превозник је дужан да у аутобусу 

обележи најмање једно погодно седиште 

намењено за инвалиде, старе и болесне 

особе, труднице и лица са малом децом. 

 

Члан 22. 

 Аутобус којим се врши јавни превоз 

мора бити уредан, обојен, чист и 

проветрен, а у зимском периоду у току 

обављања превоза мора бити и загрејан. 

 

Члан 23. 

 Превозник је дужан да у возилу, 

којим врши превоз, на видном месту 

истакне извод који садржи и одредбе које 

се односе на понашање путника у возилу, 

као и врсту и количину пртљага које 

путник може унети у возило. 

 

Члан 24. 

 Превозник је дужан да једном 

годишње спроведе поступак изјашњавања 

корисника о квалитету пружања 

комуналних услуга у трајању од најмање 

30 дана. 

Члан 25. 

 Возач који управља возилом 

градског и приградског превоза путника је 

дужан: 

- да возило зауставља на свим 

стајалиштима према регистрованом реду 

вожње и да приликом заустављања отвори 

врата, 

- да омогући излазак путника из 

возила на безбедан начин и изван 

стајалишта у случају дужег застоја, 

- да омогући путницима са 

инвалидитетом, који користе колица и 

друга помагала, несметан улазак у возило 

спуштањем рампе за улазак (уколико је 

возило поседује), 

- да се придржава реда вожње на 

линији, осим у случајевима предвиђеним 

члана 14. ове одлуке, 

- да покрене возило тек када се увери 

да су сва врата затворена, 

- да за време рада носи службено 

одело, 

- да не пуши у возилу, 

- да се према путницима опходи са 

пажњом и предусретљиво, 

- да се стара о одржавању реда у 

возилу, 

- продаје карте у возилу, 

- да прати валидацију возних исправа 

путника који улазе на предња врата. 

 Возач не сме дозволити боравак 

других лица у простору издвојеном и 

намењеном возачу. 

 За време вожње не сме разговарати 

са путницима нити користити мобилни 

телефон. 

 

B. Права и обавезе путника 

 

Члан 26. 

 Путник за време вожње мора да има 

возну карту или исправу на основу које 

има право на превоз, коју на захтев 

овлашћеног лица превозника мора 

показати ради контроле. 

 Уколико путник не поседује 

одговарајућу возну исправу, односно 

одбија да је покаже, дужан је да 

овлашћеном лицу превозника пружи 

податке о свом идентитету. 

 

Члан 27. 

 Путници могу улазити и излазити 

из возила само кад је аутобус на 

аутобуском стајалишту.  
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 У случају дужег застоја посада 

возила је дужна да омогући излазак 

путника на безбедан начин и изван 

аутобуског стајалишта. 

 

Члан 28. 

 У аутобусу којим се обавља јавни 

превоз, ако посебним прописима није 

другачије уређено, не могу се превозити 

деца испод шест година старости без 

пратиоца, лица оболела од заразних 

болести, алкохолисана лица која 

узнемиравају друге путнике и ометају 

посаду аутобуса, животиње, посмртни 

остаци, експлозиви, лако запаљиве, 

отровне, радиоактивне, нагризајуће 

материје, органски пероксиди и сл. 

 У аутобусу смеју да се превозе пси 

водичи које користе слепе или слабовиде 

особе, лица која користе инвалидска 

колица и свако друго лице које има статус 

особе са инвалидитетом а које се креће уз 

помоћ пса водича. 

 

Члан 29. 

 Ствари нађене у аутобусу и на 

аутобуском стајалишту, предају се посади 

возила. 

 За нађене ствари, посада возила ће 

налазачу издати потврду у којој ће 

назначити број линије, број аутобуса, 

време налажења и кратак опис нађене 

ствари. 

 Уколико се власник нађене ствари 

не пронађе за време вожње, посада возила 

ће ствари и копију потврде предати 

одговарајућој служби превозника одмах по 

завршетку рада. 

 Превозник је дужан да нађене 

ствари у року од пет дана преда надлежном 

органу који се стара о чувању нађених 

ствари. 

 

Члан  30. 

 Забрањено је: 

1. улазити у возило у напитом стању, 

2. уносити у возило животиње, 

3. уносити у возило оружје осим лица 

која су посебним прописима овлашћена за 

ношење оружја, 

4. уносити у возило ствари које могу 

повредити, оштетити и упрљати путника 

или возило, 

5. уносити у возило запаљиви и 

експлозивни материјал, 

6. узнемиравати посаду и ометати их 

на њиховој дужности, као и узнемиравати 

путнике виком, непристојним понашањем 

и сличним поступцима, 

7. пушити у возилу, 

8. бацати отпатке и пљувати, 

9. налазити се у возилу јавног превоза 

путника без важеће карте, односно возне 

исправе, 

10. улазити у возило на врата која нису 

обележена ознаком за улаз у возило, 

односно излазити из возила на врата која 

нису обележена ознаком за излаз из возила, 

11. просјачење и продаја производа и 

сл. у возилу. 

 Посада је дужна да опомене 

путника који поступи противно одредбама 

става 1. овог члана. 

 Путник који и поред опомене врши 

забрањену радњу из става 1. овог члана, 

удаљиће се из аутобуса. 

 Посада се може обратити за помоћ 

полицајцу ради утврђивања идентитета и 

удаљавања из аутобуса лица које поступи 

противно одредбама става 1. овог члана. 

 

IV ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 31.  

 Ради обезбеђивања континуитета у 

обављању градског и приградског превоза 

путника, у случају поремећаја или прекида 

у пружању комуналне услуге услед више 

силе или других разлога који се нису могли 

предвидети, односно спречити, превозник 

који обавља ову комуналну делатност 

дужан је да без одлагања обавести 

Општинску управу и предузме мере на 

отклањању узрока поремећаја или прекида 

у складу са законом. 
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 У случају штрајка, превозник је 

дужан да обезбеди минимум процеса рада 

у складу са законом. 

  

V НАДЗОР  

 

Члан 32. 

 Надзор над спровођењем ове 

Одлуке врши Општинска управе општине 

Баточина преко саобраћајног инспектора. 

Инспектор има право и дужност да 

у вршењу инспекцијског надзора: 

- прегледа возила којима се обавља 

градски и приградски превоз путника и 

контролише потребну документацију за 

возила, 

- контролише важеће и оверене 

редове вожње и другу документацију у 

вези са обављањем делатности превоза 

путника,  

- утврђује идентитет превозника, 

посаде возила и других одговорних лица за 

обављање превоза,  

- контролише превозна документа у 

обављању јавног превоза путника, 

- прегледа опште и појединачне акте, 

евиденције и другу документацију 

превозника.  

           Возач је у обавези да инспектору 

омогући неометано вршење инспекцијских 

послова, и стави на увид потребна 

документа, као и да у року који одреди 

инспектор достави потребне податке и  

поступи по налогу инспектора. 

 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33. 

 Новчаном казном у фиксном износу 

од 150.000 динара казниће се за прекршај 

превозник ако: 

1) не обавља јавни превоз путника 

према регистрованом и овереном реду 

вожње и у складу са уговором о обављању 

комуналне делатности градског и 

приградског превоза (члан 13. став 1. ове 

одлуке), 

2) не обавести кориснике превоза пре 

примене реда вожње (члан 13. став 2. ове 

одлуке), 

3) привремено обустави или измени 

превоз без сагласности општинске управе 

(члан 14. став 1. ове одлуке), 

4) престане да обавља превоз на 

утврђеној линији супротно условима из 

закона и Уговора о обављању превоза 

(члан 16. ове одлуке), 

5) у аутобусу којим се обавља јавни 

превоз не налази се важећи ред вожње, 

ценовник, општи услови превоза и акт 

mинистарства о испуњености услова за 

обављање јавног превоза и  није истакнут 

назив линије (члан 17..ове одлуке), 

6) утврди и примењује цене превоза 

без сагласности Општинског већа (члан 18. 

ове одлуке), 

7) у јавном превозу врши укрцавање и 

искрцавање путника у аутобус на 

аутобуским стајалиштима која нису унета 

у регистровани ред вожње (члан 20. став  1. 

ове одлуке), 

8) у јавном превозу не прими путнике 

и пртљаг противно одредбама члана 20.  

став 2. и 3. ове одлуке, 

9) не изда возну карту и потврду за 

превоз путничког пртљага (члан 20. став  4. 

ове одлуке), 

10)  у аутобусу не обележи најмање 

једно погодно седиште намењено за 

инвалиде, старе и болесне особе, труднице 

и лица са малом децом (члан 21. ове 

одлуке), 

11)  ако аутобус којим се врши јавни 

превоз није уредан, обојен, чист и 

проветрен, а у зимском загрејан (члан 22. 

ове одлуке), 

12)  у аутобусу није истакнут извод који 

садржи и одредбе које се односе на 

понашање путника и врсту и количину 

пртљага које путник може унети у аутобус 

(члан 23. ове одлуке). 

 За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се одговорно лице превозника 

новчаном казном у фиксном износу од 

25.000 динара. 
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Члан 34. 

 Новчаном казном од 3.000,00 

динара казниће се за прекршај возач ако 

поступа у супротности са одредбама члана 

25., 29. став 2 и 3. и члана 32. став 3. ове 

одлуке. 

 

Члан 35. 

 Новчаном казном од 6.000,00 

динара казниће се за прекршај физичко 

лице (путник) ако: 

1) за време вожње нема возну карту 

или исправу  на основу које има право на 

превоз и на захтев овлашћеног лица 

превозника не покажже ради контроле 

(члана 26. ове Одлуке) 

2) поступа супротно одредбама члана 

30. став 1. ове одлуке. 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 36. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-893/19-01 од 17.12.2019. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

___________________________ 

 

        На основу члана 4. став 3. Закона о 

комуналним делатностима („Службени 

гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16), члана 20. 

став 1. тачке 2) и члана 32. став 1. тачке 6) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 

101/16 – др. закон и 47/18), члана 4. став 8. 

Закона о инспекцијском надзору 

(„Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – 

др. закон и 95/18), члана 39. став 3. Закона 

о прекршајима („Службени гласник РС“, 

бр. 65/13, 13/16 и 98/16 –УС) и члана 20.  

тачка 63. Статута општине Баточина ("Сл. 

гласник општине Баточина", бр. 9/19), 

Скупштина општине Баточина, седници 

одржаној 17.12.2019. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О КОМУНАЛНОМ 

ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Предмет уређења 

 

Члан 1. 

Овом одлуком ближе се уређују 

садржина и поступак комуналног 

инспекцијског надзора, овлашћења и 

дужности комуналног инспектора и друга 

питања од значаја за комунални 

инспекцијски надзор. 

На питања која нису уређена овом 

одлуком примењују се одредбе посебних 

закона којима се уређује комунални 

инспекцијски надзор и сходно и 

супсидијарно одредбе закона којима се 

уређују инспекцијски надзор и општи 

управни поступак. 

 

Комунални инспекцијски надзор 

 

Члан 2. 

Комунални инспекцијски надзор је 

инспекцијски надзор над извршавањем 

закона и других прописа у пословима из 

изворне надлежности општине Баточина, 

који је у делокругу комуналне инспекције. 

Комунални инспекцијски надзор 

обухвата надзор у погледу коришћења и 

одржавања објеката за снабдевањe водом 

за пиће, одвођења и пречишћавања 

атмосферских и отпадних вода, одржавања 

шахти, хидраната и сливника, одржавања 

канализације, управљања комуналним 

отпадом,  управљања и уређења гробаља, 

сахрањивања, погребне делатности, 

управљања јавним паркиралиштима, 

функционисања и одржавања објеката 
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јавне расвете, управљања пијацама, 

одржавања путева, улица, тргова, коловоза 

и тротора, одржавања, уређења и чишћења 

јавних површина, одржавања, уређења и 

чишћења јавних зелених површина, 

послова зоохигијене, контроле стања 

комуналних објеката, уређаја и 

инсталација, начина и безбедности 

њиховог коришћења, комуналног реда, 

становања и одржавања зграда, и друге 

послове у областима од непосредног 

интереса за грађане.  

Комунални инспекцијски надзор 

обухвата надзор над јавним комуналним и 

другим јавним предузећима које је 

основала општина Баточина, односно над 

привредним субјектима којима је поверено 

вршење комуналне делатности. 

 

Комунални инспектор 

 

Члан 3. 

Послове комуналног  инспекцијског 

надзора из члана 1. ове одлуке за 

територију општине Баточина комунална 

инспекција обавља преко комуналног 

инспектора.  

Приликом вршења надзора, 

комунални инспектор има службену 

легитимацију којом доказује својство 

инспектора. Легитимацију комуналног 

инспектора издаје начелник 

општинскеуправе општине Баточина. 

Образац и садржина легитимације 

комуналног инспектора прописана је 

Правилником о изгледу обрасца службене 

легитимације инспектора („Службени 

гласник РС“, број 81/15).  

 Мање сложене радње за потребе 

комуналне инспекције врше комунални 

редари.  

 

II. ОВЛАШЋЕЊА И ДУЖНОСТИ 

КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА 

 

Овлашћења и дужности у погледу 

делокруга, вођења поступка, извођења 

доказа, утврђивања чињеница, 

изрицања и предузимања мера 

 

Члан 4. 

Комунални инспектор је овлашћен 

да:  

1. контролише управљање неопасним 

комуналним отпадом;  

2. контролише чишћење и одржавање 

јавних површина око предузећа, установа, 

спортских терена и објеката, пословних и 

стамбених објеката, градилишта, 

неизграђених  плацева, стоваришта, као и  

осталих јавних површина;   

3. контролише одржавање јавних 

зелених површина;  

4. контролише водоводну и 

канализациону инсталацију;  

5. контролише одржавање јавне 

расвете;  

6. контролише одржавање фасада, 

олука и клима уређаја, као и одржавање, 

чишћење и уређење излога и површине око 

зграда;  

7. контролише оглашавање на 

отвореним површинама;   

8. контролише заузеће јавних 

површина мањим монтажним објектима 

привременог карактера, тезгама, 

витринама, фрижидерима, изложбеним 

сталцима, жардињерама, летњим баштама, 

хаварисаним возилима, пољопривредним 

прикључним машинама и другим стварима 

и предметима, складиштење робе и 

амбалаже испред радњи и других објеката 

на улици, тротоарима, скверовима и 

осталим површинама јавне намене;  

9. контролише управљање, уређење и 

одржавање пијацама, јавним 

паркиралиштима и гробљима;  

10. контролише одржавање уличних 

отвора (шахти и сливника) и хидраната;   

11. контролише одржавање других 

објеката и површина од општег, односно 

јавног интереса, чија функционалност, 

изглед и чистоћа утичу на изглед и 

уређење насељеног места;  
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12. контролише  истовар, утовар и 

претовар огревног, грађевинског и другог 

материјала и робе са аспекта комуналног 

реда, изношење кућног и уличног 

неопасног отпада, зеленог и кабастог 

отпада, шљаке, угљене прашине, шута, 

пепела и сл;  

13. контролише испуштање отпадних и 

фекалних вода, и одржавање септичких 

јама; 

14. контролише сакупљање и одвођење 

атмосферских вода са јавних површина;  

15. контролише извођење радова од 

стране инвеститора на површинама јавне 

намене, враћање јавних површина у 

првобитно стање и њихово чишћење након 

завршетка радова;  

16. контролише одржавање 

катастарских парцела у грађевинској зони 

које су видљиве са јавне површине, 

односно површине јавне намене или 

површине у јавном коришћењу; 

17. контролише услове држања 

домаћих животиња и обављање послова 

зоохигијене; 

18. контролише радно време 

угоститељских и занатских објеката; 

19. надзире примену прописа у области 

становања и одржавања зграда; 

20. врши увид у опште и појединачне 

акте, евиденције и другу документацију 

вршилаца комуналне делатности и других 

правних и физичких лица; 

21. врши идентификацију лица путем 

увида у личну исправу или другу јавну 

исправу са фотографијом; 

22. саслуша и узима изјаве од 

одговорних лица, присутних лица и 

сведока; 

23. врши увиђај, односно прегледа 

објекте, постројења и уређаје за обављање 

комуналне делатности и пословне 

просторије ради прикупљања неопходних 

података;  

24. врши увиђај, односно прегледа 

објекте, постројења и уређаје који служе 

коришћењу комуналних услуга, 

укључујући и оне које представљају 

унутрашње инсталације и припадају 

кориснику комуналне услуге;   

25. фотографише и сними простор у 

коме се врши инспекцијски надзор, као и 

ствари које су предмет надзора;  

26. записником налаже или предлаже 

мере за отклањање незаконитости, односно 

неправилности у одређеном року, ради 

усаглашавања пословања и поступања са 

законом, подзаконским прописима и 

општинскимодлукама, а уколико 

надзирани субјекат не поступи по 

наложеним мерама из записника, доноси 

решење о налагању мера, осим код 

нерегистованих субјеката када се мере 

изричу само решењем; 

27. окончава поступак записником 

уколико странка у року који је одређен 

записником изврши наложене мере; 

28. наложи кориснику извршење 

утврђених обавеза као и отклањање 

недостатака на унутрашњим инсталацијама 

и да приступи тим инсталацијама 

приликом извршења решења којим је 

наложио отклањање недостатака или 

искључење корисника са комуналног 

система;   

29. нареди решењем уклањање ствари и 

других предмета са површина јавне намене 

ако су они ту остављени противно 

прописима;   

30. наложи решењем уклањање, 

односно премештање возила, као и 

постављање уређаја којима се спречава 

одвожење возила са површина јавне 

намене ако су остављена противно 

прописима; 

31. забрани решењем одлагање отпада 

на местима која нису одређена за ту 

намену;   

32. забрани решењем спаљивање 

отпада изван за то одређеног постројења;   

33. забрани паљење траве и другог 

растиња, отпадне предмете и материјале на 

путу и дуж путног појаса; 

34. забрани решењем одлагање 

комуналног отпада ван за то одређених 

комуналних контејнера и типских посуда;   
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35. забрани решењем премештање 

комуналних контејнера од стране 

неовлашћених лица, као и њихово 

оштећење и уништење;  

36. забрани решењем бацање горућих 

предмета и неохлађеног пепела у 

комуналне контејнере и корпе за отпад;   

37. забрани решењем одлагање 

комуналног отпада на местима која нису 

одређена као одлагалишта, трансфер 

станице или регистроване комуналне 

депоније и на приступне путеве тим 

локацијама;   

38. забрани решењем одлагање 

отпадног грађевинског материјала, земље и 

осталог грађевинског материјала ван за то 

одређене локације;   

39. забрани решењем одлагање отпада, 

земље, грађевинског материјала и 

отпадних материја у водотоке и на обале 

водотока;   

40. забрани решењем оштећење и 

уништење водоводне и канализационе 

инсталације;  

41. забрани решењем оштећење и 

уништење инсталације јавне расвете;  

42. забрани решењем оштећење и 

уништење дечијих игралишта, ограда, 

клупа и осталог имобилијара и опреме на 

игралиштима;   

43. забрани решењем оштећење и 

уништење зелених површина, засада и 

осталог пратећег имобилијара и опреме;  

44. забрани решењем оштећење и 

уништење објеката од општег јавног 

интереса;  

45.  забрани решењем заузеће и 

уређење површина јавне намене без 

одобрења надлежне службе;  

46. забрани обављање комуналне 

делатности субјекту који ту делатност 

обавља супротно одредби члана 9. Закона о 

комуналним делатностима;  

47. нареди обустављање радова који се 

бесправно изводе на јавним површинама 

или противно важећим прописима и 

издатој документацији;  

48. нареди уклањање снега и леда са 

путева, улица и тротоара као и уклањање 

леденица са кровова и тераса;  

49. нареди трајно уклањање засада који 

оштећују или могу да оштете мрежу јавних 

инсталација;  

50. нареди поткресивање дрвећа које 

додирује електро и телефонску мрежу и 

јавну расвету 

51. нареди обавезу вршења 

зоохигијенске делатности;  

52. одреди рокове за отклањање 

неправилности или недостатака, односно 

за извршење решења;  

53. издаје прекршајни налог када је за 

прекршај у надлежности комуналне 

инспекције од прекршајних санкција 

предвиђена једино новчана казна у 

фиксном износу и подноси захтев за 

покретање прекршајног поступка, односно 

пријаву за привредни преступ или 

кривично дело када оцени да постоји 

сумња је повредом прописа учињен 

прекршај, привредни преступ или 

кривично дело;   

54. предузима  и  друге радње и мере  

утврђене законом и одлукама Скупштине 

општине Баточина. 

 

Самосталност у раду 

 

Члан 5. 

Комунални инспектор обавештава 

непосредно претпостављеног, руководиоца 

инспекције и начелника општинскеуправе 

о појавама битнијег нарушавања 

самосталности и незаконитог утицаја на 

његов рад. 

 

Разлика у овлашћењима комуналне 

инспекције и комуналне милиције 

 

Члан 6. 

За разлику од комуналне милиције, 

која изузетно може бити овлашћена на 

вођење управног поступка и доношење 

решења, комунална инспекција води 

поступак комуналног инспекцијског 
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надзора, као посебан управни поступак, 

што укључује сачињавање записника и 

доношење решења којим се изричу 

управне мере. 

Изузетно, у једноставним и 

очигледним стварима нарушавања 

комуналног реда, које су мањег обима и 

значаја и не захтевају вођење управног 

поступка, изрицање управне мере и 

праћење њеног извршења, а у којима 

инспектор затекне лице у вршењу 

прекршаја (нпр. бацање кућног и другог 

комуналног отпада ван посуда за одлагање 

отпада), комунална инспекција овлашћена 

је да, без вођења управног поступка, изда 

прекршајни налог, који садржи утврђене 

чињенице и доказе. 

 

III. ПОСТУПАК КОМУНАЛНОГ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

Покретање поступка комуналног 

инспекцијског надзора по 

представци 

 

Члан 7. 

 При покретању поступка 

комуналног инспекцијског надзора по 

службеној дужности, комунални инспектор 

узима у обзир пријаве и друге представке 

правних и физичких лица којима се 

иницира поступак комуналног 

инспекцијског надзора, и одлучује о 

покретању поступка у складу са законом. 

 

Налог за комунални инспекцијски 

надзор 

 

Члан 8. 

Када се заустављањем или 

остављањем возила, односно постављањем 

или остављањем објеката, уређаја и других 

ствари и предмета супротно прописаним 

обавезама омета вршење комуналне 

услуге, коришћење комуналних објеката 

или пута или када је неопходно 

предузимање хитних мера у јавном 

интересу, односно када то захтевају 

разлози спречавања или отклањања 

непосредне опасности по комунални ред и 

друга добра и права која штити комунална 

инспекција, комунални инспекцијски 

надзор може се вршити без издавања 

налога за комунални инспекцијски надзор. 

 

Обавезе надзираних субјеката 

 

Члан 9. 

Правна и физичка лица дужна су да 

комуналном инспектору омогуће 

несметано обављање надзора, да му без 

одлагања дају потребне податке и ставе на 

увид и располагање потребну 

документацију и друге доказе, ако 

комунални инспектор не може да их 

прибави по службеној дужности, и изјасне 

се о чињеницама које су од значаја за 

вршење надзора. 

 

Записник 

 

Члан 9. 

О сваком извршеном надзору и 

предузетим радњама комунални инспектор 

саставља записник, у складу са законом. 

Изузетно, у случају из члана 6. став 

2. ове одлуке комунални инспектор не 

саставља записник.  

 

Посебна мера наредбе 

 

Члан 10. 

Комунални инспектор, у вршењу 

инспекцијског надзора из члана 8. ове 

одлуке, наредиће решењем кориснику, 

односно сопственику, ако је присутан, да 

одмах уклони ствари, односно предмете, 

под претњом принудног извршења.   

Ако се лице из става 1. овог члана 

не налази на лицу места, комунални 

инспектор ће, без саслушања странке, 

донети решење којим ће наложити да се 

возила, ствари и други предмети уклоне у 

одређеном року, који се може одредити и 

на минуте.   
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Решење из става 2. овог члана лепи 

се на те ствари, односно предмете уз 

назначење дана и часа када је налепљено и 

тиме се сматра да је достављање извршено, 

а доцније оштећење, уништење или 

уклањање овог решења не утиче на 

ваљаност достављања.   

Ако лице из става 1. овог члана не 

поступи по датом налогу, комунални 

инспектор ће одредити постављање уређаја 

којим се спречава одвожење возила, 

односно одредиће да се возила, ствари и 

други предмети уклоне о трошку 

корисника, односно сопственика, на место 

које је за то одређено.  

Трошак из става 4. овог члана се 

утврђује актом надлежног органа општине 

и може да обухвата трошкове поступка, 

одношења возила, ствари и другог 

предмета, лежарине и друге доспеле 

трошкове.   

Жалба против решења из ст. 1. и 2. 

овог члана не одлаже његово извршење.   

 

Мере за отклањање неправилности. 

Решење и жалба 

 

Члан 11. 

Ако комунални инспектор 

приликом вршења надзора утврди да 

пропис није примењен или да је 

неправилно примењен, наложиће мере и 

рок за отклањање неправилности 

записником, а уколико странка не поступи 

по наложеним мерама из записника донеће 

решење о отклањању утврђене 

неправилности и одредиће рок за њено 

отклањање. 

На решење комуналног инспектора 

може се изјавити жалба Општинском већу 

општине Баточина у року од 15 дана од 

дана достављања решења, осим ако је 

законом другачије предвиђено. 

Жалба не одлаже извршење решења 

комуналног инспектора, осим ако је 

законом другачије одређено. Када, у 

складу са овом одлуком, жалба не одлаже 

извршење решења, комунални инспектор 

може из оправданих разлога одредити да 

жалба одлаже извршење решења, што 

образлаже у решењу. Оправдани разлози 

подразумевају да одлагање извршења није 

противно јавном интересу, односно да није 

у питању хитна мера, односно радња која 

не трпи одлагање. 

Решење општинског већа је коначно 

у управном поступку и против њега се 

може покренути управни спор. 

 

Сарадња у комуналном инспекцијском 

надзору 

 

Члан 12. 

 Комунални инспектор у обављању 

послова сарађује са органом унутрашњих 

послова, комуналном милицијом и другим 

инспекцијама, у складу са законом. 

 Сарадња из става 1. овог члана 

обухвата нарочито: међусобно 

обавештавање, размену информација, 

пружање непосредне помоћи и 

предузимање заједничких мера и 

активности од значаја за обављање послова 

комуналног инспекцијског надзора. 

 Када комунални инспектор утврди 

повреду прописа чију примену контролише 

други орган, односно друга инспекција, 

дужан је да о томе обавести надлежни 

орган, односно надлежну инспекцију. 

 

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Прекршаји 

 

Члан 13. 

       Новчаном казном у фиксном износу од 

50.000,00 динара, казниће се за прекршај 

правно лице ако: 

1. онемогући, омета или вређа 

комуналног инспектора у вршењу послова 

комуналног инспекцијског надзора; 

2. не достави тражене податке, које 

комунални инспектор није могао да 

прибави по службеној дужности, у року 

који одреди комунални инспектор, или на 

други начин отежава, неоправдано одлаже 
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или продужава (одуговлачи) вршење 

комуналног инспекцијског наздора; 

3. не поступи по решењу комуналног 

инспектора. 

      За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се одговорно лице у правном лицу 

у фиксном износу од 15.000,00 динара.  

      За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се предузетник, новчаном казном у 

фиксном износу од 30.000,00 динара. 

       За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се физичко лице новчаном казном 

у фиксном износу од 10.000,00 динара. 

     За прекршаје из овог члана, комунални 

инспектор издаје прекршајни налог у 

складу са законом којим се уређују 

прекршаји. 

 Новчаном казном у фиксном износу 

од 5.000,00 динара, казниће се за прекршај 

физичко лице у једноставним и 

очигледним стварима нарушавања 

комуналног реда (члан 6. став 2).] 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

 Одредбе других одлука, које нису 

усаглашене са одредбама ове одлуке, 

усагласиће се са одредбама ове одлуке у 

року од 6 месеца. 

 

Члан 15. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Баточина" и 

примењиваће се од 1. Јануара 2020. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-894/19-01 од 17.12.2019. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

_____________________________ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 5. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), 

члана 11. став 3. тачка 3., члана  35 став 7. 

у вези са чланом 46. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС”, број 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 

37/2019 – др. закон) и члана 40. тачка 5. 

Статута општине Баточина („Службени  

гласник општине Баточина“, број 9/19), по 

прибављеном Мишљењу Комисије за 

планове општине Баточина број 020-

780/19-01 од 21.11.2019. године,  

Скупштина општине Баточина, на седници 

одржаној дана 17.12.2019. године, донела 

је:  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана детаљне регулације за 

Индустријску зону „Жировничко поље“ 

  

 

Члан 1. 

Усваја се План детаљне регулације 

за Индустријску зону „Жировничко поље“ 

са Стратешком проценом утицаја на 

животну средину (у даљем тексту: План 

детаљне регулације), који су у прилогу ове 

одлуке и чини њен саставни део. 

Саставни део ове одлуке је и 

Извештај о обављеном јавном увиду у 

Нацрт Плана детаљне регулације.  

   

Члан 2. 

 Циљ доношења Плана детаљне 

регулације“ је дефинисање површина јавне 

намене, земљишта ван површина јавне 

намене, дефинисање правила уређења и 

правила грађења и стварање правног и 

планског основа за уређење и изградњу 

простора намењеног за привреду и 

индустрију.  

 

Члан 3. 

 Опис границе обухвата Плана 

детаљне регулације: Најсевернија тачка 

обухвата се налази на граници к.п.3905 

К.О. Бадњевац, иде северном границом до 

тачке где прелази преко и иде према југу и 
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спаја се са северозападном тачком к.п.3933 

К.О. Бадњевац и даље се спушта западном 

границом к.п.3933 до канала на к.п.3905 

прелази преко регулацијом планиране 

саобраћајнице Улице бр.4 и даље наставља 

јужном границом к.п. 3905 до пресечне 

тачке са к.п.3936 К.О. Бадњевац. Граница 

се креће ка југозападу дуж западне границе 

ове парцеле до пресечне тачке са к.п.3937 

К.О. Бадњевац од које даље иде према 

истоку северном границом ове парцеле до 

пресечне тачке са к.п.3932 К.О. Бадњевац. 

Граница се креће даље према северу 

источном границом ове парцеле до 

пресечне тачке са к.п.2656 К.О. Жировница 

и иде даље северном границом ове парцеле 

према истоку до канала, прелази преко 

к.п.2683/2 и 2669/2 обе у оквиру К.О. 

Жировница и даље наставља према северу 

источном границом к.п.2669/2 до 

југозападне тачке к.п.2642/2 К.О. 

Жировница. Од ове тачке граница се креће 

према северу и сече парцеле 2642/2, 2642/3 

и 2641/2 све К.О. Жировница, у складу са 

границом плана у контакту, све до 

југоисточне тачке к.п.2629 К.О. 

Жировница. Граница се креће даље према 

северу источном границом ове парцеле, 

прелази преко к.п.2687/2 К.О. Жировница 

и иде према западу северном границом ове 

парцеле и северном границом к.п.3930 К.О. 

Бадњевац до пресека са почетном тачком.  

 У обухват Плана детаљне 

регулације улазе катастарске парцеле у 

К.О. Жировница и К.О. Бадњевац. У К.О. 

Жировница целе катастарске парцеле: 

2627, 2628, 2629, 2651, 2652, 2653, 2654, 

2655, делови катастарских парцела: 2641/2, 

2642/2, 2642/3, 2669/2, 2683/2, 2687/2. У 

К.О. Бадњевац целе катастарске парцеле: 

3838, 3839, 3840, 3841, 3842,  3843, 3844, 

3845, 3846, 3847, 3848, 3849/1, 3849/2, 

3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 

3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 

3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 

3881, 3931, 3933, 3936, делови 

катастарских парцела 3687/2, 3905, 3930, 

3932, 3934, 3935. 

 Површина обухвата Плана детаљне 

регулације је 42,25 ha. 

  

Члан 4. 

План детаљне регулације садржи 

текстуални и графички део. 

 ТЕКСТУАЛНИ ДЕО садржи: 

1. ОПШТИ ДЕО  

1.1. Правни и плански основ за израду 

плана  

1.2. Циљеви и задаци израде плана  

1.3. Граница обухвата плана  

1.4. Обавезе, услови и смернице из 

планских докумената вишег реда  

1.4.1. Извод из Просторног плана града 

Чачка  

1.5. Опис постојећег стања  

1.5.1. Оцена постојећег стања  

1.5.1.1. Грађевинско подручје  

1.5.1.2. Намена површина  

1.5.2. Трасе, коридори и регулација 

саобраћајница  

1.5.2.1. Друмски саобраћај  

1.5.2.2. Оцена постојећег стања  

1.5.3. Мреже и капацитети јавне комуналне 

инфраструктуре  

1.5.3.1. Хидротехничка инфраструктура  

1.5.3.2. Електроенергетска мрежа  

1.5.3.3. Телекомуникациона 

инфраструктура  

1.5.3.4. Термотехничка инфраструктура  

1.5.4. Зеленило  

1.5.5. Оцена расположивих подлога за 

израду плана 

1.5.6. Биланс површина - постојећи начин 

коришћења земљишта у оквиру 

анализираног просторa  

1.5.7. Фотодокументација 

2. ПЛАНСКИ ДЕО  

2.1. Правила  уређења  

2.1.1. Подела на целине и зоне унутар 

простора Плана  

2.1.2. Намена простора и биланс површина

  

2.1.2.1. Намена простора  

2.1.2.2. Биланс површина у обухвату Плана
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2.1.3. Површине јавне намене – опис 

локација и попис парцела  

2.1.4. Општи урбанистички услови за 

уређење површина јавне намене – 

саобраћајне површине  

2.1.4.1. Саобраћајне површине  

2.1.5. Општa правила уређења мреже јавне 

комуналне инфраструктуре 

2.1.5.1. Хидротехничка инфраструктура  

2.1.5.2. Електроенергетска инфраструктура

  

2.1.5.3. Телекомуникациона 

инфраструктура  

2.1.6. Смернице за  уређење зелених 

површина у оквиру осталих намена

 2.1.7. Правила, услови и ограничења 

уређења простора  

2.1.8. Општи регулациони и нивелациони 

услови за уређење површина јавне намене - 

улица  

2.1.9. Услови и мере заштите простора  

2.1.9.1. Услови за заштиту животне 

средине  

2.1.9.2. Услови за заштиту од пожара, 

елементарних и других непогода 

2.1.9.3. Правила и услови заштите 

природних и културних  

2.1.10. Услови приступачности особама са 

инвалидитетом  

2.1.11. Мере енергетске ефикасности  

2.1.12. Услови за одвоз и дистрибуцију 

комуналног отпада  

2.2.  Правила грађења  

2.2.1. Правила парцелације, 

препарцелације и исправке граница 

парцела 

2.2.2. Урбанистички показатељи и правила 

грађења по наменама у обухвату плана  

2.2.2.1. Пословно-производна зона  

2.2.3. Услови за заштиту суседних објеката

  

2.2.4. Општа правила за изградњу објеката

  

2.2.5. Услови за архитектонско и естетско 

обликовање објеката  

2.2.6. Инжењерскогеолошки услови за 

изградњу објеката  

2.2.7. Услови за прикључење објеката на 

комуналну инфраструктуру  

2.2.7.1. Хидротехничка инфраструктура  

2.2.7.2. Електроенергетска и ТТ 

инфраструктура  

2.2.7.3. Термотехничка инфраструктура  

2.2.8. Правила за изградњу површина јавне 

намене – саобраћане и зелене површин  

2.2.8.1. Правила изградње саобраћајне 

мреже  

2.2.8.2. Правила изградње површина за 

паркирање  

2.2.8.3. Правила градње коловоза, колско-

пешачких стаза и паркинга  

2.2.9. Правила за изградњу мреже и 

објеката јавне инфраструктуре  

2.2.9.1. Правила за изградњу водоводне и 

канализационе мреже  

2.2.9.2. Правила за изградњу 

електроенергетске мреже  

2.2.9.3. Правила за изградњу 

телекомуникационе мреже  

2.2.9.4. Правила за изградњу 

термотехничке мреже  

2.2.10. Очекивани капацитети у обухвату 

Плана детаљне регулације  

2.2.11. Спровођење плана детаљне 

регулације  

3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

 ГРАФИЧКИ ДЕО садржи: 

1. Катастарско - топографска подлога  са 

приказом границе плана     Р= 1:2 500 

1.1. Шира ситуација локације – контактни 

планови                                  Р=1:5 000 

2. Извод из Просторног плана општине 

Баточина 

2.1 /- намена простора                  Р=1:2500 

2.2. / –мрежа насеља,функција,јавних служби 

иинфраструктурних система/      Р=1:2500 

2.3. / – природни ресурси,заштита животне 

средине и природних и   

културних добара/                        Р=1:2500 

3. Анализа постојећег стања /Намена 

површина – начин коришћења/       

Р=1:2 500 

4.  Анализа постојећег стања 

/Инфраструктура/               Р=1:2 500 
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5.  План намене површина           Р=1:2 500 

6.  План саобраћаја и нивелације Р=1:1 000 

7.    План урбанистичке регулације и 

површина јавне намене са планом 

  парцелације                               Р=1:1 000 

8. План хидротехничке инфраструктуре    

Р=1:2 500 

9. План електроенергетске инфраструктуре 

Р=1:2 500  

10.  План телекомуникационе 

инфраструктуре                        Р=1:2 500 

11.  План термотехничке инфраструктуре 

Р=1:2 500 

 

Члан 5. 

 План детаљне регулације 

представља основ за:  

- Издавање локацијских услова  

- Израду пројеката препарцелације и 

парцелације 

- Израду елабората геодетских радова за 

исправку граница суседних парцела и 

спајање две суседне парцеле истог 

власника 

 Овим Планом детаљне регулације 

није предвиђена израда урбанистичких 

пројеката, ни урбанистичко-

архитектонских конкурса, али је могућа 

уколико се за тим укаже потреба (према 

члану 60. Закона о планирању и изградњи). 

 

Члан 6. 

 Одлука о усвајању  Плана детаљне 

регулације за Индустријску зону 

„Жировничко поље“ садржи текстуални 

део, који се објављује у „Службеном 

гласнику општине Баточина“, и графичке 

приказе све израђене у три примерка.  

План детаљне регулације са 

документационом основом чува се трајно у 

архиви Општинске управе општине 

Баточина. 

План детаљне регулације мора бити 

доступан на увид јавности (физичким и 

правним лицима) у току важења плана у 

седишту доносиоца и путем интернет 

странице доносиоца. 

 

Члан 7. 

План детаљне регулације детаљне 

регулације за Индустријску зону 

„Жировничко поље“ израдило је Предузеће 

за консалтинг, урбанизам, пројектовање и 

инжењеринг „Урбанпројект“ а.д. Чачак. 

 

Члан 8.  

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-895/19-01 од 17.12.2019. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

151 

 

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, број 

72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 

98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)  

 

Скупштина Општине Баточина, на седници одржаноj 17. децембра 2019. године, донела је 

 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ „ЖИРОВНИЧКО ПОЉЕ“ 

 

 

 

1.ОПШТИ ДЕО 

 

1.1. Правни и плански основ за израду плана  

 

Правни основ за израду Плана детаљне регулације за Индустријску зону „Жировничко поље“ 

садржан је у: 

 

Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 - 

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 

145/14, 83/18 и 31/19). 

Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19). 

Одлуци о приступању изради Плана детаљне регулације за Индустријску зону „Жировничко  

поље“, 020-1101/16-01 од 23.11.2016. Саставни део ове Одлуке је Мишљење Комисије за 

планове општине Баточина, број 020-1062/16-01 од 15.11.2016. године и графички приказ 

граница и обухвата планског подручја. 

 

Плански основ: 

Плански основ за израду Плана детаљне регулације је Просторни план општине Баточина 

(„Службени лист општине Баточина“, бр. 05/10) којим је предвиђено да се даља разрада 

Просторног плана врши Плановима детаљне регулације за привредне зоне те да су истим 

планиране привредно - радне зоне уз нови саобраћајни правац Баточина – Крагујевац, код 

насеља Милатовац и Никшић, као и између насеља Бадњевац, Жировница и Градац, као 

подршка и изузетан потенцијал за развој различитих привредних активности. 

 

 

1.2. Циљеви и задаци израде плана  

 

Циљ израде Плана детаљне регулације за Индустријску зону „Жировничко поље“ је 

дефинисање површина јавне намене, земљишта ван површина јавне намене, дефинисање 

правила уређења и правила грађења и стварање правног и планског основа за уређење и 

изградњу простора намењеног за привреду и индустрију. 

Остали циљеви израде Плана детаљне регулације су: 

дефинисање планских решења утврђених планом вишег реда; 

дефинисање и регулација односа земљишта за површине јавне и остале намене 

регулација површина и објеката јавне намене; 
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дефинисање правила уређења и правила грађења; 

развој комуналне инфраструктуре и опремање локације; 

дефинисање услова и мера заштите културног наслеђа, енергетске ефикасности, 

приступачности и животне средине. 

Израда плана заснива се на постављеним циљевима и задацима и то у складу са: 

Просторним планом општине Баточина („Службени лист општине Баточина“, бр. 05/10) 

Могућностима геоморфолошких карактеристика терена, потребама привредних субјеката и 

принципима заштите животне средине. 

 

 

1.3. Граница обухвата плана  

 

Опис границе 

Најсевернија тачка обухвата се налази на граници к.п.3905 К.О.Бадњевац, иде северном 

границом до тачке где прелази преко и иде према југу и спаја се са северозападном тачком 

к.п.3933 К.О.Бадњевац и даље се спушта западном границом к.п.3933 до канала на к.п.3905 

прелази преко регулацијом планиране саобраћајнице Улице бр.4 и даље наставља јужном 

границом к.п. 3905 до пресечне тачке са к.п.3936 К.О.Бадњевац. Граница се креће ка 

југозападу дуж западне границе ове парцеле до пресечне тачке са к.п.3937 К.О.Бадњевац од 

које даље иде према истоку северном границом ове парцеле до пресечне тачке са к.п.3932 

К.О.Бадњевац. Граница се креће даље према северу источном границом ове парцеле до 

пресечне тачке са к.п.2656 К.О.Жировница и иде даље северном границом ове парцеле према 

истоку до канала, прелази преко к.п.2683/2 и 2669/2 обе у оквиру К.О.Жировница и даље 

наставља према северу источном границом к.п.2669/2 до југозападне тачке к.п.2642/2 

К.О.Жировница. Од ове тачке граница се креће према северу и сече парцеле 2642/2, 2642/3 и 

2641/2 све К.О.Жировница, у складу са границом плана у контакту, све до југоисточне тачке 

к.п.2629 К.О.Жировница. Граница се креће даље према северу источном границом ове 

парцеле, прелази преко к.п.2687/2 К.О.Жировница и иде према западу северном границом ове 

парцеле и северном границом к.п.3930 К.О.Бадњевац до пресека са почетном тачком.  

 

 

Површина обухвата Плана је 42,25 ha. 

 

 

Катастарске парцеле које улазе у обухват плана 

Планом су обухваћени делови К.О. Жировница и К.О.Бадњевац. 

 

К.О. Жировница 

Целе катастарске парцеле 

2627, 2628, 2629, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655 

 

Делови катастарских парцела 

2641/2, 2642/2, 2642/3, 2669/2, 2683/2, 2687/2   

 

К.О. Бадњевац 

Целе катастарске парцеле 
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3838, 3839, 3840, 3841, 3842,  3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849/1, 3849/2, 3850, 3851, 

3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 

3878, 3879, 3880, 3881, 3931, 3933, 3936 

 

Делови катастарских парцела 

3687/2, 3905, 3930, 3932, 3934, 3935. 

 

Катастарске парцеле у обухвату Плана су побројане према добијеној катастарској подлози. 

Уколико постоје неслагања између Плана и катастарског операта, меродавни су подаци из 

катастарског операта.  

 

 

 

1.4. Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда  

                                          

1.4.1. Извод из Просторног плана општине Баточина  

 

Према ППО - обухват Плана детаљне регулације налази се у развојном појасу потенцијалних 

привредно-радних зона. 

 

Према Плану детаљне регулације државног пута Ι реда М -1.11. Крагујевац - Коридор Х 

(деоница Баточина стац.5+000 дeo 14+773 ) односно Изменама и допунама Плана детаљне 

регулације Државног пута М 1.11 Крагујевац-Коридор X (деоница Баточина стационажа км 

5+000 до 14+773) обухват Плана детаљне регулације налази се у непосредном контакту са 

Целином 2 са доминантном наменом - пољопривреда, становање, радне зоне и могућим 

пратећим наменама - услуге, пословање, објекти и површине јавних намена и 

инфраструктура. 

 

Основ за израду Плана детаљне регулације садржан је у ППО-у,  

поглавље 4.1. Територије планског подручја за које је предвиђена израда урбанистичког 

плана, где је назначено да се даља разрада  Просторног плана врши плановима детаљне 

регулације за привредне зоне веће од 2 ha и привредне зоне које немају директан приступ на 

саобраћајницу.  

 

Развој привредно-радних зона, посебно дуж саобраћајнице ка Крагујевцу, постаће окосница 

развоја, даље специјализације производње и привредног повезивања са осталим подручјима и 

другим индустријским центрима ширег окружења. 

 

 

Правила урбанистичке регулације и парцелације за комерцијалне и привредне делатности 

 

Комерцијални објекти су објекти претежно намењени за комерцијалне делатности: трговина, 

угоститељство, занатство, пословне, финансијске услуге и други пословни простори. 

 

Комерцијалне делатности могу бити организоване као: 

појединачни садржаји у ткиву; и 

комерцијални и пословни комплекси у привредним зонама. 
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Привредни објекти су намењени за разноврсне привредне делатности: индустријска и 

занатска производња, објекти саобраћајне привреде, складишта, продајни објекти, и др. 

 

Привредне делатности могу бити организоване као: 

појединачни садржаји у ткиву; 

производни комплекси у привредним зонама; и 

привредне зоне посебне намене. 

 

Поред општих правила регулације и парцелације који важе за све објекте у грађевинском 

земљишту, дата су и посебна правила за комерцијалне и привредне објекте: 

појединачни комерцијални и привредни садржаји у ткиву; и 

комерцијално - пословни и производни комплекси у привредним зонама. 

 

Комерцијално-пословни, производни и комплекси посебне намене у привредним зонама 

 

Намена објеката 

Комерцијално-пословни комплекси су комплекси различите величине са доминантном 

комерцијалном наменом. Они могу бити у оквиру осталих компатибилних намена, али 

најчешће су то комерцијални и пословни објекти у склопу привредних зона, дуж примарних 

саобраћајница: велетржнице, складишта, дистрибутивни центри, итд. 

 

Производни комплекси су већи производни погони, обично међусобно технолошки повезани 

или локације намењене разноврсним привредним активностима: грађевински погони, 

складишта, робно-транспортни центри и др. 

 

Комплекси у привредним зонама углавном су организовани као вишефункционални 

мешовити производно-комерцијални комплекси у које спадају и комплекси посебне намене. 

Дозвољене су све групе делатности осим оних које угрожавају људе и животну средину 

(земљиште, ваздух и воду). 

 

Урбанистички показатељи 

За комерцијално-пословне и производне комплексе у обухвату ППО дефинисани су 

максимални урбанистички показатељи: 

 

 макс. индекс 

изграђености (И) 

макс.степен 

заузетости (С) 

 

максимална 

спратност 

мин. % 

зелених 

површи 

на 

број паркинг 

места на 

100m2 

комерцијално- 

пословни 

комплекси 

 

1,0 

 

60% 

 

П+3 

 

30% 

 

2 

производни 

комплекси 

 

1,0 

 

60% 

до 16m 

(осим 

технол.објекат

а) 

 

30% 

 

1 
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Типологија објеката 

Објекти су најчешће слободностојећи, груписани на различите начине у јединствени 

комерцијално-пословни или производни комплекс. 
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КОМЕРЦИЈАЛНО-ПОСЛОВНИ И 

ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКСИ 

 

Правила парцелације 

Дозвољена је изградња већег броја 

објеката на јединственој парцели 

комплекса. 

 

За комерцијалне, пословне и привредне 

комплексе дефинисана је минимална 

величина парцеле (комплекса) и 

ширина фронта према улици: 

минимална величина парцеле= 2000m2 

минимална ширина парцеле = 30,00m 

 

Уколико грађевинска парцела нема 

директан приступ на саобраћајницу, 

може имати колски прилаз са друге 

парцеле (сукориснички) који је 

минималне ширине 3,50m. 

 

КОМЕРЦИЈАЛНО-ПОСЛОВНИ И 

ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКСИ –

ВЕЛИЧИНА ПАРЦЕЛЕ 

 

Положај објекта на парцели 

Комплекси у привредним зонама треба да буду тако организовани, да су комерцијални 

објекти, административна или управна зграда или садржаји којима приступају 

посетиоци (изложбени салони, продајни простори и сл.), позиционирани према јавној 

површини (саобраћајници), а производни објекти (производне хале, магацини, 

складишта и сл.) у залеђу парцеле. 
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КОМЕРЦИЈАЛНО-ПОСЛОВНИ И 

ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКСИ – 

ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ОБЈЕКАТА 

Минимално растојање између 

грађевинске и регулационе линије за 

објекте комплекса је 5m од 

регулације саобраћајнице (у 

простору између регулационе и 

грађевинске линије може се 

поставити само портирница - 

информациони и контролни пункт 

комплекса). 

 

Минимално растојање од бочних и 

задње границе парцеле је ½ висине 

вишег објекта, а не мање од 5m, уз 

обавезу садње најмање једног 

дрвореда. 

 

Међусобно растојање између 

објеката је минимално 1/3 висине 

вишег објекта, али не мање од 4m.
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Висинска регулација 

Максимална спратност комерцијално-пословних објеката у комплексу је П+3. 

 

Максимална висина привредних објеката је 16m. Ово ограничење се не односи на 

технолошке и посебне објекте комплекса (чија се површина не урачунава у корисну 

БРГП: димњаци, торњеви и сл.). 

 

Правила за слободне и зелене површине на парцели 

Минимални проценат озелењених површина у комплексу је 30%. 

 

У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила (компактни 

засади листопадне и четинарске вегетације). 

 

Минималне ширине појаса заштитног зеленила за производне комплексе су: 

- 2.00m од бочних и задње границе парцеле; и 

- 6.00m према саобраћајници. 

 

Сва неопходна заштитна одстојања – од суседа, појасеви санитарне заштите и др., морају 

се остварити унутар саме парцеле. 

 

У оквиру комплекса није дозвољено планирање и уређење површина за отворене 

депоније већ је неопходно предвидети посебне просторе за сакупљање, примарну 

селекцију и одношење комуналног и индустријског отпада. 

 

Складиштење материјала и робе на отвореном делу парцеле не сме бити организовано у 

делу парцеле према јавној површини (улици), већ мора бити визуелно заклоњено 

објектима или зеленилом. 

 

У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је планирати 

претоварно- манипулативне површине и паркинг површине за теретна возила. 

 

Правила за посебне објекте у комплексима 

Дозвољава се изградња посебних објеката који се не урачунавају у корисну БРГП, као 

што су инфраструктурни - фабрички димњаци, ветрењаче, водоводни торњеви, рекламни 

стубови, и др.  

Посебни објекти морају бити позиционирани на парцели (комплексу) у оквиру 

грађевинских линија. 

Дозвољена висина за рекламне стубове је 30m, а за инфраструктурне објекте се утврђује 

изузетно и већа висина, према технолошким потребама. Уколико су виши од 30m 

неопходно је прибавити мишљење и сагласност институција надлежних за безбедност 

ваздушног саобраћаја. Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају 

опасност по безбедност и да не ометају значајно сагледљивост објеката. Потребна је 

верификација идејног пројекта на Комисији за планове, пре издавања Грађевинске 

дозволе. 

На грађевинским парцелама уз пословне, производне и комуналне објекте у стамбеном 
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ткиву или у производним зонама могу да се граде помоћни објекти и то: гараже, оставе, 

портирнице настрешнице, тремови и слично, који могу појединачно бити корисне 

површине до 30m². 

 

 

1.5. Опис постојећег стања  

 

1.5.1. Оцена постојећег стања 

 

1.5.1.1. Грађевинско подручје 

 

Простор у обухвату плана је неизграђен.  

 

1.5.1.2. Намена површина  

 

Највећу површину у обухвату плана, око 90% земљишта, заузимају пољопривредне и 

неизграђене  површине обрасле аутохтоном вегетацијом.   

У појасу уз државни пут Баточина – Крагујевац организован је производно-комерцијални 

комплекс Керамике „Јовановић“ чији крајњи западни део улази у обухват предметног ПДР-а.  

Предметни неизграђени простор се са југозападне стране наслања на асфалтирани општински 

пут Жировница - Бадњевац. Читав захват плана испресецан је и највећим делом уоквирен и 

повезан пољским приступима (макадамски и земљани путеви и прилази). 

 

У графичком прилогу Анализа постојећег стања /намена површина – начин коришћења/, 

намене су приказане према начину на који се површине користе, односно, како су у простору 

препознате. 

 

 

1.5.2. Трасе, коридори и регулација саобраћајница 

  

1.5.2.1. Друмски саобраћај 

 

Простор који се налази у обухвату ПДР-е чине пољопривредно и неизграђено земљиште. 

Простор обухваћен Планом доминира на потезу дуж локалног пута Жировница-Бадњевац 

(ОП-4) 

1. Положај локације у окружењу и саобраћајни токови 

Будућа индустријска зона пружа се дуж локалног пута Жировница-Бадњевац (ОП-4), у 

непосредној близини Државног пута I  б реда бр. 24 и кружне раскрснице “Жировница“ на 

км 11+335.65. Има веома повољан положај у смислу изузетно атрактивне локације за 

формирање пословно-производне зоне, а првенствено због одличне саобраћајне повезаности, 

како тренутне, тако и у планском периоду. 

Подаци о стационажи кружне раскрснице „Жировница“ су у складу са усвојеном Уредбом о 

категоризацији државних путева („Сл.гл. РС“, број 105/2013, 119/2013 и 93/2015) 
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1.5.2.2. Оцена постојећег стања 

 

Државни пут I б реда бр. 24 на делу који непосредно тангира простор будуће пословно-

производне зоне карактеришу: 

-велико саобраћајно оптерећење  

- дуга деоница у правцу (без хоризонталних кривина) 

 - заштитни појас  Државног и општинског пута су очувани 

- директна веза са з општинским путем Жировница-Бадњевац (ОП-4), и његов прикључака на 

државни пут I реда преко новоизграђене кружне раскрснице 

-лоше стање канала на општинском путу Жировница-Бадњевац (ОП-4), чиме је онемогућена 

евакуација површинских вода, што је један од основних узрока краткотрајности коловозних 

конструкција; 

-Остале саобраћајне површине нису диференциране (углавном нема тротоара)  

Пешачка кретања 

Пешачка кретања одвијају се флексибилно по оскудној саобраћајној мрежи, а и ван ње. У 

овом тренутку се за пешачка кретања користи углавном банкина општинског пута, као и 

макадамски и земљани (атарски) путеви и прилази. 

 

2. Паркирање 

Предметни простор је углавном неизграђен, те, стога нема потреба за паркирањем нити било 

каквим организованим паркинг површинама. 

Може се закључити да је потребно реконструисати општински пут Жировница-Бадњевац 

(ОП-4), допунити и изградити мрежу саобраћајница како би се саобраћајно повезале све 

функционалне целине на простору будуће пословно-производне  зоне, а превасходно 

задржала адекватна и безбедна веза овог простора са Државним путевима. 

 

 

 

1.5.3. Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре 

 

1.5.3.1. Хидротехничка инфраструктура 

 

Водоводна мрежа 

У непосредној близини подручја плана пролази изграђен магистрални челични цевовод  

сирове воде Д=700мм „река Велика Морава – град Крагујевац“, издашности Q=100l/s, којим 
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се  сирова вода транспортује са рени бунарана на Морави  до црпне  станице  у Жировници, и 

даље до постројења за пречишћавање питких вода на Кошутњаку у Крагујевцу. 

Од црпне станице Жировница до брда Рогац урађен је челични цевовод ф 159.45 мм до 

резервоара са кога се снабдева насеље Бадњевац. 

 

Фекална канализација 

На подручју плана нема изграђене фекалне канализације.  

 

Атмосферска канализација 

На подручју плана нема изграђене атмосферске канализације. 

 

1.5.3.2. Електроенергетска мрежа 

 

У обухвату плана нема изграђене комуналне електроенергетске инфраструктуре. Источним 

делом подручја прелазе два далековода, 35kV и 10kV са својим заштитним појасом у коме је 

ограничена изградња објеката. У непосредном контактном подручју, југоисточно од обухвата 

плана, на к.п. бр. 1420/3 К.О. Жировница у зони петље налази се трансформаторска станица 

35/10kV. У овом тренутку не постоје потребе конзума за електричном енергијом. 

 

1.5.3.3. Телекомуникациона инфраструктура 

 

У захвату плана налази се оптички кабл изграђен подземно и надземна месна 

телекомуиникациона  мрежа. Мрежа има довољно капацитета да задовољи потребе 

корисника у обухвату плана и у околном подручју. Све постојеће инсталације уцртане су у 

складу са добијеним подацима од надлежних носиоца јавних овлашћења. 

 

Простор који је предмет овог плана покривен је сигналом мобилне телефоније сва три 

оператера који послују на територији Републике Србије и то ВИП мобил, Теленор и Телеком 

Србија. На подручју не постоје изграђене радио-базне станице мобилне телефоније. На 

подручју постоји радио-релејни линк у коме је изградња објеката ограничена важећим 

прописима. 

 

1.5.3.4. Термотехничка инфраструктура 

Према подацима добијеним од надлежог предузећа „Србијагас“, у захвату плана не постоји 

изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа. Новопланирана мрежа ће се снабдевати из 

постојећих дистрибутивних гасоводних мрежа које се налазе ван граница плана (ДГМ 

Бадњевац и ДГМ Жировница). 

 

 

 

1.5.4. Зеленило 

 

Предметни простор је највећим делом неизграђено пољопривредно земљиште. 

Зеленило пољопривредног земљишта заступљено је у виду обрадивих површина и ливада, 

које доминира на предметном простору. 
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1.5.5. Оцена расположивих подлога за израду плана 

 

За израду плана коришћене су подлоге и подаци који су добијени од надлежних јавних 

предузећа и институција.  

 

Остали подаци и услови уграђени су у Нацрт плана, а услови Јавних предузећа везани за 

инфраструктурно напајање предметног простора коментарисани су у оквиру поглавља која се 

баве инфраструктуром. 

 

У поступку прибављања података за израду плана обрађивач је извршио евидентирање 

постојећег стања. Преко општинске службе сви корисници простора су упознати са 

поступком израде Плана детаљне регулације за ово подручје.  

 

1.5.6. Биланс површина – постојећи начин коришћења земљишта у оквиру анализираног 

простора 

 

НАМЕНА 
УКУПНА ПОВРШИНА 

КОРИШЋЕЊА (m2) 

 
ПРОИЗВОДНО - КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 1.329,22 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ И НЕИЗГРАЂЕНЕ ПОВРШИНЕ 394.340,20 

КАНАЛИ 7.226,14 

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 19.641,18 

 
УКУПНО 422.536,74 

 

 

 

1.5.7. Фотодокументација 
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2. ПЛАНСКИ ДЕО 

 

 

2.1. Правила  уређења 

 

2.1.1. Подела на целине и зоне унутар простора Плана 

 

Простор унутар грађевинског подручја Плана детаљне регулације планиран је као 

јединствена  просторна целина у оквиру које се развијају функционалне зоне које прате 

одговарајући урбанистички показатељи. 

 

Простор у обухвату грађевинског подручја плана подељен је на следеће функционалне зоне: 

• Пословно-производна зона 

• Зона водотока 

• Саобраћајне површине 

 

 

2.1.2. Намена простора и биланс површина  

 

2.1.2.1. Намена простора 

 

Анализом постојећег стања и проценом развојних могућности, а на основу стечених обавеза 

из планова вишег реда, дошло се до решења саобраћајне мреже са претежним наменама у 

оквиру предметног простора, као и до дефинисања грађевинског подручја, у оквиру кога је 

земљиште подељено на површине јавне и остале намене. 

 

 

Грађевинско подручје 

 

Грађевинско подручје се поклапа са границом плана.  

 

Површина грађевинског подручја је 42,25ha. 

 

Земљиште у оквиру грађевинског подручја је подељено на површине јавне и остале намене. 

 

- површине јавне намене обухватају 4,62 ha 

- површине остале намене обухватају 37,63 ha 

 

Површине јавне намене 

 

У оквиру површина јавне намене планирани су: 

• Саобраћајне површине 

• Регулисани водоток (хидромелирациони канал) 

 

 

• Саобраћајне површине 
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Мрежу друмског саобраћаја у оквиру плана чине примарна и секундарна мрежа. 

Основни циљ је прихватање и квалитетно опслуживање локалног саобраћаја и спровођење 

транзитног уз његово увођење до пословно-производних садржаја у захвату плана. 

 

Мрежу друмског саобраћаја у оквиру плана чине: 

 

Примарна мрежа:  

• Државни пут IБ реда број 24 – ван граница Плана  

• Општински пут Жировница-Бадњевац (ОП-4)  - ван граница Плана 

Секундарна мрежа:  

• Сабирне улице 

• Остале улице секундарне мреже – приступне улице 

 

 

• Регулисани водоток (хидромелирациони канал) 

 

Планирана је регулација водотока (канала) у оквиру к.п.2669/2 и 2683/2. У северном делу 

обухвата плана задржан је постојећи канал у оквиру к.п.3905. 

Површине остале намене 

 

Површине остале намене обухватају површине у оквиру грађевинског подручја које нису 

планиране као површине јавне намене и то: 

• Пословно – производна зона  

 

• Пословно-производна зона 

 

Планирана је у оквиру Плана као доминантна намена.  

 

Овде се могу наћи мале и средње фирме, али и пословни комплекси. Могу се градити 

административни објекти, објекти намењени различитим облицима услуга, робно-

дистрибутивни објекти и сл. 

Поред пословних, овде се могу наћи и производни објекти, од мале породичне производње, 

преко средње великих производних погона до великих постројења.  

 

Код постројења са потенцијално негативним утицајем на животну средину, неопходно је 

предузети све потребне мере како би се спречило емитовање штетних материја у околину. 

 

Поред производних и пословних објеката, могу се градити објекти потребне недостајуће 

инфраструктуре, уређене зелене површине и сл. 

На површинама које се налазе изван грађевинских линија, дозвољена је изградња паркинга, 

манипулативних површина, уређених зелених површина и сл. 
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У овој зони није дозвољена изградња стамбених објеката, као ни изградња објеката који 

својим технолошким процесом загађују животну средину, ако нису предузете одговарајуће 

мере заштите. 

 

На површинама на којима буде организована производња, заштитно зеленило постављати у 

складу са технолошким процесом. 

 

 

2.1.2.2. Биланс површина у обухвату Плана 

 

НАМЕНА 
ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА 

(m2) 

 

Г Р А Ђ Е В И Н С К О    П О Д Р У Ч Ј Е 

 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Пословно-производна зона 376.347,69 

 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Саобраћајне површине 37.008,55 
Регулисани водоток (хидромелирациони канал) 9.180,50 
 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 422.536,74 

 

УКУПНО 422.536,74 

 

2.1.3. Површине јавне намене – опис локација и попис парцела 

 

Површине јавне намене обухватају: земљиште у коридору постојећих саобраћајница, делове 

парцела у обухвату површина остале намене који се планирају припојити постојећим 

саобраћајницама за које је планирана корекција регулације, као и земљиште предвиђено за 

регулацију водотока (канала). 

Планом су дати аналитичко геодетски елементи за обележавање површина у функцији 

саобраћаја и приказани су на карти План саобраћаја и нивелације.   

Површине јавне намене су приказане у графичком прилогу План урбанистичке регулације и 

површина јавне намене са планом парцелације. 

 

За површине јавне намене одређују се:  

 

• Зона водотока (хидромелирациони канал) 

• Саобраћајне површине 
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Зоне водотока (канали) 

У КО Жировница 

Делови катастарских парцела 

2683/2 и 2669/2. 

 

У КО Бадњевац 

Део катастарске парцеле  

3905. 

 

Саобраћајне површине (коловози и тротоари) 

У КО Жировница 

Делови катастарских парцела 

2627, 2628, 2629, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2669/2, 2683/2, 2687/2   

 

У КО Бадњевац 

Целе катастарске парцеле 

3843, 3851, 3931, 3934, 3936 

 

Делови катастарских парцела 

3838, 3839, 3840, 3841, 3842,  3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849/1, 3849/2, 3850, 3852, 3853, 

3854, 3855, 3856, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 

3880, 3881, 3905, 3930,3932, 3933, 3935 

 

 

2.1.4. Општи урбанистички услови за уређење површина јавне намене – саобраћајне 

површине 

 

2.1.4.1. Саобраћајне површине 

 

Визија и принципи развоја су: 

Принципи развоја саобраћајне инфраструктуре су: 

• друмски саобраћај остаје главни носилац повезивања насеља са широм околином, са 

посебним освртом на остваривању квалитетних веза са    државним путевима у 

окружењу  

• реконструкција, модернизација и доградња постојећих саобраћајница и трасирање 

нових праваца, у циљу планског развоја простора обухваћеног планом и садржаја 

планираних у њему  

• обезбеђивање услова за развој немоторних видова саобраћаја (пешачки). 

Предложеним планским решењем као најбитнији програмски елементи издвајају се: 

• Стварање услова за успостављање саобраћајног континуитета. 
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• Обезбеђење приступачности и рационалне повезаности целокупне будуће пословно-

производне зоне 

• Стварање услова за градњу нових објеката уз адекватно комунално опремање. 

Саобраћајна мрежа 

Планираном концепцијом саобраћајница, предвиђене су значајне промене целокупног 

простора у смислу доградње и реконструкције а све у циљу квалитетнијег повезивања будуће 

пословно-производне зоне. 

Извршена је корекција постојећих попречних профила саобраћајница, планирана њихова 

реконструкција, а планиране су и трасе већег броја нових сабирних и приступних 

саобраћајница, тако да се оствари боља саобраћајна функционалност и приступачност. 

Саобраћајни концепт садржан је у функционалном рангирању саобраћајница  на основу 

Просторног плана општине Баточина,  који је дао категоризацију целокупне мреже. С 

обзиром на функционални значај саобраћајнице се разврставају у следеће категорије: 

Примарна мрежа 

• Државни пут IБ реда број 24 – ван граница Плана  

• Општински пут Жировница-Бадњевац (ОП-4)  - ван граница Плана 

Секундарна мрежа 

• Сабирне улице 

• Остале улице секундарне мреже – приступне улице 

Приоритетне активности је потребно усмерити на ревитализацију и реконструкцију 

постојећег општинског пута ОП-4, по питању обезбеђивања стандардног попречног профила, 

обнове или изградње савременог коловоза, решавање одводњавања, обнову сигнализације и 

сл., као и изградњу потпуно нове саобраћајне мреже кроз неизграђен простор. 

Примарна мрежа 

1. Државни пут  Iб реда бр. 24:  

Државни пут I б реда број 24 Баточина–Крагујевац-Краљево ( према Уредби о 

категоризацији државних путева / Службени гласник РС“, бр. 105/2013 и 119/2013, стари 

назив М-1.11), а у оквиру  ј е  везног инфраструктурног коридора Баточина – Крагујевац - 

западноморавски правац, са изградњом обилазнице око Баточине и око Крагујевца. Овај 

путни правац је у непосредном окружењу предметног простора и његова најважнија 

саобраћајна веза са ширим окружењем.  

 

2.Општински пут Жировница-Бадњевац (ОП-4) 
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Општински пут Жировница-Бадњевац (ОП-4) се потврђује по постојећој траси и предвиђа за 

реконструкцију и доградњу у смислу проширења попречног профила који треба да садржи 

коловоз ширине 6м, обостране тротоаре, ширине мин. 1.6м и банкине, минималне ширине 

09м.  

Веза општинског пута са државним путем је преко новоизграђене кружне раскрснице која је, 

такође, ван граница Плана. 

Секундарна мрежа 

Остале улице секундарне мреже  

Остатак планиране саобраћајне мреже - сабирне улице унутар предметног обухвата 

опслужују будуће намене. Планиране су са минималном регулационом ширином од 10м, 

односно предложеним попречним профилом који се састоји од коловоза минималне ширине 

6 м и обостраних тротоара ширине 2. 

Улица бр. 1: Ова саобраћајница планирана је као централна сабирна улица која се везује на 

општински пут Жировница-Бадњевац (ОП-4) на око 330м од кружне раскрснице са државним 

путем I б реда број 24 Баточина–Крагујевац-Краљево. Улица бр.1 планирана је са 

регулацијом ширине 14м која садржи коловоз ширине 6м, обостране тротоаре по 2м и 

обостране појасе зеленила према будућим призводним комплексима.  

Приступне улице су предвиђене са минималном регулационом ширином од 8м, односно 

предложеним попречним профилом који се састоји од коловоза минималне ширине 5.5 м и 

обостраних тротоара ширине по 1.5м.  

 

Елементи попречног профила саобраћајница унутар регулацине ширине нису обавезујући, 

и могу се мењати кроз даљу разраду техничке документације. 

 

Паркирање 

Паркирање у обухвату плана је у функцији планираних намена површина. На овом простору 

очекују се велики захтеви за паркирањем како путничких аутомобила тако и теретних возила. 

У оквиру пословно-производних комплекса морају се решити потребе за паркирањем у 

складу са нормативима за планирану намену. Дакле, паркирање возила, обавезно је решавати 

уз објекте на отвореној површини припадајуће парцеле, или у гаражама у оквиру објеката на 

припадајућим парцелама, према захтевима који проистичу из намене објеката, а у складу са 

нормативима. 

Пешачки саобраћај 

Површине резервисане за кретање пешака планиране су уз све саобраћајнице, обостраним, 

тротоарима минималне ширине 1,5 m. Поред тротоара,  између Улице бр. 1 и 

хидромелиорационог канала планирана је пешачка стаза шитине 2.5м (потврђена траса и кат. 

парцела постојећег земљаног пута ) 

Јавни превоз путника 
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Имајући у виду да се на овом простору планира производно-пословна зона, очекује се већи 

прилив запослених који ће користити јавни превоз. Сходно томе, ван захвата плана изван  

државног пута I б реда планирана су стајалишта јавног превоза на локалним саобраћајницама 

у близини предметног простора, тако да је омогућен посредан приступ државном путу, 

односно коришћење комфорнијих услова саобраћаја. У оквиру  граница контактног плана - 

Измене и допуне Плана детаљне регулације Државног пута М 1.11 КРАГУЈЕВАЦ-

КОРИДОР X (ДЕОНИЦА БАТОЧИНА стационажа км 5+000 до 14+773) предвиђене су 

нише за аутобусе. 

 

 

Општи услови 

 

За све планиране саобраћајнице и саобраћајне објекте обавезна је израда 

Пројектне документације. Код пројектовања саобраћајних површина и саобраћајница, 

решење проблематике постојећег и перспективног пешачког, стационарног и јавног градског 

саобраћаја, реконструкција путне мреже иконтрола приступа, мора се предвидети у складу са 

Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 

објекти и други елементи јавног пута ( "Сл. Гласник РС", бр.50/11) и осталим важећим 

прописима. 

 

Планирано је изградња потпуно нове саобраћајне матрице, засноване на следећим 

поставкама: 

-коловози свих саобраћајница треба да имају  две саобраћајне траке, како би се ефикасно 

одвијао двосмерни саобраћај возила; 

-у оквиру планираних ”слепих“ улица обезбедити простор за окретање возила; 

- поставити одговарајућу саобраћајну сигнализацију; и подићи квалитет пешачких кретања уз 

примену прописа на основу Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања 

и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама (“Сл. Гласник РС”, бр. 22/15) 

 

 

Услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу 

 

Грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину односно трајно 

обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.  

 

Приступ парцели је потребно обезбедити на три могућа начина: 

1. директним излазом на јавни пут; 

2. преко приватних прилаза, или 

3. путем уговора о службености пролаза. 

Право приватних прилаза и уговор о службености пролаза могу се по потреби 

примењивати и односити на више парцела. Код формирања нових парцела 

обавезно је формирање пролаза, док се за постојеће парцеле успоставља право службености.  

 

Уколико се приступ остварује индиректним путем, који није јавна саобраћајна површина, 

испоштовати следеће услове: 

б/ Услови приступа парцелама у оквиру пословно производних функција 
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Приступ грађевинске парцеле јавној саобраћајној површини могуће је остварити преко 

приступног пута минималне ширине 6,5м (коловоз ширине минимално 5м  и тротоар ширине 

минимално 1,5м), а у складу са меродавним возилом.  

 

Приступни путеви који су без просторних могућности за проширење, могу да се задрже 

за приступ постојећем броју грађевинских парцела. 

 

 

 

2.1.5. Општa правила уређења мреже јавне комуналне инфраструктуре 

 

2.1.5.1. Хидротехничка инфраструктура 

 

Водоводна мрежа 

Поред простора убухваћеног планом пролази изграђен магистрални челични цевовод  сирове 

воде Д=700мм којим се  сирова вода транспортује   са рени бунарана на Морави  до црпне  

станице  у  Жировници, и даље до постројења за пречишћавање питких вода на Кошутњаку у 

Крагујевцу. 

  

Са овог цевовода  се снабдевају успутна насеља. У висинском погледу цевовод је  положен  

на дубини од 1,5 до 2,5 м, зависно од конфигурације терена. Одвојак за насеље Баточина је 

ван границе плана.  

  

Од црпне станице Жировница до брда Рогац урађен је челични цевовод ф 159.45 мм до 

резервоара са кога се снабдева насеље Бадњевац.  

 

На тај цевовод потребно је прикључити водоводну мрежу планираних објеката пословно-

производне зоне. У оквиру плана планирана је водоводна мрежа пречника 160мм и 110мм. 

Водоводне цеви су од ПЕ материјала за радни притисак од 10 бара. Димензионисан је 

цевовод за потребе санитарне и хидрантске мреже и потребе индустрије. На потребним 

местима предвиђени су подземни хидранти пречника 80мм. Растојање између хидраната је 

80м. Потребан притисак на хидрантима износи 2,5 бара. 

 

 

Фекална канализација 

Сви објекти у којима се обавља производња и постоје технолошке отпадне воде морају имати 

посебно издата водна акта (услови, сагласности и дозволе) којима се регулишу услови и 

квалитет отпадне воде и њено упуштање у канализацију. На подручју плана је планирана 

фекална канализација.  

Фекалним колектором пречника 300мм отпадне воде се одводе према најближем будућем 

ППОВ- у који је планиран ППО Баточина. 

Канализационе цеви  су од тврдог PVC материјала. На потребним местима предвиђени су 

ревизиони силази са ливено гвозденим поклопцима. Канализационе цеви поставити у ров 

одговарајуће ширине. Затрпавање вршити шљунком у слојевима од 30цм са потребним 

квашењем и набијањем. Минимална дубина укопавања износи 1м. Канализација је рађена по 

сепарационом систему што значи да су одвојени фекална и атмосферска канализација.  

Атмосферска  канализација 
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Одвођење атмосферских вода је преко планиране атмосферске канализације до отворених 

канала у које се испуштају. Пре испуштања атмосферске воде у отворене канале потребно је 

исту пречистити на сепараторима масти и уља. 

Канализационе цеви  су од тврдог АБ материјала. На потребним местима предвиђени су 

ревизиони силази са ливено гвозденим поклопцима. Канализационе цеви поставити у ров 

одговарајуће ширине. Затрпавање вршити шљунком у слојевима од 30цм са потребним 

квашењем и набијањем. Минимална дубина укопавања износи 1м. Канализација је рађена по 

сепарационом систему што значи да су одвојени фекална и атмосферска канализација.  

 

Регулација канала 

На подручју плана постоје отворени канали различитих профила. Исте је потребно 

регулисати. Планом је предвиђено да се у њих испусти атмосферска вода. 

 

 

2.1.5.2. Електроенергетска инфраструктура 

 

Како је приказано у делу плана који се односи на постојеће стање електроенергетске 

инфраструктуре закључује се да се преко  простора који је предмет овог плана простире 

надземни 35kV и 10kV далеководи. Око далековода је дефинисан заштитни појас који износи 

укупно 32 m за далековод 35 kV и укупно 22 m за далековод 10 kV. Свака градња у 

заштитном појасу далековода условљена је следећим законима и правилницима: 

Закон о енергетици (''Сл.гласник РС“, бр.145/2014), Правилник о техничким нормативима за 

изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV (''Сл.лист 

СФРЈ“, бр.65/88 и ''Сл.лист СРЈ“, бр.18/92). 

 

У непосредном контактом подручју, југоисточно од обухвата плана, на к.п. бр. 1420/3 К.О. 

Жировница у зони петље налази се трансформаторска станица 35/10kV. Од ове ТС ће се 

изградити 10 kV мрежа до трансформаторских станица на подручју. Нове ТС ће се градити на 

парцелама у пословно-производним зонама, према потребама будућих пословних и 

производних објеката, а у складу са условима надлежног електродистрибутивног предузећа и 

усклађивање траса енергетских водова са планом предвиђеним трасама. Свим трафо-

станицама је потребно обезбедити колски прилаз ширине минимално 3 m ради интервенције 

у случају ремонта или хаварије. Нове ТС се могу градити и у оквиру објеката, у приземљу. 

 

Нову средњенапонску  мрежу  је потребно градити подземно, а уколико није дошло до 

реализације планом предвиђене одговарајуће саобраћајнице чија је зона тротоара предвиђена 

за трасирање каблова, може се реализовати и надземно, заједно са трасом јавног осветљења. 

Обавеза је дистрибутера електричне енергије да касније, код реализације планом предвиђене 

саобраћајнице, изврши измештање, односно усклађивање траса инсталација у складу са 

планским решењем датим овим планом. Нисконапонска мрежа ће се градити и надземно  и 

подземно, зависно од просторно-техничких услова. У попречним профилима свих улица 

планирани су независни коридори за пролаз електроенергетских инсталација. 

 

Део сопствене потрошње електричне енергије може се покрити и постављањем соларних 

фотонапонских модула на кровне површине планираних објеката. 

Ближе услове за пројектовање и прикључење електронергетске мреже и објеката ће у 

поступку обједињене процедуре прописати надлежно електродистрибутивно предузеће. 
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Планира се изградња инсталације јавног осветљења у свим планираним саобраћајницама. 

Осветљење саобраћајница и осталих површина мора осигурати минимални осветљај који ће 

обезбедити кретање уз што већу сигурност и комфор свих учесника у ноћном саобраћају. 

Уколико у делу подручја буде изграђена надземна нисконапонска мрежа на истим стубовима 

поставити одговарајуће светиљке јавног осветљења. Избор стубова као и типа светиљке за 

јавно осветљење планираног простора као и њихов тачан положај биће дефинисан у 

пројектној документацији.  

 

Према условима „Електромрежа Србије“ А.Д. у обухвату Плана ни у његовој непосредној 

близини нема објеката у власништву овог предузећа. Такође, према плановима развоја 

преносног система до 2027. Године није планирана изградња објеката електроенергетске 

инфраструктуре који би били у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д. 

 

 

2.1.5.3. Телекомуникациона инфраструктура 

 

На основу анализе постојећег стања као и на основу потреба за новим капацитетима 

предвиђају се одређена решења чији је циљ да се обезбеди планирање и градња 

телекомуникационе инфраструктуре која ће у будућности задовољити све потребе корисника 

телекомуникационих услуга и сервиса. 

   

Планира се изградња нове ТК инфраструктуре и задржавање постојеће где је то могуће. 

Постојећу мрежу која је изграђена изван регулације постојећих и планираних улица је 

потребно изместити унутар регулације, у планиране коридоре.  

 

Ради пружања квалитетних широкопојасних услуга (VDSL за брзи интернет и IPTV за 

квалитетан пренос видео сигнала са протоком од 30 Mb/s до 50 Mb/s) планира се даљи развој 

кабловске приступне мреже који се дугорочно креће ка скраћивању претплатничке петље за 

кориснике који су повезани бакарним кабловима, тако да петља буде дужине највише од 150 

до 300 метара. У центру полигона који обухватају све кориснике услуга у оквиру 

претплатничке петље планира се постављање објекта-уређаја  за смештај телекомуникационе 

опреме и пратећих оптичких каблова за њихово повезивање. Ови уређаји се могу постављати 

на осталом земљишту, у објектима и на површинама јавне намене, у регулацијама постојећих 

и планираних саобраћајница, на местима где постоје просторне и техничке могућности. Ови 

уређаји се могу постављати на бетонско постоље, стуб, зид или у оквиру објекта.  Нови 

објекти, односно уређаји за смештај телекомуникационе опреме ће се постављати према 

потребама корисника и надлежног оператера, а локација ће се одредити у пројектно-

техничкој документацији, у складу са правилима грађења из овог Плана.  

У регулацијама свих саобраћајница се планирају коридори за изградњу оптичких каблова 

приступне и транспортне мреже. Од планиране мреже изводиће се  прикључци до објеката. 

Прикључење нових претплатника на ТК инфраструктуру планирано је подземно. Пре уласка 

у објекте је потребно изградити одговарајућа ТК окна. Димензије ТК окна ће се одредити у 

пројектној документацији према условима надлежног телекомуникационо предузећа.  

 

Осим планиране ТК мреже и објеката, на подручју је могућа и изградња приводних каблова и 

Wi-Fi приступних тачака, као и система за видео-надзор, у оквиру регулација површина јавне 

намене (на стубовима јавне расвете, семафорима, рекламним паноима и сл.) и у оквиру 

осталих површина (на објектима). 
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При градњи објеката као и инфраструктуре непосредно уз објекте електронских 

комуникација или при градњи објеката и инфраструктуре за потребе телекомуникација 

потребно је у свему се придржавати важећих правилника из ове области а који у свему 

дефинише начине одређивања елемената телекомуникационих мрежа и припадајуће 

инфраструктуре. 

 

На подручју плана нема активних ни планираних базних станица мобилне телефоније. 

Сходно развоју и напретку технологије у области бежичних мобилних комуникација, овај 

сегмент ТК мреже ће се убудуће стално развијати и модернизовати. Антенски системи РБС и 

осталих електронских комуникација се могу постављати на антенским стубовима и на 

кровним површинама објеката, уз обавезну сагласност власника парцеле, односно објекта. За 

све РБС се морају вршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини 

антенског система, а према Закону о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“ 

број 135/2004 и 36/2009), сви оператери мобилне телефоније су дужни да за све 

новопланиране РБС приступе процени утицаја на животну средину.  

Југоисточни део подручја пресеца радио-релејни линк. На правцу пружања линка није 

дозвољена изградња објеката који ће својом висином ометати пренос сигнала путем овог 

линка. 

 

 

2.1.5.4. Термотехничка инфраструктура 

 

На подручју овог плана предвиђа се гасификација предметног подручја кроз изградњу: 

• Дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви максималног радног притиска МОР до 

4bar 

• гасних прикључака од места прикључења на дистрибутивни гасовод од челичних или 

полиетиленских цеви максималног радног притиска МОР до 4bar до објеката будућих 

потрошача и изградњу мерно регулационих станица код потрошача  

 

Новопланирана мрежа би се снабдевала гасом (надовезала) из постојећих дистрибутивних 

гасоводних межа максималног радног притиска МОР до 4bar које се налазе ван граница плана 

(ДГМ Бадњевац и ДГМ Жировница). 

 

Гасоводе планирати дуж јавних површина у регулационим појасевима саобраћајница, у 

зеленим површинама или тротоарима са једне или са обе стране саобраћајнице, зависно од 

потенцијалних потрошача, тако да се омогући једноставно прикључење на дистрибутивни 

гасовод. 

 

 

2.1.6. Смернице за  уређење зелених површина у оквиру осталих намена 

 

Систем зеленила предметног плана, у највећој мери, чине зелене површине које прате 

претежну пословно-производну намену. 

 

• Зеленило пословно-производне зоне 
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Зеленило пословно-производне зоне  

 

На површинама ове намене могу се наћи мале и средње фирме, али и пословни комплекси. 

Могу се градити административни објекти, објекти намењени различитим облицима услуга, 

робно-дистрибутивни објекти и сл. 

Поред пословних, овде се могу наћи и производни објекти, од мале породичне производње, 

преко средње великих производних погона до великих постројења.  

У оквиру ових површина уз саобраћајнице, као и ка околним наменама  предложено је 

формирање линеарног зеленила које има заштитну функцију, постављено тако да не угрожава 

безбеднст саобраћаја у оквиру предметног простора.  Димензија и позиција заштитној појаса 

у директној су зависности од технолошког процеса. 

У оквиру пословно-производне зоне потребно је отворене зелене површине организовати тако 

да елиминишу потенцијално негативне ефекте по животно окружење, које планирани садржај 

на датој површини може имати. Улога зеленила пословно-производне зоне јесте и 

оплемењивање средине у естетском погледу. У складу са тим је и избор биљака условљен 

средином у којој оне расту, где се увек боље одржавају групе биљака него појединачна стабла. 

Распоред и композиција зеленила унутар круга производног погона треба да омогуће 

постављање појединих групација биља према изворима загађења како би оне „примиле“ на 

себе прве и најјаче налете облака загађивача. 

Већи део површина у оквиру пословно - производне зоне уредити у пејзажном стилу, 

настојећи да се постигне што бољи однос слободних површина према површинама под 

објектима. Осим у случају где се ради о стварању унутрашњих паравана, где простор треба 

испунити високим растињем, формирати веће травне површине. Зеленило се може садити као 

оквир објектима, како би се ублажиле оштре контуре објеката, по ободу комплекса, чиме се 

постиже заштита и жељено присуство засене. Могуће је формирати и групне аранжмане 

зеленила у централним деловима отворених површина чиме се утиче на стварање повољних 

микроклиматских услова. 

 

 

2.1.7. Правила, услови и ограничења уређења простора 

 

У графичком прилогу „План намене површина“ дате су претежне намене у оквиру захвата 

плана. 

• Изградња објеката се може вршити искључиво на основу плана и по условима 

прописаним планом. 

- У регулацији улица није дозвољена изградња објеката, изузев оних који спадају у 

саобраћајне, комуналне објекте и урбану опрему (надстрешнице јавног превоза, 

споменици, рекламни панои и сл). 

• Изградња планираних објеката дозвољена је унутар регулационих линија односно 

утврђених грађевинских линија објеката према правилима уређења и грађења 

утврђеним Планом. 

• На планираним површинама јавне намене и површинама планираним за објекте од 

општег интереса не могу се подизати објекти који нису у функцији планиране 

намене. 
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• На просторима који на основу плана нису утврђени као грађевинске површине не 

може се дозволити никаква изградња супротна предвиђеној намени, осим објеката 

инфраструктуре, односно објеката који служе одбрани. 

 

2.1.8. Општи регулациони и нивелациони услови за уређење површина јавне намене - 

улица 

 

Ширина регулације новопланираних и постојећих саобраћајница предвиђених за 

реконструкцију утврђена је у складу са категоријом саобраћајнице и оптималним коридором 

за смештај, како саме саобраћајнице, тако и инфраструктуре која иде уз њу. 

 

Регулациона линија утврђује линију разграничења површина одређене јавне намене од 

површина предвиђених за друге јавне и остале намене и представља будућу границу 

грађевинских парцела намењених за површине јавне намене, међу којима и саобраћајнице.  

Планом регулације улица дефинисани су услови за диспозицију саобраћајних површина – 

коловоза, тротоара и паркинга. 

Положај саобраћајница у уличном коридору дефинисан је и осовином самих саобраћајница. 

 

Грађевинске линије су дефинисане у односу на регулационе линије и регулацију 

саобраћајница. 

 

Саобраћајним решењем  условљено је и постављање нивелете саобраћајница према 

конфигурацији терена и другим условима у коридору. Планом нивелације утврђена је 

висинска регулација новопланираних саобраћајница у односу на конфигурацију терена и 

нивелацију већ изграђених саобраћајница. Дате висинске коте пресечних тачака осовина 

постојећих или планираних саобраћајница су орјентационог карактера и могуће су измене 

ради побољшања техничких решења. У односу на утврђену нивелету саобраћајница потребно 

је испланирати терен пре почетка грађења и утврдити висинску коту приземља објеката. 

 

 

 

2.1.9. Услови и мере заштите простора 

 

2.1.9.1. Услови за заштиту животне средине  

 

Општи услови заштите животне средине обухватају спровођење норматива који су 

дефинисани како  кроз планове вишег реда, тако и кроз услове за изградњу објеката, 

заступљеност отворених – слободних простора и зелених површина на нивоу  урбанистичке 

зоне. 

Придржавањем утврђених услова из плана у погледу врсте и намене новопланираних 

објеката, њиховог утврђеног положаја, дефинисаних индекса и заузетости простора–парцела 

и утврђених максималних спратности, уз поштовање ограничења, обезбеђују се квалитетнији 

услови живота . 

 

Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби: 

- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 

72/09 - др. закон, 88/10, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон, ). 
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- Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС бр. 135/04 и 

88/10), 

- Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09), 

као и другим законима, правилницима и прописима везаним за ову област. 

 

2.1.9.2. Услови за заштиту од пожара, елементарних и других непогода 

 

Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким 

противпожарним прописима, стандардима и нормативима: 

- Објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. Гласник 

РС“, бр. 11/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон) 

- Објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу која се по протоку и притиску воде у 

мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за инсталације 

хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/18)  

- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилнику о 

техничким нормативима за приступне путеве, окретнице, уређене платое за ватрогасна 

возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95), по коме 

најудаљенија тачка коловоза није даља од 25м од габарита објекта.  

- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за 

заштиту високих објеката од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 80/15, 67/17 и 103/18), 

Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. 

лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 – исправка, „Сл. лист СРЈ“, бр. 28/95) и Правилником о 

техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист 

СРЈ“, бр. 11/96).  

 

У циљу прилагођавања просторног решења потребама заштите од елементарних непогода, 

пожара и потреба значајних за одбрану укупна реализација односно планирана изградња 

мора бити извршена уз примену одговарајућих просторних и грађевинско - техничких 

решења у складу са законском регулативом из те области.  

Ради заштите од потреса новопланиране садржаје реализовати у складу са -Правилником о 

техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. 

лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).   

 

У поступку спровођења плана обавезна је примена свих прописа, смерница и стручних 

искуства, као и  

-Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 21/92). 

-Закон о одбрани („Сл. гласник РС“, бр.116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 

10/15 и 36/18). 

- Одлука о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од 

значаја за одбрану („Сл. гласник РС“, бр. 85/15) утврђује који су објекти од значаја за 

одбрану. 

- Уредбом о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 21/92)  

Градови и насеља у републици Србији класификовани су кроз четири степена угрожености. 

За сваки степен утврђене су одговарајуће мере, услови и режими заштите. 

 

2.1.9.3. Правила и услови заштите природних и културних добара  
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Према условима Завода за заштиту природе Србије, у обухвату Плана нема заштићених 

подручја за која је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних 

подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије, 

као ни евидентираних природних добара.  

На удаљености од око 25km од предметног обухвата налази се Споменик природе Рогот, 

шумски комплекс у долини реке Лепенице у североистичном делу Општине Баточина. Од 

вегетације су заступљени храст, буква, јасен, багрем, црни орах и др. У оквиру овог шумског 

комплекса могу се наћи и стабла храста лужњака стара 90 година. Овај Споменик природе 

заузима површину од око 365ha и значајан је у регионалним оквирима.  

Ако се у току радова наиђе на геолошко–палеонтолошка документа или минеролошко–

петрографске објекте за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач 

радова је дужан да у року од осам дана обавести министарство надлежно за послове заштите 

животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до 

доласка овлашћеног лица.  

 

 

 

2.1.10. Услови приступачности особама са инвалидитетом 

 

Приликом пројектовања објеката за јавну употребу, саобраћајних и пешачких површина 

(тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи, прилази до објеката и сл.), мора се 

омогућити несметан приступ, кретање и боравак  особама са инвалидитетом, деци и старим 

особама, у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и 

изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама (“Сл. Гласник РС”, бр. 22/15), као и осталим важећим 

прописима, нормативима и стандардима који регулишу ову  област. 

Нивелације свих пешачких стаза и пролаза радити у складу са важећим прописима о кретању 

особа са посебним потребама. 

Потребно је испоштовати одредбе Закона о спречавању дискриминације особа са 

инвалидитетом ( Сл. гласник РС број 33/06 и 13/2016) , у погледу члана 13. 

 

 

 

2.1.11. Мере енергетске ефикасности 

 

Повећање загађења Планете, као и убрзана потрошња ресурса из природе, намећу потребу за 

применом принципа одрживог развоја.  

Одржива градња је свакако један од значајнијих сегмената одрживог развоја. Она укључује 

употребу грађевинских материјала који нису штетни по животну средину, управљање 

отпадом насталим приликом изградње или рушења објеката, као и енергетску ефикасност 

објеката. Енергетска ефикасност је изузетно значајан сегмент у одрживој градњи због свог 

дугорочног утицаја приликом експлоатације објеката. 

Енергетска ефикасност објеката постиже се кроз низ мера, које треба применити приликом 

градње објекта. 

 

Топлотна заштита објеката 
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Недовољна топлотна изолација доводи до повећаних топлотних губитака зими, хладних 

спољних конструкција, оштећења насталих влагом (кондензацијом), као и до прегревања 

простора лети. 

При изградњи објеката користити савремене термоизолационе материјале на комплетном 

спољашњем омотачу и избегавати термичке мостове, како би се смањили губици топлотне 

енергије. 

Побољшањем топлотно изолационих карактеристика зграде могуће је постићи смањење 

укупних губитака топлоте за просечно 40 до 80%. 

При прорачуну коефицијента пролаза топлоте објеката узети вредности за 20-25% ниже од 

максималних дозвољених вредности за ову климатску зону.  

 

Облик и оријентација објекта 

Приликом пројектовања објекта потребно је анализирати локацију и посветити посебну 

пажњу одабиру оријентације и облика објекта. 

При обликовању будућег објекта водити рачуна о односу његове основе и волумена. Треба 

избегавати разуђене форме, односно, треба тежити стварању објеката са што повољнијим 

односом корисне површине и површине фасаде. 

Просторије у којима се проводи највише времена у току дана, треба оријентисати ка југу, 

како би се искористили топлотне добици од сунца. У летњем периоду, заштита од претеране 

инсолације се може постићи засеном грађевинским елементима, вертикалним прозорским 

засторима, зеленилом и сл. У зимском периоду сунчеви зраци падају на земљу под мањим 

углом, па грађевински елементи, који у летњем периоду засењују прозоре, зими не спречавају 

продор сунчеве енергије у унутрашњост објекта.  

Дрвореди и густи засади око објекта смањују утицај ветра и обезбеђују неопходну засену у 

летњим месецима. Пожељно је да зеленило, које се сади са јужне стране објекта, буде 

листопадно како би се омогућила инсолација објекта током зимског периода. 

 

Загревање објекта и потрошне санитарне воде 

За производњу топлотне енергије за загревање објеката и потрошне санитарне воде од 

обновљивих извора енергије могу се користити: биомаса, сунчева енергија, биогас и сл. 

Поред ових извора енергије у ту сврху у примени су и топлотне пумпе „ваздух-вода“ и „вода-

вода“. 

При изградњи нових објеката потребно је прво размотрити примену неких од поменутих 

извора топлотне енергије и у ту сврху предузети све потребне архитектонско-грађевинске 

мере. 

* * * 

Енергетска ефикасност свих објеката који се граде утврђиваће се у поступку енергетске 

сертификације и поседовањем енергетског пасоша у складу са Правилником о енергетској 

ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, број 61/11) и Правилником о условима, 

садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени 

гласник РС”, бр. 69/12 и 44/18 – др. закон). 
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2.1.12. Услови за одвоз и дистрибуцију комуналног отпада 

 

Простор у обухвату Плана није укључен у систем управљања отпадом на територији општине 

Баточина.  

Планира се унапређење управљања отпадом, као и примена свих неопходних организационих 

и техничких мера којима би се минимализовали потенцијални негативни утицаји на квалитет 

животне средине. 

Управљање отпадом укључује активности прикупљања, транспорта, сортирања, рециклаже, 

одлагања, праћења и мониторинга отпада. Одлагање отпада врши се у одговарајуће посуде у 

сопственом дворишту, односно у контејнерима смештеним на погодним локацијама у склопу 

парцеле, а у складу са прописима за објекте одређене намене, са одвожењем на градску 

депонију, организовано и путем надлежног комуналног предузећа које ће дефинисати 

динамику прикупљања и одношења отпада, према Закону о управљању отпадом („Сл. 

гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), а у складу са Стратегијом управљања 

отпадом за период 2010-2019. године. 

 

 

2.2.  Правила грађења  

 

Правила грађења су дефинисана за све површине које се налазе у захвату Плана детаљне 

регулације. 

 

 

2.2.1. Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела 

 

Општа правила парцелације су елементи за одређивање величине, облика и површине 

грађевинске парцеле која се формира.  

 

Облик и површина грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела има облик правоугаоника или трапеза. 

Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућавају 

изградњу објекта у складу са параметрима задатим планом, техничким нормативима и 

прописима за одређену врсту објекта. 

   

Исправка граница суседних парцела 

Исправка границe суседних катастарских парцела, спајање суседних катастарских парцела 

истог власника, као и спајање суседних парцела на којима је исто лице власник или 

дугорочни закупац на основу ранијих прописа, врши се на основу елабората геодетских 

радова. 

 

Уколико је суседна катастарска парцела у јавној својини, сагласност за исправку границе даје 

надлежни правобранилац. 

Приликом исправке граница суседних парцела мора се поштовати правило да катастарска 

парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну 

грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја. 
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Исправка граница свих суседних грађевинских парцела може се вршити према планираној 

или постојећој изграђености, односно планираној или постојећој намени грађевинске 

парцеле. 

 

Исправка граница може се утврдити ако су испуњени услови за примену општих правила 

парцелације и регулације. 

 

На већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских 

парцела, на основу пројекта препарцелације, на начин и под условима утврђеним у планском 

документу.  

 

На једној катастарској парцели може се образовати већи број грађевинских парцела, које се 

могу делити парцелацијом до минимума утврђеног применом правила о парцелацији или 

укрупнити препарцелацијом, а према планираној или постојећој изграђености, односно, 

планираној или постојећој намени грађевинске парцеле, на основу пројекта парцелације.  

 

Свакој грађевинској парцели приликом парцелације обезбедити адекватан приступ са јавне 

саобраћајне површине који се може остварити и индиректним путем, који није површина 

јавне намене, а у складу са условима дефинисаним у текстуалном делу плана Услови за 

приступ на јавну саобраћајну мрежу. 

 

 

2.2.2. Урбанистички показатељи и правила грађења по наменама у обухвату плана 

 

Општа правила грађења су дефинисана и груписана као скуп правила регулације и 

парцелације за одређену изградњу према намени, на одређеној површини, а у складу са 

критеријумима за грађење, урбанистичким параметрима и показатељима који служе њиховом 

остварењу. 

 

Планом је дозвољена изградња објеката за планиране намене грађевинског земљишта 

дефинисане у графичком прилогу План намене површина.  

 

У оквиру опредељене намене, планом су  предвиђене минималне површине грађевинских 

парцела до којих се постојеће парцеле могу делити, и то тако, да се свакој грађевинској 

парцели обезбеди адекватан приступ са јавне саобраћајне површине.   

Приликом пројектовања објеката поштовати све прописе и законе везане за заштиту животне 

средине, заштиту од пожара, санитарну и хигијенску заштиту.  

 

Приоритети при реализацији плана су инфраструктурно опремање предметног простора које 

треба да прати даљи развој и градњу.  

 

У оквиру предметног простора, без обзира на врсту и намену објекта као и начин градње, 

морају бити испоштовани сви урбанистички показатељи, индекс заузетости и сва прописана 

правила грађења која важе у тој зони. 
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2.2.2.1. Пословно-прозводна зона 

Ова зона се планира као претежна у оквиру предметног захвата плана. 

 

I)  Врста и намена објеката 

У оквиру ове зоне могу се градити  

- пословни објекти - административни,  намењени различитим облицима услуга, робно-

дистрибутивни и сл. 

- производни објекти, од мале породичне производње, преко средње великих производних 

погона до великих постројења.  

У овој зони није дозвољена изградња стамбених објеката, као ни изградња објеката који 

својим технолошким процесом загађују животну средину, ако нису предузете одговарајуће 

мере заштите. 

II)  Положај објеката на парцели 

Објекте постављати као слободностојеће на парцели или у оквиру комплекса. 

Објекат се може поставити на или иза грађевинске линије у складу са функционалном 

организацијом објеката и партерног уређења.  

Комплекси треба да буду тако организовани, да су комерцијални објекти, 

административна или управна зграда или садржаји којима приступају посетиоци 

(изложбени салони, продајни простори и сл.), позиционирани према јавној површини 

(саобраћајници), а производни објекти (производне хале, магацини, складишта и сл.) у 

залеђу парцеле. 

Грађевинске линије су дефинисане и приказане у графичком прилогу План урбанистичке 

регулације и површина јавне намене са планом парцелације. Дефинисане су у односу на 

планирану регулацију саобраћајница. 

Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле је 5 m. 

 

III)  Правила у погледу величине парцеле  

За комерцијалне, пословне и привредне комплексе минимална величина парцеле (комплекса) 

је 2000м2, и минимална ширина парцеле је 30м. 

 

IV) Други објекти на парцели 

Потребне садржаје могуће је организовати у оквиру једног објекта или у оквиру комплекса. 

Дозвољена је изградња већег броја објеката на јединственој парцели комплекса. 

 

V)  Дозвољена заузетост грађевинске парцеле 

• Максимални дозвољени индекс заузетости парцеле је 60%,  

• Максимални дозвољени индекс изграђености парцеле је 1,0. 
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Максимална заузетост парцеле је 70% (рачунајући све објекте, стазе, манипулативне 

површине и паркинге). 

Проценат учешћа зеленила у склопу ове зоне је мин 30%. 

 

VI)  Дозвољена спратност и висина објеката 

• Максимална дозвољена спратност објеката је П+3 

 

Максимална висина привредних објеката је 16m. Ово ограничење се не односи на 

технолошке и посебне објекте комплекса (чија се површина не урачунава у корисну 

БРГП: димњаци, торњеви и сл.). 

Дозвољена је изградња подрума или сутерена, уколико не постоје сметње геотехничке и 

хидротехничке природе. Ове површине не улазе у обрачун индекса изграђености парцеле 

уколико су намењени за смештање помоћних просторија или гаражирање возила. 

 

VII) Најмања међусобна удаљеност објеката 

Удаљеност објеката у оквиру комплекса је у функцији технолошког процеса, 

противпожарних и осталих услова. 

 

VIII) Услови за ограђивање 

Ограђивање је могуће и то транспарентном оградом до 2,2м висине.  

Према јавним површинама ограђивање је могуће транспарентном оградом или живом 

оградом. Висина ограде је у складу са прописима за врсту производног процеса који се на 

парцели обавља. Уколико се у оквиру комплекса организују пословно-комерцијалне и 

услужне делатности ограђивање је могуће живом оградом у складу са партерним уређењем 

комплекса.  

Ограде се постављају на границу парцеле тако да стубови ограде и капије као и жива ограда 

буду на земљишту власника ограде. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван 

регулационе линије. 

 

IX) Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила 

Приликом парцелације, грађевинској парцели обезбедити адекватан приступ са јавне 

саобраћајне површине који се може остварити и индиректним путем, који није површина 

јавне намене, а у складу са условима дефинисаним у текстуалном делу плана Услови за 

приступ на јавну саобраћајну мрежу.  

Паркирање решити у оквиру парцеле поштујући стандарде у броју паркинг места за 

планирану намену. 

У оквиру грађевинске парцеле потребно је, у складу са потребама за ту врсту производње, 

обезбедити адекватне манипулативне површине. 
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X) Минимални степен комуналне опремљености 

1. приступ парцели обезбедити са јавне саобраћајне површине; 

2. обезбеђено одлагање комуналног отпада;    

3. прикључење на електроенергетску мрежу; 

4. прикључење на систем водовода и канализације. До изградње канализационе мреже 

могуће одвођење отпадних вода преко водонепропусних септичких јама. 

Прикључење објеката на комуналну инфраструктуру врши се на основу правила овог плана и 

услова овлашћених комуналних предузећа и организација. 

 

 

 

2.2.3. Услови за заштиту суседних објеката 

 

Приликом изградње нових објеката, независно од њихове намене, водити рачуна о заштити 

суседних објеката у конструктивном смислу, и у смислу неугрожавања услова живљења на 

суседним парцелама, и парцелама у непосредном окружењу. Грађење нових објеката свих 

врста и намена планирати на удаљеностима од суседних објеката којима се не угрожава 

њихова функција, затечени начин и услови коришћења, као ни дневно осветљење просторија 

објеката путем отвора оријентисаних према парцели на којој је планирана градња. Положај и 

висина нових објеката у односу на изграђене на суседним парцелама треба да је такав да 

суседним објектима не заклања директно дневно осунчање дуже од половине трајања 

директног осунчања.  

У циљу заштите суседних објеката, гледано и кроз однос према простору суседних парцела, 

планирани објекти, нити њихови најистуренији делови својим положајем (рачунајући и 

ваздушни и подземни простор) не смеју прелазити границу суседних парцела. 

 

 

2.2.4. Општа правила за изградњу објеката 

 

Објекти свих врста и намена треба да су функционални, статички стабилни, хидро и 

термички прописно изоловани и опремљени свим савременим инсталацијама у складу са 

важећим нормативима и прописима за објекте одређене намене. 

Приликом пројектовања и изградње објеката испоштовати важеће техничке прописе за 

грађење објеката одређене намене. Објекте пројектовати у складу са прописима о изградњи 

на сеизмичком подручју.  

Oдвођење атмосферских вода са површина крова решити у сопствено двориште, односно 

усмерити на уличну канализацију. Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се 

усмерити према другој парцели, односно објектима на суседним парцелама.  

Када за одвођење површинских вода не постоји нивелационо решење, површинске воде са 

парцеле одводе се слободним падом према риголама, односно према улици са најмањим 

падом од 1,5%. 

Саобраћајне површине, приступне пешачке стазе објектима на парцели, рампе гаража у 

приземљу и помоћних и радних просторија којима се савладава висинска разлика изнад коте 

терена, колске приступне путеве дворишту и манипулативне дворишне платое, треба извести 
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са падом оријентисано према улици, евентуално делом према зеленим површинама на 

парцели (врт, башта и слично). 

У случају изградње гараже у сутерену објекта, када је пад рампе за приступ гаражи 

оријентисан према објекту, одвођење површинских вода решава се дренажом или на други 

погодан начин. Одвођење површинских вода са рампе изведене за већи број гаража 

планираних у сутерену објекта обавезно решавати канализационом мрежом прикљученом на 

уличну канализацију.  

Јавни простор улице се не може користити за обављање делатности (складиштење материјала 

и сл.) нити за паркирање тешких возила, већ се у ту сврху мора организовати и уредити 

простор у оквиру парцеле. 

 

2.2.5. Услови за архитектонско и естетско обликовање објеката 

 

Архитектонско обликовање објеката вршити у складу са планираном наменом, 

микроклиматским условима, оријентацијом парцеле, амбијентом и пословним, односно 

производним комплексом. Кроз избор форме, композиције отвора на фасади, примењених 

боја и материјала и других  архитектонских и декоративних елемената, осмислити објекат 

који ће са окружењем образовати усаглашену, естетски обликовану целину. У оквиру 

комплекса могуће је градити хале монтажном челичном конструкцијом и префабрикованим 

панелима.   

Кров и поткровна етажа 

На простору овог Плана не постоје ограничења у погледу избора типа крова. Приликом 

пројектовања равних кровова, предвидети све неопходне техничке мере заштите крова од 

прокишњавања. Код косих кровова, кровне равни обликовати у складу са пропорцијама 

објекта. Кровни покривач одабрати у зависности од нагиба кровних равни.  

Уколико се користи поткровље, максимална висина надзитка на ободним зидовима је 1,60 m 

(рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине). За осветљење 

просторија у поткровљу могу се извести лежећи или стојећи кровни прозори, пропорцијама и 

обликом усаглашени са објектом.  

Материјализација фасаде 

За грађење објеката користити атестиране грађевинске материјале. Тежити употреби 

локалних природних материјала. 

Фасаде могу бити малтерисане, обложене фасадним облогама или решене комбинованом 

обрадом. Малтерисане фасаде се боје одговарајућим бојама. Од фасадних облога могу се 

користити: опека, камен, дрво, разне савремене фасадне облоге и сл. Фасаде могу бити и од 

префабрикованих сендвич панела. 

 

Грађевински елементи на фасади 

Фасаде се могу решавати као равне површине или са испадима (лође, балкони, еркери и сл). 
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Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне надстрешнице са или без стубова, 

надстрешнице и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од 

основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) и то:  

- на делу објекта према предњем дворишту – 1,20 m, али укупна површина 

грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља. 

- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације 

0,60 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде 

изнад приземља. 

- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације 

0,90 m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде 

изнад приземља; 

- на делу објекта према задњем дворишту (најмањег растојања од стражње линије суседне 

грађевинске парцеле од 5,00 m) – 1,20 m, али укупна површина грађевинских елемената не 

може прећи 30% стражње фасаде изнад приземља. 

- Испади већи од 1,20 m, а максимално до 1,60 m могу се планирати на делу објекта према 

задњем дворишту вишем од 3,0 m.  

Спољне степенице 

Отворене спољне степенице могу се постављати на предњи део објекта ако савлађују висину 

до 0,9 m. Степенице којима се савладава висина преко 0,90 m могу се постављати  споља 

према потреби  у складу са функционалном организацијом објекта и технолошким процесом. 

. 

 

2.2.6. Инжењерскогеолошки услови за изградњу објеката 

 

Сеизмичност терена 

  

За потребе сагледавања сеизмичког хазарда на локацији за План детаљне регулације за 

Индустријску зону „Жировничко поље“ израђене су: 

 

Карта епицентара земљотреса Mw≥3.5 
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Карта сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, по параметру максималног 

хоризонаталног убрзања PGA на основној стени (vs=800m/s) 
 

 
 

Карта сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година на површини терена 
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Табела нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, по 

параметру максималног хоризонаталног убрзања PGA на основној стени (vs=800m/s) 
 

 
 
 
 
 

Табела епицентара земљотреса који се налазе на предметној локацији 
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2.2.7. Услови за прикључење објеката на комуналну инфраструктуру 

 

2.2.7.1. Хидротехничка инфраструктура 

 

Сваки објекат се прикључује на јавну водоводну  мрежу након њене изградње. Предвидети 

водомер за сваког потрошача засебно. Водомер се смешта у прописно водомерно окно. 

У случају да се на једној парцели смешта више потрошача (занатство, производња и сл) 

предвидети водомере за сваког потрошача посебно, а све водомере сместити у једно 

водомерно окно. Обе мреже се могу полагати у исти ров.  

На подручју плана планирана је фекална канализација. Фекалним колектором пречника 

300мм одводе се отпадне воде према најближем будућем ППОВ-у планираним ППО. 

Како је планом пословно-производна зона то је потребно и појединачно пречишћавање 

отпадне воде. 

Одвођење атмосферских вода биће преко атмосферске канализације до отворених канала у 

које се испуштају. Пре испуштања атмосферске воде у отворене канале исту је потребно 

пречистити на сепараторима масти и уља. 

 

 

2.2.7.2. Електроенергетска и ТТ инфраструктура 

 

Сви планирани објекти на простору плана се прикључују на електроенергетску и ТТ мрежу  

према важеђим техничким прописима и стандардима као и према условима надлежних 

предузећа ЕПС Снабдевање Београд, и предузећа Телеком Србија. 

 

Прикључење објеката на електроенергетску мрежу решити изградњом прикључка који се 

састоји од прикључног вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и ормана мерног места 

(ОММ). Прикључни вод изградити подземно или надземно од постојеће или планиране 

мреже или директно из трафо станице. Детаљније услове за прикључење и изградњу 

прикључног вода и положај КПК и ОММ-а прибавити од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, 

Огранак Електродистрибуција Крагујевац. 

 

Прикључак на ТК мрежу извести преко типског прикључка на приступачном месту на фасади 

објекта или у оквиру објекта. Детаљније услове за прикључење прибавити од локалног 

оператера. 

 

Код реконструкције ТК мреже, односно "превођења" надземне у подземну мрежу, потребно 

је извршити и реконструкцију кућних прикључака, коришћењем подземних водова и 

концентрационих ормана. Као уличне разводне ормане са изводима за напајање више 

објеката,  користити одговарајуће атестиране слободностојеће ормане, постављене на 

бетонске темеље. Ове ормане постављати по тротоарима, зеленим површинама, другим 

јавним површинама, или грађевинским парцелама уз решавање одговарајућих имовинско-

правних односа, тако да буду уклопљени у амбијент, односно да буду неупадљиви како 

бојом, тако и димензијама, као и да не угрожавају безбедност пешака и других учесника у 

саобраћају и општу безбедност грађана. 
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2.2.7.3. Термотехничка инфраструктура 

 

Сви планирани објекти на простору плана се прикључују на гасоводну мрежу  према важећим 

техничким прописима и стандардима као и према условима надлежних предузећа 

СРБИЈАГАС-Нови сад, Извршна Јединица Јагодина. Сваки објекат треба да се прикључи на 

гасну мрежу преко свог КМРС-а (кућни мернорегулациони сет) одговарајућег капацитета 

(проток и притисак гаса), а све према топлотном конзуму објекта и условима испоручиоца 

гаса. 

Сви подаци дати овим решењем су оријентациони и служиће као основа за израду главних 

пројеката гасних инсталација. 

 

 

2.2.8. Правила за изградњу површина јавне намене – саобраћане површине 

 

2.2.8.1. Правила изградње саобраћајне мреже 

 

Саобраћајно решење - геометрију саобраћајница радити на основу графичког прилога где су 

дати сви елементи за обележавање: радијуси кривина, радијуси на раскрсницама, попречни 

профили, као и координате пресечних тачака и темена хоризонталних кривина.  

За саобраћајнице у обухвату овог ПДР-а важе  услови директно из Плана уз израду пројеката 

парцелације за предметне саобраћајнице.  

 

Треба се придржавати следећих пројектантских и планерских правила: 

-Општинску пут и улице из секундарне мреже пројектовати за рачунску брзину од 30км/х до 

40км/х и са максималним подужним нагибом од 12% (14%) 

 

Секундарне-приступне саобраћајнице треба пројектовати тако да имају основну функцију 

остваривања колског прилаза објектима у окружењу уз приоритетно остваривање: безбедног 

кретања возила и пешаке,  

 

Нивои укрштања:   - површински, без светлосне контроле; 

 

• Приликом израде пројектне документације саставни део је пројекат саобраћајне 

сигнализације и опреме. 

• Примарне саобраћајнице и секундарне саобраћајнице пројектовати са минималном 

ширином коловоза од 6,0m (изузетно 5.5м), са носивошћу коловоза за средњи саобраћај са 

једностраним нагибом (уколико није другачије одређено техничком документацијом) и са 

припадајућим елементима за рачунску брзину од мин 40 km/h; 

• примењивати унутрашње радијусе кривина од мин 7m, где се обезбеђује проточност 

саобраћаја због противпожарних услова; 

• Реализацију нових саобраћајница унутар блокова у случају да се ради о јавним 

саобраћајницама изводити на основу локацијских услова у складу са елементима овог 

плана, а у случају да се ради о интерним саобраћајницама могућа је разрада пројектом 
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препарцелације, којим ће се ближе просторно дефинисати пружање трасе, регулациона 

ширина и експлоатационо технички елементи саобраћајнице. 

 

Регулација: 

 

• Регулационе линије са својим елементима за обележавање представљају основне елементе 

за дефинисање саобраћајне мреже. У оквиру регулације  дато је техничко решење трасе. 

На овај начин је омогућено да се даљом разрадом решења трасе, кроз техничку 

документацију, унапреде поједина решења дата у плану, уз обавезујући број планираних 

саобраћајних трака. 

• Регулациона ширина новопланираних улица и улица које се дограђују, утврђена је у 

складу са рангом саобраћајница и потребама смештаја планиране саобраћајне и комуналне 

инфраструктуре. 

 

• Елементи попречног профила саобраћајница унутар регулацине ширине нису 

обавезујући, и могу се мењати кроз даљу разраду техничке документације. 

 

 

2.2.8.2. Правила изградње површина за паркирање 

 

 

Планирани садржаји своје потребе за стационирањем возила ће решавати у оквиру своје 

грађевинске парцеле, или као самосталан објекат или на слободном делу парцеле. 

 

Нормативи за планирање паркирања 

 

 Намена  Број паркинг места    

• производни, магацински и индустријски објекат:  1ПМ/на 200м2 корисног простора и 

обавезно обезбедити простор за смештај 

теретних возила 

 

 

 

2.2.8.3. Правила градње коловоза, колско-пешачких стаза и паркинга 

 

• У условима и пројектима, изградњу коловоза планирати од савремених материјала и 

са савременим коловозним конструкцијама према важећим стандардима са застором 

од асфалта 

• Нивелета коловоза мора бити прилагођена датом нивелационом решењу, постојећем 

терену и изграђеном коловозу са којим се повезује планирани коловоз. 

• Максимални подужни нагиб саобраћајница примарне мреже може да буде до 8%. У 

случају секундарних саобраћајница-приступних улица, максимални нагиби иду до 12 

% (14%),  

•  Вертикална заобљења нивелете извести зависно од ранга саобраћајнице, односно 

рачунске брзине 
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• Саобраћајнице пројектовати са једностраним попречним нагибом од 2% (за коловоз у 

правцу). За коловозе у кривини максимални попречни нагиб је 6%. Све паркинге 

радити са попречним нагибом 2%-4% према коловозу. 

• Оивичење коловоза радити од бетонских ивичњака 18/24цм. На улазима у дворишта и 

на прелазима оивичења радити од упуштених (оборених) ивичњака и рампама 

прописаним за хендикепирана лица. 

• Тротоаре радити са застором од бетонских полигоналних плоча, бетона или неког 

другог материјала по избору пројектанта.  

• Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази и друге површине у оквиру улица, по 

којима се крећу и лица са посебним потребама у простору треба да су међусобно 

повезани и прилагођени за неометано кретање. Нагиби не могу бити већи од 5%  

(1:20), a изузетно 8,3% (1:12). Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких 

стаза управно на правац кретања износи 2%.  

• Приликом планирања и пројектовања површина и објеката јавне намене (тротоари и 

пешачке стазе, пешачки прелази, стајалишта јавног превоза, прилази до објеката 

хоризонталне и вертикалне комуникације, објектима јавне намене) морају се 

обезбедити услови приступачности особама са посебним потребама (деци, старим, 

хендикепираним и инвалидним особама) у складу са Правилником о техничким 

стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 

несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (“Сл. 

Гласник РС”, бр. 22/15), као и осталим важећим прописима, нормативима и 

стандардима који регулишу ову област.  

• Коловозну конструкцију за све саобраћајнице срачунати на основу ранга 

саобраћајнице, односно претпостављеног саобраћајног оптерећења за период од 20 

год. и геолошко-геомеханичког елабората из којег се види носивост постељице 

природног терена. 

• Све елементе попречног профила који се међусобно функционално разликују одвојити 

одговарајућим елементима, као и поставити одговарајућу саобраћајну сигнализацију 

(хоризонтална и вертикална). 

• Препоручене су регулационе ширине за:  

• тротоаре и пешачке стазе........................................... 1,5-2,5м   

• Подземне трасе главних водова комуналне инфраструктуре смештају се у 

регулационим профилима саобраћајница (водоснабдевање, кишна и фекална 

канализација, кабловски водови ел.енергије, ТТ инсталација, топловоди, гас).  

 

Услови за објекте друмског саобраћаја 

 

Регулациони простор свих саобраћајница мора служити искључиво основној намени - 

неометаном одвијању јавног, комуналног, снабдевачког, индивидуалног и пешачког 

саобраћаја, као и за смештај комуналних инсталација.  

Грађевинска линија јавног пута (рачунајући од спољне ивице планираног профила 

саобраћајнице): 

1) Примарне улице ....................................................................................10 метара 

2) Остале саобраћајнице секундарне мреже.........................................    5 метара 
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Дуж јавних путева потребно је обезбедити инфраструктуру за прикупљање и 

контролисано одвођење атмосферских вода. 

 

Пре извођења саобраћајница извести све потребне уличне инсталације које су предвиђене 

планом, њихове трасе дефинисане пројектном документацијом, а налазе се у попречном 

профилу. 

 

 

2.2.9. Правила за изградњу мреже и објеката јавне инфраструктуре 

 

2.2.9.1. Правила за изградњу водоводне и канализационе мреже  

 

Снабдевање водом предвидети путем планиране водоводне мреже. Предвидети водомер за 

сваког потрошача посебно у складу са важећим локалним прописима. Одвођење 

употребљених вода из планираних објеката на предметном простору решити изградњом 

фекалне канализације.  

До изградње фекалне канализације одвођење употребљених вода из планираних објеката на 

предметном простору решити изградњом водонепропусних септичких јама. 

Забрањено је упуштање непречишћених или делимично пречишћених вода у фекалну 

канализацију. Одвођење атмосферских вода на предметној локацији решити одвођењем у 

отворене канале. На испустима атмосферске канализације предвиђени су жабљи поклопци.  

Дубина укопавања код водоводне мреже мора обезбедити мин.1,0 м слоја земље изнад цеви, а 

код канализационе мреже мин. 0,8 м.  

Хидротехничке инсталације постављати на минималном прописаном растојању у односу на 

осталу инфраструктуру. 

 

 

 

2.2.9.2. Правила за изградњу електроенергетске мреже 

 

• Целокупну електроенергетску мрежу градити на основу пројектне документације у 

складу са важећим прописима. 

• До ТС 10/0,4 кV потребно је обезбедити приступни пут минималне ширине 3 м од 

најближе јавне саобраћајнице за приступ теренског возила. 

• До ТС 10/0,4 кV свих врста, прикључне 10 кV и 1 кV електроенергетске водове 

изводити само у виду подземних електроенергетских водова сем постојећих напајања.. 

• Каблове полагати где год је могуће у зелене површине поред саобрађајница или 

пешачких стаза или у тротоаре где исти постоје. каблове полагати  на 0.5м од пешачких 

стаза и на 1м од коловоза. Каблове полагати на најмањој дубини 0.8м. 

• Полагање каблова вршити на удаљености 1 метар од темеља објекта. При преласку 

испод саобраћајница кабал мпора бити постављен под правим углом и постављен кроз 

заштитну цев.  

• При укрштању са другим врстама инсталација обавезно се придржавати важећих 

прописа о међусобном растојању између различитих врста инсталација. и то да 

припаралелном вођењу енергетских и телекомуникациомних каблова најмање растојање 
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мора бити 0.5м за каблове напона до 10kV односно 1м за каблове напонског нивоа преко 

10kV. Угао укрштања инсталација мора да буде 90 степени односно под правим углом. 

• При паралелном полагању  енергетских каблова и цеви водовода и канализације 

дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веђе од 

0.5м. Није дозвољено електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или 

канализације. При укрштању електроенергетских каблова са гасоводом вертикално 

растојање мора бити веђе од 0.3м, а при приближавању и паралелном вођењу 0.5м. 

• Светиљке за јавно осветљење поставити на расветне стубове одговарајуђе висине. 

Избор светиљки и извора светла извести према фотометриском прорачуну и захтеву која 

се површина освељава. Придржавати се класификације и свега што је већ дато у тексту 

јавног осветљења а који је саставни део овог плана.  

• Објекти трансформаторских станица, у оквиру постојећег габарита, могу претрпети 

замену постојеће опреме и каблова новом опремом и кабловима већег капацитета. 

• Светиљке за јавно осветљење поставити на расветне стубове одговарајуђе висине. 

Избор светиљки и извора светла извести према фотометриском прорачуну и захтеву која 

се површина освељава. Придржавати се класификације и свега што је већ дато у тексту 

јавног осветљења а који је саставни део овог плана.  

• Растојања стубова високонапонских надземних водова од путева, код паралелног 

вођења са путем износи: 

-  најмање 40 м од државног пута I реда,  

-  најмање 20 м од државног пута II реда и 

- најмање висину стуба од општинског и некатегорисаног пута, рачунајући од спољне 

ивице земљишног појаса. 

• Растојања стубова високонапонских надземних водова од путева, код укрштања са 

путем износи најмање висину стуба у случају општинског и некатегорисаног пута, 

најмање 10 м у случају државног пута II реда и најмање 20 м у случају државног пута I 

реда, рачунајући од спољне ивице земљишног појаса. 

• Објекти трансформаторских станица, у оквиру постојећег габарита, могу претрпети 

замену постојеће опреме и каблова новом опремом и кабловима већег капацитета. 

 

 

2.2.9.3. Правила за изградњу телекомуникационе мреже 

 

• Целокупну ТК мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим 

законским прописима. 

• Објекти АТЦ-а, у оквиру постојећег габарита, могу претрпети замену постојеће 

телекомуникационе опреме и каблова новом телекомуникационом опремом и кабловима 

већег капацитета и уградњу КДС опреме. 

• Објекти за смештај удаљених претплатничких јединица ACCSESS опреме, 

концентрације приступне мреже, WLL опреме, АТЦ, КДС опреме, радио и TВ опреме (у 

даљем тексту објекти за смештај телекомуникационе опреме) у блоковима у којима је 

претежна намена становање великих густина (колективне градње) могу се градити у 

оквиру објеката, на слободном простору у оквиру блока или испод јавних површина. 
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• Надземни објекат за смештај телекомуникационе опреме може бити монтажни или 

зидани. 

• Објекти за смештај телекомуникационе опреме у зонама зелених јавних површина 

граде се као подземни или изузетно као приземни објекти.     

• Објекат за смештај телекомуникационе опреме мора да има положај такав да не 

угрожава прегледност, безбедност и сигурност кретања свих учесника у саобраћају. 

• До објекта за смештај телекомуникационе опреме потребно је обезбедити приступни 

пут минималне ширине 3 м од најближе јавне саобраћајнице. 

• На подручју дефинисаном границама овог плана нова телекомуникациона мрежа 

(транспортна, приступна, КДС и остала мрежа) изводи се обавезно као подземна. 

• ТК мрежа ће се у потпуности градити као подземно. ТК каблове полагати у 

предходно изграђену кабловску ТК канализацију или у ров самостално у једној цеви или  

заједно са постојећим ТК водовима. 

• У тротоарима постављати кабловску ТК канализацијуод најмање две ПВЦ цеви 

пречника 110мм. Саставни део кабловске ТК канализације биће и кабловска ТК окна. 

Кабловска ТК окна градити где је год могуће у тротоару или меком терену. Уколико се 

исти морају градити у коловозу извршити ојачавање окна и поставити шахте са тешким 

поклопцем.  

• На парцелама инвеститора приликом прикључења на тт мрежу уградити једно 

монтажно или зидано ми ни кабловско окно, типа МБ2, унутрашњих димњензија 

80х80х120 cm (ШхДхВ). 

• Једну ПВЦ цев резервисати за потребе КДС система(кабловску телевизију).  

• Телекомуникациону кабловску  мрежу полагати у уличним зеленим површинама 

(удаљеност од високог растиња најмање 1.5 метара) поред саобраћајница на растојању не 

мањем од 1 метра.од саобраћајница или у тротоарима. Дубина полагања каблова не сме 

бити мања од 1 метра. 

• Укрштање каблова са саобраћајницама мора бити под правим углом постављањем 

ПВЦ цеви кроз које се полажу каблови. При паралелном вођењу са енергетским 

кабловима најмање растојање мора бити 0.5м за каблове напонског нивоа до 10кВ и један 

метар за каблове напонског нивоа преко 10кВ. При укрштању  са инсталацијама водовода 

и канализације, при паралелном вођењу међусобно растојање мора бити 0.6м а при 

укрштанју растојање мора бити најмање 0.5м.  За инсталацију гасовода растојање при 

укрштанју мора бити веђе од 0.5 метра, а при паралелном вођењу и приближавању 

каблова растојање мора бити најмање 0.6 метара.  

• Растојање телекомуникационе инсталације од темеља енергетског стуба мораа бити 

0.8м  а не мање од 0.3м ако је телекомуникациони кабловски вод змеханички заштићен 

• На местима где је већа концентрација телекомуникационих водова обавезно се гради 

телекомуникациона канализација. 

• Телекомуникациони водови који припадају мрежама једног телекомуникационог 

система могу да се постављају и кроз заштитне цеви и канализацију других 

телекомуникационих инфраструктурних система, уз сагласност надлежног предузећа. 

• Подземни телекомуникациони водови и телекомуникационе канализације постављају 

се испод  јавних површина (тротоарски простор, слободне површине, зелене површине, 
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пешачке стазе, паркинг простор и изузетно саобраћајнице) и на грађевинским парцелама 

уз сагласност власника-корисника. 

• Реконструкцију постојеће надземне телекомуникационе мреже могуће је реализовати 

заменом старе надземне мреже новом надземном мрежом, само уколико се ради о замени 

постојећих елемената мреже (замена старих надземних водова новим, нпр. замена 

дотрајалих водова новим истог капацитета, замена постојећих водова  слабог капацитета 

новим већег капацитета, замена водова који припадају старим технологијама новим 

водовима представницима нових технологија, замена старих стубова новим бетонским 

стубовима, у истој траси и сл.) истом постојећом трасом, без додавања нових траса 

надземне мреже. 

• Нови телекомуникациони надземни вод, којим се врши замена постојећег вода мора 

бити у виду самоносивог вода. 

• Телекомуникациони водови који припадају мрежи једног телекомуникационог 

система могу да се постављају и кроз заштитне цеви и канализацију другог 

телекомуникационог инфраструктурног система, уз сагласност надлежног предузећа. 

• Подземни ТТ водови мреже мобилне телефоније полажу се у ров одговарајућих 

димензија према важећим техничким прописима за полагање ТТ каблова у ров. 

• Код приближавања, паралелног вођења и укрштања ТТ каблова мреже мобилне 

телефоније са осталим инфраструктурним и другим објектима потребно је  остварити 

минималне размаке и друге услове у складу са техничким прописима из ове области. 

• Подземни телекомуникациони водови полажу се у ров ширине 0.4м и на дубини 0.8м 

до 1м према важећим техничким прописима за полагање ТТ каблова у ров 

• Минимални размаци при укрштању и паралелном вођењу ТТ инсталације са осталим 

инсталацијама износи: за водоводне цеви при параленом вођењу 0.6м,а при укрштању 

0.5м, за канализационе цеви код укрштања 0.5м а при паралелном вођењу 0.5м;растојање 

од регулационе линије 0.5м, при паралелном вођењу са енергетским кабловима до 10kV 

износи 1м, а при укрштању 0.5м. 

• Максимални ниво буке у случају објеката за смештај телекомуникационе опреме 

(фиксне телефоније, мобилне телефоније, радио и ТВ опреме, информатичких система,...) 

је 40 dB дању, односно 35 dB ноћу. 

 

2.2.9.4. Правила за изградњу термотехничке мреже 

 

Дистрибутивна гасоводна мрежа је од полиетиленских цеви радног притиска до 4 bar.  

Гасовод водити подземно положен у ровове потребних димензија, у тротоару и то што ближе 

регулационој линији. 

При паралелном вођењу дистибутивног гасовода са подземним водовима, минимално светло 

растојање износи 40 cm. При укрштању гасовода са подземним водовима, минимално светло 

растојање износи 20 cm, а при вођењу гасовода поред темеља 1.0 m. 

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0.6 до 1.0 m у зависности од услова 

терена. Минимална дубина укопавања при укрштању са путевима и улицама износи 1.0 m. 

Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у 

заштитну цев односно канал. 
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При изради техничке документације у свему се придржавати Правилника о условима за 

несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16 bar, (Сл. гласник РС, 

бр. 86/2015). 

Према овом Правилнику минимална дозвољена растојања спољне ивице челичних и ПЕ 

гасовода за максимални радни притисак до 4 bar са другим гасоводима, инфраструктрним и 

другим објектима су према члану 4 став 2 дати у доњој табели 

 Минимално дозвољено 

растојање (m) 

укрштање Паралелно 

вођење 

Гасоводи међусобно 0.2 0.4 

Од гасовода до водовода и канализације 0.2 0.4 

Од гасовода до вреловода и топловода 0.3 0.5 

Од гасовода до проходних канала вреловода и 

топловода 
0.5 1.0 

Од гасовода до нисконапонских и високонапонских 

ел.каблова 
0.2 0.4 

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких 

каблова 
0.2 0.4 

Од гасовода до водова хемијскле индустрије и 

технолошких флуида 
0.2 0.6 

Од гасовода до резервоара* и других извора 

опасности станице за снабдевањем горивом 

превозних средстава у друмском саобраћају, мањих 

пловила, мањих привредних и спортских 

ваздухоплова 

- 5.0 

Од гасовода до извора опасности постројења и 

објекта за складиштење запаљивих и горивих 

течности укупног капацитета највише 3 m3 

- 3.0 

Од гасовода до извора опасности постројења и 

објекта за складиштење запаљивих и горивих 

течности укупног капацитета више од 3 m3, а 

највише 100 m3 

- 6.0 

Од гасовода до извора опасности постројења и 

објекта за складиштење запаљивих и горивих 

течности укупног капацитета преко 100 m3 

- 15.0 

Од гасовода до извора опасности постројења и 

објекта за складиштење запаљивих гасова укупног 

капацитета највише 10 m3 

- 5.0 

Од гасовода до извора опасности постројења и 

објекта за складиштење запаљивих гасова укупног 

капацитета од 10 m3 и највише 60 m3 

- 10.0 

Од гасовода до извора опасности постројења и  15.0 
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објекта за складиштење запаљивих гасова укупног 

капацитета преко 60 m3 

Од гасовода до шахтова и канала 0.2 0.3 

Од гасовода до високог зеленила - 1.5 

*растојање се мери од габарита резервоара 

Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и 

стубова далековода су чланом 5 Правилника дати у следећој табели 

 

 Минимално растојање 

Називни напон при укрштању  

(m) 

при паралелном 

вођењу (m) 

1 kV ≥ U  1 1 

1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 

20 kV < U ≤ 35 kV  5 10 

35 kV < U  10 15 

 

Минимално хоризонтално растојање рачуна се од темеља стуба далековода, при чему се не 

сме угрозити и стабилност стуба. 

Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора 

поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног 

продора гаса у канализацију. 

Постављање регулационог сета у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну 

дистрибуцију природног гаса гасоводима до 16 bar. 

Правила грађења гасоводне инфраструктуре 

 

На простору овог Плана, правила грађења гасоводне инфраструктуре односе се на изградњу  

гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar. 

 

Гасовод се мора трасирати тако да: 

• не угрожава планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта, 

• да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе, 

• да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре, 

• да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама. 

 

Уколико није могућа траса у оквиру регулативе саобраћајнице, гасовод водити границом 

катастарских парцела уз сагласност корисника парцела. 

 

Полагање гасовода 

Гасовод се по правилу полаже испод земље, без обзира на његову намену и притисак гаса. 
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Mинимална дубина укопавања мора бити 0.8 m. На краћим деоницама може се дозволити 

дубина укопавања мања од 0.8 m али не испод 0.6 m. Под дубином укопавања подразумева се 

минимално растојање између спољне површине цеви и нивоа терена. 

 

Када се гасовод води паралелно са путевима вишег и нижег реда, његово одстојање од 

спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора бити минимално 1.0 m. 

У изузетним случајевима вођење гасовода испод доводног канала, дубина укопавања не сме 

бити мања од 0.8 m. У таквим случајевима мора бити предвиђено повећање дебљине зида 

гасовода за 25 % од прорачунске дебљине, или уместо тога, постављање гасовода у заштитну 

цев. 

У случајевима када се гасовод не може поставити, односно укопати на дубину прописану у 

претходном ставу, дубина укопавања од 0.6 m може се дозволити само ако се предвиђа 

заштита гасовода помоћу цеви, помоћу армирано бетонске плоче или на неки други 

одговарајући начин. 

Минимална дозвољена растојања цеви дистрибутивног гасовода од 4bar (од ближе ивице 

цеви до ближе ивице темеља) износи 2 m. Ово растојање може бити и мање уз предузимање 

повећаних заштитних мера (већа дебљина зида гасовода, квалитетнији материјал, 

постављање гасовода у заштитну цев, итд.) 

За укрштање гасовода јавним путем потребна је сагласност одговарајуће организације. Када 

се гасовод поставља испод јавних путева и када се укршта са јавним путевима ,исти мора 

бити заштићен (заштитна цев, бетонски канал, бетонска плоча или друга одговарајућа 

заштита). 

При укрштању гасовода са јавним путевима гасовод се по правилу води под углом од 90 о у 

односу на осу јавног пута. У колико то није могуће извести, дозвољена су одступања до угла 

од 60 о. Укрштање гасовода са јавним путем под углом мањим од 60о може се дозволити само 

изузетно уз документовано образложење. 

Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са јавним путевима или изузетно при 

вођењу испод коловозне површине, мора се одредити према дебљини коловозне конструкције 

и саобраћајном оптерећењу, а да осигура заштитни слој између коловозне конструкције и 

заштитне цеви или горње површине бетонске плоче канала дебљине 0.3-0.5 m (у складу са 

прописима и условима јавних предузећа). 

Дубина између горње површине коловоза и горње површине заштитне цеви, плоче и др, не 

сме бити мања од 1.0 m. 

 

2.2.10. Очекивани капацитети у обухвату Плана детаљне регулације 

 

НАМЕНА 

Укупна 

површина 

коришћења 

(m2) 

ИЗ 
Спратно

ст 

 

ИИ 
БРГП 

     

 Г Р А Ђ Е В И Н С К О    П О Д Р У Ч Ј Е 

     

 ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Производно-пословна зона 376.347,69 0,6 П+3 1,0 376.347,
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69 

     

 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Саобраћајне површине 37.008,55 / /  / 
Регулисани водоток 9.180,50 / /  / 

     

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО 

ПОДРУЧЈЕ 
422.536,74 / / 

 376.347,

69 

     

УКУПНО 422.536,74 / / 
 376.347,

69 

 

У табели су дати максимални капацитети који се теоретски могу остварити у оквиру 

предметног простора, а у складу са опредељеним површинама и задатим параметрима 

градње. 

 

2.2.11. Спровођење плана детаљне регулације 

 

План детаљне регулације представља основ за:  

 

- Издавање локацијских услова  

- Израду пројеката препарцелације и парцелације 

- Израду елабората геодетских радова за исправку граница суседних парцела и спајање две 

суседне парцеле истог власника 

 

Овим Планом није предвиђена израда урбанистичких пројеката, ни урбанистичко-

архитектонских конкурса, али је могућа уколико се за тим укаже потреба (према члану 60. 

Закона о планирању и изградњи). 

 

3. 3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Баточина". 
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ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА  
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ  
„ЖИРОВНИЧКО ПОЉЕ“ 

 
 

- извештај – децембар, 2019.г.  
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ИНВЕСТИТОР: ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

  

  

ПРЕДМЕТ:: СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА  

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

ПДРа ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ  

„ЖИРОВНИЧКО ПОЉЕ“  

 

 

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ : ”УРБАНПРОЈЕКТ” АД 

Предузеће за консалтинг, урбанизам,  

пројектовање и инжењеринг Чачак 

 

  

УЧЕСНИЦИ У ИЗРАДИ: Ивана Цајић, дипл.просторни планер  
Зорица Сретеновић, дипл,инж.арх. 
Наташа Ћирковић, дипл.инж.саобр. 
Драган Јовашевић, дипл.инж.грађ.  
Владимир Марковић, дипл.инж.ел.. 
Јелена Трифуновић Луковић, дипл.инж.пејз.арх. 
 

  

 
ДИРЕКТОР:                Андреја Андрић.дипл.инг.грађ.  
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На основу члана 9 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС 
бр. 135/04 и 88/10) доносим 
 

 
РЕШЕЊЕ 

 
 
О формирању стручног тима за израду Стратешке процене утицаја на животну Плана 
детаљне регулације за Индустријску зону „Жировничко поље“ у саставу: 
 

1. Ивана Цајић, дипл.просторни планер  
2. Зорица Сретеновић, дипл,инж.арх. 
3. Наташа Ћирковић, дипл.инж.саобр. 
4. Драган Јовашевић, дипл.инж.грађ.  
5. Владимир Марковић, дипл.инж.ел.. 
6. Јелена Трифуновић Луковић, дипл.инж.пејз.арх. 

 
Стручни тим, приликом израде Стратешке процене утицаја мора се у свему придржавати 
Закона о животној средини, Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и 
других законских и подзаконских прописа који регулишу ову област.  
Именовани испуњавају услове предвиђене Законом о стратешкој процени утицаја на животну 
средину. 
За одговорно лице у стручном тиму одређујем Ивану Цајић,дипл.просторни планер. 

 
 
 

Предузеће 
“Урбанпројект“ АД, Чачак 

Директор 
Андреја Андрић,дипл.инг.грађ. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу прегледане Стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације за Индустријску зону „Жировничко поље“, наручилац посла је у 
потпуности 
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САГЛАСАН 
 

Са свим елементима Стратешке процене, коју је израдио “Урбанпројект”,  
АД Чачак 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ ПОСЛА 
 

 
 

------------------------------ 
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Стратешка процена утицаја на животну средину рађена је на основу: 
 
 

➢ Постојеће планске документације 
➢ Важећих законских прописа и стандарда, који регулишу област заштите жиотне 

средине 
➢ Литературних и искуствених података везаних за проблематику која се обрађује у 

Стратешкој процени 
➢ Увида у постојеће стање 

 
 
 
 
 
Основни циљ израде Стратешке процене је процена утицаја планских решења на 
имплементацију плана, пре свега са аспекта заштите животне средине, кроз 
планирање мера за смањење негативних утицаја на животну средину. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Одговорни урбаниста: 
Ивана Цајић,дипл.просторни планер  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

САДРЖАЈ 
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Законом о стратешкој процени утицаја („Сл. Гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10) 
дефинисана је обавеза спровођења поступка стратешке процене утицаја на животну 
средину за планове и програме из области урбанистичког или просторног 
планирања. 
Стратешка процена утицаја на животну средину је инструмент којим се описују, 
вреднују и процењују могући значајни утицаји планских решења на животну средину 
до којих може доћи имплементацијом плана, у овом случају Измена и допуна Плана 
генералне регулације, и одређују мере за смањење негативних утицаја на животну 
средину и здравље људи. У савременом планирању простора, увођењем Извештаја 
о стратешкој процени утицаја, еколошка димензија прожима читав процес израде 
планских докумената и интегрисана је у планска решења, чиме планови постају 
квалитетнији и усклађенији са концептом одрживог развоја.  
Применом стратешке процене утицаја у планирању отвара се простор за 
сагледавање насталих промена у простору и уважавање потреба предметне 
средине. Планирање подразумева развој, а нова стратегија одрживог развоја захтева 
заштиту животне средине.  
Ако пројектна анализа није била у могућности да усмерава развој  услед њене 
ограничене улоге у планирању, примена анализе би требало да омогући 
постављање једног новог система вредности, уз уважавање сазнања о нарушеном 
природном систему.  
Стратешка анализа интегрише социјално–економске и биофизичке сегменте животне 
средине, повезује, анализира и процењује активности различитих интересних сфера 
и усмерава политику, план или програм ка решењима, која су пре свега од интереса 
за животну средину. Спровођење стратешке процене животне средине заснива се на 
следећим основним начелима: 
•  што раније укључивање стратешке анализе у процес израде политика, планова и 
програма, а свакако пре него што се донесу коначне одлуке; 
• испитивање еколошких ефеката алтернативних решења, што ће помоћи да се 
утврди како промене политика, планова или програма могу смањити еколошки ризик; 
•  флексибилност – методологија спровођења стратешке анализе није универзално 
прописана, већ се на основу општих препорука примењује методологија прилагођена 
конкретним; 
• обухват анализе могућих еколошких ефеката треба да буде у сагласности са 
размерама очекиваних ефеката; 
• користити постојеће механизме за анализу еколошких ефеката, укључујући јавност, 
вредновати учинак анализе и припремити извештај са резултатима.   
Израда предметног извештаја законски је регулисан применом Закона о животној 
средини и Закона о стратешкој процени („Сл.гласник РС“ бр.135/04 и 88/10) што 
отвара могућност усклађивања овог процеса са поступком припреме и израде 
планских докумената. Наведени Закон о СПУ урађен је у складу са основним 
смерницама које су прописане  Директивом Европског парламента и Савета од 
27.6.2001. (Директиве 2001/42/Е3), као и у складу са Протоколом о Стратешкој 
процени утицаја усвојеног 2003.г. у Кијеву која инсистира на вредновању нацрта 
планова и програма са аспекта последица на животну средину, уз ефикасно и 
транспарентно укључивање заинтересоване јавности већ у фази одлучивања о 
потреби израде предметног извештаја. Током израде извештаја о СПУ омогућено је 
правовремено интегрисати еколошке аспекте у процес дефинисања планских 
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решења (током целокупног поступка израде плана), на основу чега се добија 
могућност избора најповољнијег варијантног решења (уколико је више њих 
предложено) и формирања просторно – урбанистичког плана у складу са концептом 
одрживог развоја.  
Носилац израде Извештаја о стратешкој процени на животну средину Плана 
детаљне регулације је предузеће „УРБАНПРОЈЕКТ“. У изради Извештаја ангажоване 
су одговарајуће струке за поједине области које разматра Стратешка процена 
утицаја на животну средину, а у циљу добијања што потпунијег и квалитетнијег 
извештаја. 
Једна од предности израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину огледа се у томе што процедура израде Извештаја прати процедуру израде 
Плана генералне регулације, што пружа могућност ефикаснијег утицаја на планска 
решења и благовремено достављање евентуалних примедби и сугестија у циљу 
унапређења и заштите животне средине. 
Основне фазе израде Стратешке процене утицаја 
Израда Стратешке процене утицаја на животну средину одвија се у три фазе: 
1. одлучивање о потреби израде Стратешке процене утицаја 
2. израда извештаја о Стратешкој процени утицаја 
3. давање сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја 
Прва фаза у процедури израде Стратешке процене утицаја је припремна фаза и 
обухвата: 
1) одлучивање о пореби израде Стратешке процене утицаја (у надлежности органа 
надлежног за припрему плана, а по претходно прибављеном мишљењу органа 
надлежног за послове заштите животне средине); 
2) доношење Одлуке о изради Стратешке процене утицаја; 
3) избор носиоца израде Извештаја о стратешкој процени утицаја; 
4) укључивање заинтересоване јавности, органа и организација; 
5) доношење Одлуке о потреби или непостојању потребе за израду Стратешке 
процене утицаја (објављује се у у Службеном гласнику или гласилу јединице локалне 
самоуправе). 
Друга фаза подразумева израду Извештаја о Стратешкој процени утицаја на 
животну средину који мора бити међусобно усклађен са проценама утицаја пројеката 
на животну средину, као и плановима и програмима заштите животне средине. 
Садржина Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације на 
животну средину је у складу са чланом 5. Закона о Стратешкој процени утицаја и 
садржи: 
1) кратак преглед садржаја и главних циљева плана или програма и однос са другим 
плановима и програмима; 
2) опис постојеђег стања животне средине и њеног могућег развоја, уколико се план 
или програм не реализују; 
3) идентификацију подручја за која постоји могућност да буду изложена значајном 
ризику по животну средину и карактеристике животне средине у тим подручјима; 
4) постојећи проблеми у погледу животне средине у вези са планом или програмом, 
укључујући нарочито оне које се односе на области које су посебно значајне за 
животну средину, као што су станишта биљног и животињског света са аспекта 
њиховог очувања; 
5) општи и посебни циљеви заштите животне средине установљени на државном или 
међународном нивоу, који су од значаја за план или програм и начин на који су ови 
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циљеви, као и сви остали аспекти од значаја за животну средину били узети у 
разматрање у процесу припреме; 
6) могуће значајне последице по здравље  људи и животну средину, укључујући 
факторе као што су биолошка разноврсност, становништво, фауна, флора, 
земљиште, вода, ваздух, климатски чиниоци, материјални ресурси, културно 
наслеђе, укључујући архитектонско и археолошко наслеђе, пејзаж и међусобни однос 
ових фактора; 
7) мере предвиђене у циљу спречавања, смањења или отклањања, у највећој 
могућој мери, било ког значајног негативног утицаја на здравље људи и животну 
средину до кога доводи реализација плана и програма; 
8) преглед разлога који су послужили као основа за избор варијантних решења која 
су узета у обзир, као и опис начина процене, укључујући и евентуалне тешкоће до 
којих се приликом формулисања тражених података дошло (као што су технички 
подаци или непостојање know-how); 
9) приказ могућих значајних прекограничних утицаја на животну средину; 
10) опис програма праћења стања животне средине, укључујући и здравље људи у 
току реализације плана или програма (мониторинг); 
11) закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени 
представљене на начин разумљив јавности. 
Трећа фаза обухвата поступак одлучивања о (не) давању сагласности предметног 
извештаја и обухвата: 
1) укључивање заинтересоване јавности, органа и организација; 
2) излагање предметног извештаја на јавни увид и одржавање јавне презентације 
извештаја од стране обрађивача; 
3) оцена извештаја о стратешкој процени утицаја; 
4) давање сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја (од стране 
надлежног за послове заштите животне средине). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

 

1.1. Правни и плански однос 
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Правни основ за израду Плана детаљне регулације за Индустријску зону 
„Жировничко поље“ садржан је у: 
 

- Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09 – 
исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19). 

- Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19). 

- Одлуци о изради Плана детаљне регулације за Индустријску зону „Жировничко  
поље“, 020-1101/16-01 од 23.11.2016. Саставни део ове одлуке је Мишљење 
Комисије за планове општине Баточина, број 020-1062/16-01 од 15.11.2016. 
године и графички приказ граница и обухвата планског подручја. 

 
Плански основ: 
Плански основ за израду Плана детаљне регулације је Просторни план општине 
Баточина („Службени лист општине Баточина“, бр. 05/10) којим је предвиђено да се 
даља разрада Просторног плана врши Плановима детаљне регулације за привредне 
зоне те да су истим планиране привредно - радне зоне уз нови саобраћајни правац 
Баточина – Крагујевац, код насеља Милатовац и Никшић, као и између насеља 
Бадњевац, Жировница и Градац, као подршка и изузетан потенцијал за развој 
различитих привредних активности. 
 
Правни основ за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја представља:   
 
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), 
- Закон о стратешкој процени утицаја („Сл. Гласник РС“ бр. 135/04, 88/10) којим је 
дефинисана обавеза спровођења поступка стратешке процене утицаја на животну 
средину за планове и програме из области урбанистичког или просторног 
планирања, 
- Одлука о изради Плана детаљне регулације за Индустријску зону „Жировничко  
поље“, 020-1101/16-01 од 23.11.2016. где се према члану 14. наводи да се за потребе 
израде плана приступа изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину 
у складу са чланом 5. и 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на жовптну 
средину („Сл. гласник РС“, број 135/2004,88/2010). 
- Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС бр. 135/04,36/09,36/09-др. закон 
и 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС,14/16,76/18,95/18-др. закон и 95/18-др. закон),  
као и други закони и подзаконска акта везана за област заштите природе и животне 
средине наведени у поглављу XV. 
 
 
Плански основ за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја представља: 
- Просторни план општине Баточина („Службени лист општине Баточина“, бр. 

05/10),  
- Нацрт Плана детаљне регулације за Индустријску зону „Жировничко поље“, јул, 

2018. 
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1.2. Кратак преглед садржаја и циљева плана и његов однос са другим 
плановима  

 

Опис границе 
Најсевернија тачка обухвата се налази на граници к.п.3905 К.О.Бадњевац, иде 
северном границом до тачке где прелази преко и иде према југу и спаја се са 
северозападном тачком к.п.3933 К.О.Бадњевац и даље се спушта западном 
границом к.п.3933 до канала на к.п.3905 прелази преко регулацијом планиране 
саобраћајнице Улице бр.4 и даље наставља јужном границом к.п. 3905 до пресечне 
тачке са к.п.3936 К.О.Бадњевац. Граница се креће ка југозападу дуж западне границе 
ове парцеле до пресечне тачке са к.п.3937 К.О.Бадњевац од које даље иде према 
истоку северном границом ове парцеле до пресечне тачке са к.п.3932 К.О.Бадњевац. 
Граница се креће даље према северу источном границом ове парцеле до пресечне 
тачке са к.п.2656 К.О.Жировница и иде даље северном границом ове парцеле према 
истоку до канала, прелази преко к.п.2683/2 и 2669/2 обе у оквиру К.О.Жировница и 
даље наставља према северу источном границом к.п.2669/2 до југозападне тачке 
к.п.2642/2 К.О.Жировница. Од ове тачке граница се креће према северу и сече 
парцеле 2642/2, 2642/3 и 2641/2 све К.О.Жировница, у складу са границом плана у 
контакту, све до југоисточне тачке к.п.2629 К.О.Жировница. Граница се креће даље 
према северу источном границом ове парцеле, прелази преко к.п.2687/2 
К.О.Жировница и иде према западу северном границом ове парцеле и северном 
границом к.п.3930 К.О.Бадњевац до пресека са почетном тачком.  
 
Површина обухвата Плана је 42,25 ha. 
 

Катастарске парцеле које улазе у обухват плана 

Планом су обухваћени делови К.О. Жировница и К.О.Бадњевац. 
 

К.О. Жировница 
Целе катастарске парцеле 
2627, 2628, 2629, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655 
 
Делови катастарских парцела 
2641/2, 2642/2, 2642/3, 2669/2, 2683/2, 2687/2   
 

 

 

 

К.О. Бадњевац 
Целе катастарске парцеле 
3838, 3839, 3840, 3841, 3842,  3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849/1, 3849/2, 
3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 
3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3931, 3933, 3936 
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Делови катастарских парцела 
3687/2, 3905, 3930, 3932, 3934, 3935. 

 
Катастарске парцеле у обухвату Плана су побројане према добијеној катастарској 
подлози. Уколико постоје неслагања између Плана и катастарског операта, 
меродавни су подаци из катастарског операта.  
 

 
Кратак опис планираног стања 
 
Простор унутар грађевинског подручја Плана детаљне регулације планиран је као 
јединствена  просторна целина у оквиру које се развијају функционалне зоне које 
прате одговарајући урбанистички показатељи. 
 
Простор у обухвату грађевинског подручја плана подељен је на следеће 
функционалне зоне: 

• Пословно-производна зона 

• Зона водотока 

• Саобраћајне површине 
 
Намена простора и биланс површина 
 
Анализом постојећег стања и проценом развојних могућности, а на основу стечених 
обавеза из планова вишег реда, дошло се до решења саобраћајне мреже са 
претежним наменама у оквиру предметног простора, као и до дефинисања 
грађевинског подручја, у оквиру кога је земљиште подељено на површине јавне и 
остале намене. 
 
Грађевинско подручје 
 
Грађевинско подручје се поклапа са границом плана.  
 
Површина грађевинског подручја је 42,25ha. 
 
Земљиште у оквиру грађевинског подручја је подељено на површине јавне и остале 
намене. 
 
- површине јавне намене обухватају 4,62 ha 
- површине остале намене обухватају 37,63 ha 
 

Површине јавне намене 
 
У оквиру површина јавне намене планирани су: 

• Саобраћајне површине 

• Регулисани водоток (хидромелирациони канал) 
 

• Саобраћајне површине 
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Мрежу друмског саобраћаја у оквиру плана чине примарна и секундарна мрежа. 
Основни циљ је прихватање и квалитетно опслуживање локалног саобраћаја и 
спровођење транзитног уз његово увођење до пословно-производних садржаја у 
захвату плана. 
 
Мрежу друмског саобраћаја у оквиру плана чине: 
 
Примарна мрежа:  

• Државни пут IБ реда број 24 – ван граница Плана  

• Општински пут Жировница-Бадњевац (ОП-4)  - ван граница Плана 

 
Секундарна мрежа:  

• Сабирне улице 

• Остале улице секундарне мреже – приступне улице 

 

• Регулисани водоток (хидромелирациони канал) 
 

Планирана је регулација водотока (канала) у оквиру к.п.2669/2 и 2683/2. У северном 
делу обухвата плана задржан је постојећи канал у оквиру к.п.3905. 
 
 

Површине остале намене 
 
Површине остале намене обухватају површине у оквиру грађевинског подручја које 
нису планиране као површине јавне намене и то: 

• Пословно – производна зона  
 

• Пословно-производна зона 
 

Планирана је у оквиру Плана као доминантна намена.  
Овде се могу наћи мале и средње фирме, али и пословни комплекси. Могу се 
градити административни објекти, објекти намењени различитим облицима услуга, 
робно-дистрибутивни објекти и сл. 
Поред пословних, овде се могу наћи и производни објекти, од мале породичне 
производње, преко средње великих производних погона до великих постројења.  
 
Код постројења са потенцијално негативним утицајем на животну средину, неопходно 
је предузети све потребне мере како би се спречило емитовање штетних материја у 
околину. 
Поред производних и пословних објеката, могу се градити објекти потребне 
недостајуће инфраструктуре, уређене зелене површине и сл. 
На површинама које се налазе изван грађевинских линија, дозвољена је изградња 
паркинга, манипулативних површина, уређених зелених површина и сл. 



                                                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

215 

 

У овој зони није дозвољена изградња стамбених објеката, као ни изградња објеката 
који својим технолошким процесом загађују животну средину, ако нису предузете 
одговарајуће мере заштите. 
На површинама на којима буде организована производња, заштитно зеленило 
постављати у складу са технолошким процесом. 
 
Биланс површина у обухвату плана 
 

НАМЕНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА (m2) 

 

Г Р А Ђ Е В И Н С К О    П О Д Р У Ч Ј Е 
 

ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 

Пословно-производна зона 376.347,69 
 

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

Саобраћајне површине 37.008,55 

Регулисани водоток (хидромелирациони канал) 9.180,50 
 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 422.536,74 

 

УКУПНО 422.536,74 

 
 
Циљеви и задаци израде плана 
 
Циљ израде Плана детаљне регулације за Индустријску зону „Жировничко поље“ је 
дефинисање површина јавне намене, земљишта ван површина јавне намене, 
дефинисање правила уређења и правила грађења и стварање правног и планског 
основа за уређење и изградњу простора намењеног за привреду и индустрију. 

Остали циљеви израде Плана детаљне регулације су: 

• дефинисање планских решења утврђених планом вишег реда; 

• дефинисање и регулација односа земљишта за површине јавне и остале 

намене 

• регулација површина и објеката јавне намене; 

• дефинисање правила уређења и правила грађења; 

• развој комуналне инфраструктуре и опремање локације; 

• дефинисање услова и мера заштите културног наслеђа, енергетске 

ефикасности, приступачности и животне средине. 

Израда плана заснива се на постављеним циљевима и задацима и то у складу са: 

• Просторним планом општине Баточина („Службени лист општине Баточина“, 
бр. 05/10) 

• Могућностима геоморфолошких карактеристика терена, потребама 
привредних субјеката и принципима заштите животне средине. 
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Општи урбанистички услови за уређење  површина јавне намене-саобраћајне 
површине 
 

1. Саобраћајне површине 
 
Визија и принципи развоја су: 
 

Принципи развоја саобраћајне инфраструктуре су: 
 

- друмски саобраћај остаје главни носилац повезивања насеља са широм 
околином, са посебним освртом на остваривању квалитетних веза са    
државним путевима у окружењу  
 

- реконструкција, модернизација и доградња постојећих саобраћајница и 
трасирање нових праваца, у циљу планског развоја простора обухваћеног 
планом и садржаја планираних у њему  
 

- обезбеђивање услова за развој немоторних видова саобраћаја (пешачки). 
 
Предложеним планским решењем као најбитнији програмски елементи издвајају се: 
• Стварање услова за успостављање саобраћајног континуитета. 
• Обезбеђење приступачности и рационалне повезаности целокупне будуће 
пословно-производне зоне 
• Стварање услова за градњу нових објеката уз адекватно комунално опремање. 
 

 
Саобраћајна мрежа 
 
Планираном концепцијом саобраћајница, предвиђене су значајне промене 
целокупног простора у смислу доградње и реконструкције, а све у циљу 
квалитетнијег повезивања будуће пословно-производне зоне. 

Извршена је корекција постојећих попречних профила саобраћајница, планирана 
њихова реконструкција, а планиране су и трасе већег броја нових сабирних и 
приступних саобраћајница, тако да се оствари боља саобраћајна функционалност и 
приступачност. 

Саобраћајни концепт садржан је у функционалном рангирању саобраћајница  на 
основу Просторног плана општине Баточина,  који је дао категоризацију целокупне 
мреже. С обзиром на функционални значај саобраћајнице се разврставају у следеће 
категорије: 

Примарна мрежа 

• Државни пут IБ реда број 24 – ван граница Плана  

• Општински пут Жировница-Бадњевац (ОП-4)  - ван граница Плана 

Секундарна мрежа 
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• Сабирне улице 

• Остале улице секундарне мреже – приступне улице 

Приоритетне активности је потребно усмерити на ревитализацију и реконструкцију 
постојећег општинског пута ОП-4, по питању обезбеђивања стандардног попречног 
профила, обнове или изградње савременог коловоза, решавање одводњавања, 
обнову сигнализације и сл., као и изградњу потпуно нове саобраћајне мреже кроз 
неизграђен простор. 

Примарна мрежа 

1. Државни пут  Iб реда бр. 24:  

Државни пут I б реда број 24 Баточина–Крагујевац-Краљево ( према Уредби о 
категоризацији државних путева / Службени гласник РС“, бр. 105/2013 и 119/2013, 
стари назив М-1.11), а у оквиру  ј е  везног инфраструктурног коридора Баточина – 
Крагујевац - западноморавски правац, са изградњом обилазнице око Баточине. 
Овај путни правац је у непосредном окружењу предметног простора и његова 
најважнија саобраћајна веза са ширим окружењем.  
 
2.Општински пут Жировница-Бадњевац (ОП-4) 
Општински пут Жировница-Бадњевац (ОП-4) се потврђује по постојећој траси и 
предвиђа за реконструкцију и доградњу у смислу проширења попречног профила који 
треба да садржи коловоз ширине 6м, обостране тротоаре, ширине мин. 1.6м и 
банкине, минималне ширине 09м.  
Веза општинског пута са државним путем је преко новоизграђене кружне раскрснице 
која је, такође, ван граница Плана. 

Секундарна мрежа 

Остале улице секундарне мреже  

Остатак планиране саобраћајне мреже - сабирне улице унутар предметног обухвата 
опслужују будуће намене. Планиране су са минималном регулационом ширином од 
10м, односно предложеним попречним профилом који се састоји од коловоза 
минималне ширине 6 м и обостраних тротоара ширине 2. 

Улица бр. 1: Ова саобраћајница планирана је као централна сабирна улица која се 
везује на општински пут Жировница-Бадњевац (ОП-4) на око 330м од кружне 
раскрснице са државним путем I б реда број 24 Баточина–Крагујевац-Краљево. 
Улица бр.1 планирана је са регулацијом ширине 14м која садржи коловоз ширине 6м, 
обостране тротоаре по 2м и обостране појасе зеленила према будућим призводним 
комплексима.  

Приступне улице су предвиђене са минималном регулационом ширином од 8м, 
односно предложеним попречним профилом који се састоји од коловоза минималне 
ширине 5.5 м и обостраних тротоара ширине по 1.5м.  
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Елементи попречног профила саобраћајница унутар регулацине ширине нису 
обавезујући, и могу се мењати кроз даљу разраду техничке документације. 
 

Паркирање 

Паркирање у обухвату плана је у функцији планираних намена површина. На овом 
простору очекују се велики захтеви за паркирањем како путничких аутомобила тако и 
теретних возила. У оквиру пословно-производних комплекса морају се решити 
потребе за паркирањем у складу са нормативима за планирану намену. Дакле, 
паркирање возила, обавезно је решавати уз објекте на отвореној површини 
припадајуће парцеле, или у гаражама у оквиру објеката на припадајућим парцелама, 
према захтевима који проистичу из намене објеката, а у складу са нормативима. 

Пешачки саобраћај 

Површине резервисане за кретање пешака планиране су уз све саобраћајнице, 
обостраним, тротоарима минималне ширине 1,5 m. Поред тротоара,  између Улице 
бр. 1 и хидромелиорационог канала планирана је пешачка стаза шитине 2.5м 
(потврђена траса и кат. парцела постојећег земљаног пута ) 

Јавни превоз путника 

Имајући у виду да се на овом простору планира производно-пословна зона, очекује 
се већи прилив запослених који ће користити јавни превоз. Сходно томе, ван захвата 
плана изван  државног пута I б реда планирана су стајалишта јавног превоза на 
локалним саобраћајницама у близини предметног простора, тако да је омогућен 
посредан приступ државном путу, односно коришћење комфорнијих услова 
саобраћаја. У оквиру  граница контактног плана - Измене и допуне Плана детаљне 
регулације Државног пута М 1.11 КРАГУЈЕВАЦ-КОРИДОР X (ДЕОНИЦА 
БАТОЧИНА стационажа км 5+000 до 14+773) предвиђене су нише за аутобусе. 

 
Општи услови 
 
За све планиране саобраћајнице и саобраћајне објекте обавезна је израда Пројектне 
документације. Код пројектовања саобраћајних површина и саобраћајница, решење 
проблематике постојећег и перспективног пешачког, стационарног и јавног градског 
саобраћаја, реконструкција путне мреже и контрола приступа, мора се предвидети у 
складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају 
да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Сл. Гласник РС", 
бр.50/11) и осталим важећим прописима. 
 
Планирано је изградња потпуно нове саобраћајне матрице, засноване на следећим 
поставкама: 
-коловози свих саобраћајница треба да имају  две саобраћајне траке, како би се 
ефикасно одвијао двосмерни саобраћај возила; 
-у оквиру планираних ”слепих“ улица обезбедити простор за окретање возила; 
- поставити одговарајућу саобраћајну сигнализацију; и подићи квалитет пешачких 
кретања уз примену прописа на основу Правилника о техничким стандардима 
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планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (“Сл. Гласник 
РС”, бр. 22/15) 
 
Услови за приступ на јавну саобраћајну мрежу 

 
Грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину односно 
трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.  

 
Приступ парцели је потребно обезбедити на три могућа начина: 
1. директним излазом на јавни пут; 
2. преко приватних прилаза, или 
3. путем уговора о службености пролаза. 
Право приватних прилаза и уговор о службености пролаза могу се по потреби 
примењивати и односити на више парцела. Код формирања нових парцела 
обавезно је формирање пролаза, док се за постојеће парцеле успоставља право 
службености.  
 
Уколико се приступ остварује индиректним путем, који није јавна саобраћајна 
површина, испоштовати следеће услове: 

б/ Услови приступа парцелама у оквиру пословно производних функција 
Приступ грађевинске парцеле јавној саобраћајној површини могуће је 

остварити преко приступног пута минималне ширине 6,5м (коловоз ширине 
минимално 5м  и тротоар ширине минимално 1,5м), а у складу са меродавним 
возилом.  

 
Приступни путеви који су без просторних могућности за проширење, могу да се 
задрже за приступ постојећем броју грађевинских парцела. 
 

Oпшта правила уређења мреже јавне комуналне инфраструктуре 
 

2. Хидротехничка инфраструктура 
 
Водоводна мрежа 
Поред простора убухваћеног планом пролази изграђен магистрални челични 
цевовод  сирове воде Д=700мм којим се  сирова вода транспортује  са рени бунарана 
на Морави  до црпне  станице  у  Жировници, и даље до постројења за 
пречишћавање питких вода на Кошутњаку у Крагујевцу. 
Са овог цевовода  се снабдевају успутна насеља. У висинском погледу цевовод је  
положен  на дубини од 1,5 до 2,5 м, зависно од конфигурације терена. Одвојак за 
насеље Баточина је ван границе плана.  
Од црпне станице Жировница до брда Рогац урађен је челични цевовод ф 159.45 мм 
до резервоара са кога се снабдева насеље Бадњевац.  
На тај цевовод потребно је прикључити водоводну мрежу планираних објеката 
пословно-производне зоне. У оквиру плана планирана је водоводна мрежа пречника 
160мм и 110мм. Водоводне цеви су од ПЕ материјала за радни притисак од 10 бара. 
Димензионисан је цевовод за потребе санитарне и хидрантске мреже и потребе 
индустрије. На потребним местима предвиђени су подземни хидранти пречника 
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80мм. Растојање између хидраната је 80м. Потребан притисак на хидрантима износи 
2,5 бара. 
 
Фекална канализација 
Сви објекти у којима се обавља производња и постоје технолошке отпадне воде 
морају имати посебно издата водна акта (услови, сагласности и дозволе) којима се 
регулишу услови и квалитет отпадне воде и њено упуштање у канализацију. На 
подручју плана је планирана фекална канализација.  
Фекалним колектором пречника 300мм отпадне воде се одводе према најближем 
будућем ППОВ- у који је планиран ППО Баточина. 
Канализационе цеви  су од тврдог PVC материјала. На потребним местима 
предвиђени су ревизиони силази са ливено гвозденим поклопцима. Канализационе 
цеви поставити у ров одговарајуће ширине. Затрпавање вршити шљунком у 
слојевима од 30цм са потребним квашењем и набијањем. Минимална дубина 
укопавања износи 1м. Канализација је рађена по сепарационом систему што значи 
да су одвојени фекална и атмосферска канализација.  
 
Атмосферска  канализација 
Одвођење атмосферских вода је преко планиране атмосферске канализације до 
отворених канала у које се испуштају. Пре испуштања атмосферске воде у отворене 
канале потребно је исту пречистити на сепараторима масти и уља. 
Канализационе цеви су од тврдог АБ материјала. На потребним местима предвиђени 
су ревизиони силази са ливено гвозденим поклопцима. Канализационе цеви 
поставити у ров одговарајуће ширине. Затрпавање вршити шљунком у слојевима од 
30цм са потребним квашењем и набијањем. Минимална дубина укопавања износи 
1м. Канализација је рађена по сепарационом систему што значи да су одвојени 
фекална и атмосферска канализација.  
 
Регулација канала 
На подручју плана постоје отворени канали различитих профила. Исте је потребно 
регулисати. Планом је предвиђено да се у њих испусти атмосферска вода. 
 

3. Електроенергетска инфраструктура 
 
Како је приказано у делу плана који се односи на постојеће стање електроенергетске 
инфраструктуре закључује се да се преко  простора који је предмет овог плана 
простире надземни 35kV и 10kV далеководи. Око далековода је дефинисан заштитни 
појас који износи укупно 32 m за далековод 35 kV и укупно 22 m за далековод 10 kV. 
Свака градња у заштитном појасу далековода условљена је следећим законима и 
правилницима: 
Закон о енергетици (''Сл.гласник РС“, бр.145/2014), Правилник о техничким 
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 
1kV до 400kV (''Сл.лист СФРЈ“, бр.65/88 и ''Сл.лист СРЈ“, бр.18/92). 
 
У непосредном контактом подручју, југоисточно од обухвата плана, на к.п. бр. 1420/3 
К.О. Жировница у зони петље налази се трансформаторска станица 35/10kV. Од ове 
ТС ће се изградити 10 kV мрежа до трансформаторских станица на подручју. Нове 
ТС ће се градити на парцелама у пословно-производним зонама, према потребама 
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будућих пословних и производних објеката, а у складу са условима надлежног 
електродистрибутивног предузећа и усклађивање траса енергетских водова са 
планом предвиђеним трасама. Свим трафо-станицама је потребно обезбедити 
колски прилаз ширине минимално 3 m ради интервенције у случају ремонта или 
хаварије. Нове ТС се могу градити и у оквиру објеката, у приземљу. 
 
Нову средњенапонску  мрежу  је потребно градити подземно, а уколико није дошло 
до реализације планом предвиђене одговарајуће саобраћајнице чија је зона 
тротоара предвиђена за трасирање каблова, може се реализовати и надземно, 
заједно са трасом јавног осветљења. Обавеза је дистрибутера електричне енергије 
да касније, код реализације планом предвиђене саобраћајнице, изврши измештање, 
односно усклађивање траса инсталација у складу са планским решењем датим овим 
планом. Нисконапонска мрежа ће се градити и надземно  и подземно, зависно од 
просторно-техничких услова. У попречним профилима свих улица планирани су 
независни коридори за пролаз електроенергетских инсталација. 
 
Део сопствене потрошње електричне енергије може се покрити и постављањем 
соларних фотонапонских модула на кровне површине планираних објеката. 
Ближе услове за пројектовање и прикључење електронергетске мреже и објеката ће 
у поступку обједињене процедуре прописати надлежно електродистрибутивно 
предузеће. 
 
Планира се изградња инсталације јавног осветљења у свим планираним 
саобраћајницама. Осветљење саобраћајница и осталих површина мора осигурати 
минимални осветљај који ће обезбедити кретање уз што већу сигурност и комфор 
свих учесника у ноћном саобраћају. 
Уколико у делу подручја буде изграђена надземна нисконапонска мрежа на истим 
стубовима поставити одговарајуће светиљке јавног осветљења. Избор стубова као и 
типа светиљке за јавно осветљење планираног простора као и њихов тачан положај 
биће дефинисан у пројектној документацији.  
 
Према условима „Електромрежа Србије“ А.Д. у обухвату Плана ни у његовој 
непосредној близини нема објеката у власништву овог предузећа. Такође, према 
плановима развоја преносног система до 2027. Године није планирана изградња 
објеката електроенергетске инфраструктуре који би били у власништву 
„Електромрежа Србије“ А.Д. 
 

4. Телекомуникациона инфраструктура 
 
На основу анализе постојећег стања као и на основу потреба за новим капацитетима 
предвиђају се одређена решења чији је циљ да се обезбеди планирање и градња 
телекомуникационе инфраструктуре која ће у будућности задовољити све потребе 
корисника телекомуникационих услуга и сервиса. 
   
Планира се изградња нове ТК инфраструктуре и задржавање постојеће где је то 
могуће. Постојећу мрежу која је изграђена изван регулације постојећих и планираних 
улица је потребно изместити унутар регулације, у планиране коридоре.  
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Ради пружања квалитетних широкопојасних услуга (VDSL за брзи интернет и IPTV за 
квалитетан пренос видео сигнала са протоком од 30 Mb/s до 50 Mb/s) планира се 
даљи развој кабловске приступне мреже који се дугорочно креће ка скраћивању 
претплатничке петље за кориснике који су повезани бакарним кабловима, тако да 
петља буде дужине највише од 150 до 300 метара. У центру полигона који обухватају 
све кориснике услуга у оквиру претплатничке петље планира се постављање објекта-
уређаја  за смештај телекомуникационе опреме и пратећих оптичких каблова за 
њихово повезивање. Ови уређаји се могу постављати на осталом земљишту, у 
објектима и на површинама јавне намене, у регулацијама постојећих и планираних 
саобраћајница, на местима где постоје просторне и техничке могућности. Ови 
уређаји се могу постављати на бетонско постоље, стуб, зид или у оквиру објекта.  
Нови објекти, односно уређаји за смештај телекомуникационе опреме ће се 
постављати према потребама корисника и надлежног оператера, а локација ће се 
одредити у пројектно-техничкој документацији, у складу са правилима грађења из 
овог Плана.  
У регулацијама свих саобраћајница се планирају коридори за изградњу оптичких 
каблова приступне и транспортне мреже. Од планиране мреже изводиће се  
прикључци до објеката. Прикључење нових претплатника на ТК инфраструктуру 
планирано је подземно. Пре уласка у објекте је потребно изградити одговарајућа ТК 
окна. Димензије ТК окна ће се одредити у пројектној документацији према условима 
надлежног телекомуникационо предузећа.  
 
Осим планиране ТК мреже и објеката, на подручју је могућа и изградња приводних 
каблова и Wi-Fi приступних тачака, као и система за видео-надзор, у оквиру 
регулација површина јавне намене (на стубовима јавне расвете, семафорима, 
рекламним паноима и сл.) и у оквиру осталих површина (на објектима). 
 
При градњи објеката као и инфраструктуре непосредно уз објекте електронских 
комуникација или при градњи објеката и инфраструктуре за потребе 
телекомуникација потребно је у свему се придржавати важећих правилника из ове 
области а који у свему дефинише начине одређивања елемената 
телекомуникационих мрежа и припадајуће инфраструктуре. 
 
На подручју плана нема активних ни планираних базних станица мобилне 
телефоније. Сходно развоју и напретку технологије у области бежичних мобилних 
комуникација, овај сегмент ТК мреже ће се убудуће стално развијати и 
модернизовати. Антенски системи РБС и осталих електронских комуникација се могу 
постављати на антенским стубовима и на кровним површинама објеката, уз обавезну 
сагласност власника парцеле, односно објекта. За све РБС се морају вршити 
периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини антенског система, 
а према Закону о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“ број 
135/2004 и 36/2009), сви оператери мобилне телефоније су дужни да за све 
новопланиране РБС приступе процени утицаја на животну средину.  
Југоисточни део подручја пресеца радио-релејни линк. На правцу пружања линка 
није дозвољена изградња објеката који ће својом висином ометати пренос сигнала 
путем овог линка. 
 

5. Тeрмотехничка инфраструктура 
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На подручју овог плана предвиђа се гасификација предметног подручја кроз 
изградњу: 

• Дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви максималног радног притиска 
МОР до 4bar 

• гасних прикључака од места прикључења на дистрибутивни гасовод од челичних 
или полиетиленских цеви максималног радног притиска МОР до 4bar до објеката 
будућих потрошача и изградњу мерно регулационих станица код потрошача  

 
Новопланирана мрежа би се снабдевала гасом (надовезала) из постојећих 
дистрибутивних гасоводних межа максималног радног притиска МОР до 4bar које се 
налазе ван граница плана (ДГМ Бадњевац и ДГМ Жировница). 
 
Гасоводе планирати дуж јавних површина у регулационим појасевима 
саобраћајница, у зеленим површинама или тротоарима са једне или са обе стране 
саобраћајнице, зависно од потенцијалних потрошача, тако да се омогући једноставно 
прикључење на дистрибутивни гасовод. 
 
 
Смернице за уређење зелених површина у оквиру осталих намена 
 

Систем зеленила предметног плана, у највећој мери, чине зелене површине које 
прате претежну пословно-производну намену. 
 

• Зеленило пословно-производне зоне 
 
Зеленило пословно-производне зоне  
 
На површинама ове намене могу се наћи мале и средње фирме, али и пословни 
комплекси. Могу се градити административни објекти, објекти намењени различитим 
облицима услуга, робно-дистрибутивни објекти и сл. 
Поред пословних, овде се могу наћи и производни објекти, од мале породичне 
производње, преко средње великих производних погона до великих постројења.  
У оквиру ових површина уз саобраћајнице, као и ка околним наменама  предложено 
је формирање линеарног зеленила које има заштитну функцију, постављено тако да 
не угрожава безбеднст саобраћаја у оквиру предметног простора.  Димензија и 
позиција заштитној појаса у директној су зависности од технолошког процеса. 
У оквиру пословно-производне зоне потребно је отворене зелене површине 
организовати тако да елиминишу потенцијално негативне ефекте по животно 
окружење, које планирани садржај на датој површини може имати. Улога зеленила 
пословно-производне зоне јесте и оплемењивање средине у естетском погледу. У 
складу са тим је и избор биљака условљен средином у којој оне расту, где се увек 
боље одржавају групе биљака него појединачна стабла. Распоред и композиција 
зеленила унутар круга производног погона треба да омогуће постављање појединих 
групација биља према изворима загађења како би оне „примиле“ на себе прве и 
најјаче налете облака загађивача. 
Већи део површина у оквиру пословно - производне зоне уредити у пејзажном стилу, 
настојећи да се постигне што бољи однос слободних површина према површинама 
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под објектима. Осим у случају где се ради о стварању унутрашњих паравана, где 
простор треба испунити високим растињем, формирати веће травне површине. 
Зеленило се може садити као оквир објектима, како би се ублажиле оштре контуре 
објеката, по ободу комплекса, чиме се постиже заштита и жељено присуство засене. 
Могуће је формирати и групне аранжмане зеленила у централним деловима 
отворених површина чиме се утиче на стварање повољних микроклиматских услова. 
 
Услови заштите простора 
 

1. Услови за заштиту животне средине 
 
Општи услови заштите животне средине обухватају спровођење норматива који су 
дефинисани како кроз планове вишег реда, тако и кроз услове за изградњу објеката, 
заступљеност отворених – слободних простора и зелених површина на нивоу  
урбанистичке зоне. 
Придржавањем утврђених услова из плана у погледу врсте и намене 
новопланираних објеката, њиховог утврђеног положаја, дефинисаних индекса и 
заузетости простора–парцела и утврђених максималних спратности, уз поштовање 
ограничења, обезбеђују се квалитетнији услови живота. 
 
Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби: 
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. 
закон, 72/09 - др. закон, 88/10, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон, ). 
- Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС бр. 
135/04 и 88/10), 
- Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС“ бр.135/04, 36/09), 
као и другим законима, правилницима и прописима везаним за ову област. 
 

2. Услови за заштиту од пожара, елементарних и других непогода 
 
Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим 
техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима: 
- Објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. 
Гласник РС“, бр. 11/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закон) 
- Објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу која се по протоку и притиску 
воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр. 3/18)  
- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно 
Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице, уређене 
платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. 
лист СРЈ“, бр. 8/95), по коме најудаљенија тачка коловоза није даља од 25м од 
габарита објекта.  
- Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту високих објеката од пожара („Сл. Гласник РС“, бр. 80/15, 
67/17 и 103/18), Правилником о техничким нормативима за електричне 
инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88 – исправка, „Сл. лист 
СРЈ“, бр. 28/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од 
атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96).  
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У циљу прилагођавања просторног решења потребама заштите од елементарних 
непогода, пожара и потреба значајних за одбрану укупна реализација односно 
планирана изградња мора бити извршена уз примену одговарајућих просторних и 
грађевинско - техничких решења у складу са законском регулативом из те области.  
Ради заштите од потреса новопланиране садржаје реализовати у складу са -
Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).   
 
У поступку спровођења плана обавезна је примена свих прописа, смерница и 
стручних искуства, као и  
-Уредбе о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 
21/92). 
-Закон о одбрани („Сл. гласник РС“, бр.116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. 
закон, 10/15 и 36/18). 
- Одлука о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова 
од значаја за одбрану („Сл. гласник РС“, бр. 85/15) утврђује који су објекти од значаја 
за одбрану. 
- Уредбом о организовању и функционисању цивилне заштите („Сл. гласник РС“, бр. 
21/92)  
Градови и насеља у републици Србији класификовани су кроз четири степена 
угрожености. За сваки степен утврђене су одговарајуће мере, услови и режими 
заштите. 
 

3. Услови приступачности особама са инвалидитетом 
 
Приликом пројектовања објеката за јавну употребу, саобраћајних и пешачких 
површина (тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, паркинзи, прилази до 
објеката и сл.), мора се омогућити несметан приступ, кретање и боравак  особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама, у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 
(“Сл. Гласник РС”, бр. 22/15), као и осталим важећим прописима, нормативима и 
стандардима који регулишу ову  област. 
Нивелације свих пешачких стаза и пролаза радити у складу са важећим прописима о 
кретању особа са посебним потребама. 
Потребно је испоштовати одредбе Закона о спречавању дискриминације особа са 
инвалидитетом ( Сл. гласник РС број 33/06 и 13/2016) , у погледу члана 13. 
 

4. Услови за одвоз и дистрибуцију комуналног отпада 
 
Простор у обухвату Плана није укључен у систем управљања отпадом на територији 
општине Баточина.  
Планира се унапређење управљања отпадом, као и примена свих неопходних 
организационих и техничких мера којима би се минимализовали потенцијални 
негативни утицаји на квалитет животне средине. 
Управљање отпадом укључује активности прикупљања, транспорта, сортирања, 
рециклаже, одлагања, праћења и мониторинга отпада. Одлагање отпада врши се у 
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одговарајуће посуде у сопственом дворишту, односно у контејнерима смештеним на 
погодним локацијама у склопу парцеле, а у складу са прописима за објекте одређене 
намене, са одвожењем на градску депонију, организовано и путем надлежног 
комуналног предузећа које ће дефинисати динамику прикупљања и одношења 
отпада, према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 14/16 
и 95/18 – др. закон), а у складу са Стратегијом управљања отпадом за период 2010-
2019. године. 
 

5. Правила и услови заштите природних и културних добара 
 
Према условима Завода за заштиту природе Србије, у обухвату Плана нема 
заштићених подручја за која је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених 
еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја 
еколошке мреже Републике Србије, као ни евидентираних природних добара.  
На удаљености од око 25km од предметног обухвата налази се Споменик природе 
Рогот, шумски комплекс у долини реке Лепенице у североистичном делу Општине 
Баточина. Од вегетације су заступљени храст, буква, јасен, багрем, црни орах и др. У 
оквиру овог шумског комплекса могу се наћи и стабла храста лужњака стара 90 
година. Овај Споменик природе заузима површину од око 365ha и значајан је у 
регионалним оквирима.  
 
Ако се у току радова наиђе на геолошко–палеонтолошка документа или 
минеролошко–петрографске објекте за које се претпоставља да имају својство 
природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести 
министарство надлежно за послове заштите животне средине, као и да предузме све 
мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.  
 

6. Мере енергетске ефикасности 
 
Повећање загађења Планете, као и убрзана потрошња ресурса из природе, намећу 
потребу за применом принципа одрживог развоја.  

Одржива градња је свакако један од значајнијих сегмената одрживог развоја. Она 
укључује употребу грађевинских материјала који нису штетни по животну средину, 
управљање отпадом насталим приликом изградње или рушења објеката, као и 
енергетску ефикасност објеката. Енергетска ефикасност је изузетно значајан сегмент 
у одрживој градњи због свог дугорочног утицаја приликом експлоатације објеката. 

Енергетска ефикасност објеката постиже се кроз низ мера, које треба применити 
приликом градње објекта. 
 
Топлотна заштита објеката 

Недовољна топлотна изолација доводи до повећаних топлотних губитака зими, 
хладних спољних конструкција, оштећења насталих влагом (кондензацијом), као и до 
прегревања простора лети. 

При изградњи објеката користити савремене термоизолационе материјале на 
комплетном спољашњем омотачу и избегавати термичке мостове, како би се 
смањили губици топлотне енергије. 
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Побољшањем топлотно изолационих карактеристика зграде могуће је постићи 
смањење укупних губитака топлоте за просечно 40 до 80%. 

При прорачуну коефицијента пролаза топлоте објеката узети вредности за 20-25% 
ниже од максималних дозвољених вредности за ову климатску зону.  

 
Облик и оријентација објекта 

Приликом пројектовања објекта потребно је анализирати локацију и посветити 
посебну пажњу одабиру оријентације и облика објекта. 

При обликовању будућег објекта водити рачуна о односу његове основе и волумена. 
Треба избегавати разуђене форме, односно, треба тежити стварању објеката са што 
повољнијим односом корисне површине и површине фасаде. 

Просторије у којима се проводи највише времена у току дана, треба оријентисати ка 
југу, како би се искористили топлотне добици од сунца. У летњем периоду, заштита 
од претеране инсолације се може постићи засеном грађевинским елементима, 
вертикалним прозорским засторима, зеленилом и сл. У зимском периоду сунчеви 
зраци падају на земљу под мањим углом, па грађевински елементи, који у летњем 
периоду засењују прозоре, зими не спречавају продор сунчеве енергије у 
унутрашњост објекта.  

Дрвореди и густи засади око објекта смањују утицај ветра и обезбеђују неопходну 
засену у летњим месецима. Пожељно је да зеленило, које се сади са јужне стране 
објекта, буде листопадно како би се омогућила инсолација објекта током зимског 
периода. 
 
Загревање објекта и потрошне санитарне воде 

За производњу топлотне енергије за загревање објеката и потрошне санитарне воде 
од обновљивих извора енергије могу се користити: биомаса, сунчева енергија, биогас 
и сл. Поред ових извора енергије у ту сврху у примени су и топлотне пумпе „ваздух-
вода“ и „вода-вода“. 

При изградњи нових објеката потребно је прво размотрити примену неких од 
поменутих извора топлотне енергије и у ту сврху предузети све потребне 
архитектонско-грађевинске мере. 

* * * 

Енергетска ефикасност свих објеката који се граде утврђиваће се у поступку 
енергетске сертификације и поседовањем енергетског пасоша у складу са 
Правилником о енергетској ефикасности зграда (“Службени гласник РС”, број 61/11) и 
Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским 
својствима зграда („Службени гласник РС”, бр. 69/12 и 44/18 – др. закон). 
 
 
САДРЖАЈ ПЛАНА: 
 

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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2. ПЛАНСКИ ДЕО 

2.1. Правила  уређења 
2.1.1. Подела на целине и зоне унутар простора Плана 
2.1.2. Намена простора и биланс површина 

2.1.2.1. Намена простора 
2.1.2.2. Биланс површина у обухвату Плана 

2.1.3. Површине јавне намене – опис локација и попис парцела 
2.1.4. Општи урбанистички услови за уређење површина јавне намене – саобраћајне 
површине 

2.1.4.1. Саобраћајне површине 
2.1.5. Општa правила уређења мреже јавне комуналне инфраструктуре 

2.1.5.1. Хидротехничка инфраструктура 
2.1.5.2. Електроенергетска инфраструктура 
2.1.5.3. Телекомуникациона инфраструктура 

2.1.6. Смернице за  уређење зелених површина у оквиру осталих намена 
2.1.7. Правила, услови и ограничења уређења простора 
2.1.8. Општи регулациони и нивелациони услови за уређење површина јавне намене - 
улица 
2.1.9. Услови и мере заштите простора 

2.1.9.1. Услови за заштиту животне средине 
2.1.9.2. Услови за заштиту од пожара, елементарних и других непогода 
2.1.9.3. Правила и услови заштите природних и културних добара 

2.1.10. Услови приступачности особама са инвалидитетом 
2.1.11. Мере енергетске ефикасности 
2.1.12. Услови за одвоз и дистрибуцију комуналног отпада 

2.2.  Правила грађења 
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2.2.1. Правила парцелације, препарцелације и исправке граница парцела 
2.2.2. Урбанистички показатељи и правила грађења по наменама у обухвату плана  

2.2.2.1. Пословно-производна зона 
2.2.3. Услови за заштиту суседних објеката 
2.2.4. Општа правила за изградњу објеката 
2.2.5. Услови за архитектонско и естетско обликовање објеката 
2.2.6. Инжењерскогеолошки услови за изградњу објеката 
2.2.7. Услови за прикључење објеката на комуналну инфраструктуру 

2.2.7.1. Хидротехничка инфраструктура 
2.2.7.2. Електроенергетска и ТТ инфраструктура 
2.2.7.3. Термотехничка инфраструктура 

2.2.8. Правила за изградњу површина јавне намене – саобраћане и зелене површине 
2.2.8.1. Правила изградње саобраћајне мреже 
2.2.8.2. Правила изградње површина за паркирање 
2.2.8.3. Правила градње коловоза, колско-пешачких стаза и паркинга 

2.2.9. Правила за изградњу мреже и објеката јавне инфраструктуре 
2.2.9.1. Правила за изградњу водоводне и канализационе мреже 
2.2.9.2. Правила за изградњу електроенергетске мреже 
2.2.9.3. Правила за изградњу телекомуникационе мреже 
2.2.9.4. Правила за изградњу термотехничке мреже 

2.2.10. Очекивани капацитети у обухвату Плана детаљне регулације 
2.2.11. Спровођење плана детаљне регулације 

 
3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

ГРАФИЧКИ ДЕО 

 
Однос са другим плановима и програмима 
 
При процени могућих утицаја стратешког карактера Плана на животну средину, 
морају се у обзир узети планови вишег реда и планови од значаја за предметни 
План, због обавезујућих смерница које морају бити имплементиране у предметни 
План. На то обавезује једно од начела стратешке процене утицаја - начело 
хијерархије и координације на свим нивоима.  
 
Извод из Просторног плана општине Баточина  

 
Према ППО - обухват Плана детаљне регулације налази се у развојном појасу 
потенцијалних привредно-радних зона. 
 
Према Плану детаљне регулације државног пута Ι реда М -1.11. Крагујевац - 
Коридор Х (деоница Баточина стац.5+000 дeo 14+773 ) односно Изменама и 
допунама Плана детаљне регулације Државног пута М 1.11 Крагујевац-Коридор 
X (деоница Баточина стационажа км 5+000 до 14+773) обухват Плана детаљне 
регулације налази се у непосредном контакту са Целином 2 са доминантном 
наменом - пољопривреда, становање, радне зоне и могућим пратећим наменама - 
услуге, пословање, објекти и површине јавних намена и инфраструктура. 
 
Основ за израду Плана детаљне регулације садржан је у ППО, у поглављу 4.1. 
Територије планског подручја за које је предвиђена израда урбанистичког 
плана, где је назначено да се даља разрада  Просторног плана врши плановима 
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детаљне регулације за привредне зоне веће од 2 ha и привредне зоне које немају 
директан приступ на саобраћајницу.  
 
Развој привредно-радних зона, посебно дуж саобраћајнице ка Крагујевцу, 

постаће окосница развоја, даље специјализације производње и привредног 

повезивања са осталим подручјима и другим индустријским центрима ширег 

окружења. 

 

Правила урбанистичке регулације и парцелације за комерцијалне и 

привредне делатности 

 
Комерцијални објекти су објекти претежно намењени за комерцијалне 

делатности: трговина, угоститељство, занатство, пословне, финансијске 

услуге и други пословни простори. 

 
Комерцијалне делатности могу бити организоване као: 
- појединачни садржаји у ткиву; и 

- комерцијални и пословни комплекси у привредним зонама. 
 
Привредни објекти су намењени за разноврсне привредне делатности: 

индустријска и занатска производња, објекти саобраћајне привреде, 

складишта, продајни објекти, и др. 

 
Привредне делатности могу бити организоване као: 
- појединачни садржаји у ткиву; 

- производни комплекси у привредним зонама; и 
- привредне зоне посебне намене. 
 
Поред општих правила регулације и парцелације који важе за све објекте у 

грађевинском земљишту, дата су и посебна правила за комерцијалне и 

привредне објекте: 

- појединачни комерцијални и привредни садржаји у ткиву; и 

- комерцијално - пословни и производни комплекси у привредним зонама. 
 

Комерцијално-пословни, производни и комплекси посебне намене у 

привредним зонама 

 
Намена објеката 

Комерцијално-пословни комплекси су комплекси различите величине са 

доминантном комерцијалном наменом. Они могу бити у оквиру осталих 

компатибилних намена, али најчешће су то комерцијални и пословни објекти 

у склопу привредних зона, дуж примарних саобраћајница: велетржнице, 

складишта, дистрибутивни центри, итд. 

 
Производни комплекси су већи производни погони, обично међусобно 

технолошки повезани или локације намењене разноврсним привредним 

активностима: грађевински погони, складишта, робно-транспортни центри и 

др. 

 
Комплекси у привредним зонама углавном су организовани као 
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вишефункционални мешовити производно-комерцијални комплекси у које 

спадају и комплекси посебне намене. Дозвољене су све групе делатности 

осим оних које угрожавају људе и животну средину (земљиште, ваздух и 

воду). 

 
Урбанистички показатељи 

За комерцијално-пословне и производне комплексе у обухвату ППО 
дефинисани су максимални урбанистички показатељи: 

 

 
макс. индекс 
изграђености 

(И) 

макс.степен 
заузетости 

(С) 

 

максимална 
спратност 

мин. % 
зелених 
површи 

на 

број 
паркинг 
места на 

100m2 

комерцијално- 
пословни 
комплекси 

 

1,0 
 

60% 
 

П+3 
 

30% 
 

2 

производни 
комплекси 

 

1,0 
 

60% 
до 16m 
(осим 

технол.објеката) 

 

30% 
 

1 

 
 

Типологија објеката 

Објекти су најчешће слободностојећи, груписани на различите начине у 

јединствени комерцијално-пословни или производни комплекс. 

 

 
 

КОМЕРЦИЈАЛНО-ПОСЛОВНИ И 

ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКСИ 

 
Правила парцелације 

Дозвољена је изградња већег 

броја објеката на 

јединственој парцели 

комплекса. 

 
За комерцијалне, пословне и 

привредне комплексе 

дефинисана је минимална 

величина парцеле 

(комплекса) и ширина 

фронта према улици: 

минимална величина 

парцеле= 2000m2 
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минимална ширина парцеле = 30,00m 

 

Уколико грађевинска парцела 

нема директан приступ на 

саобраћајницу, може имати 

колски прилаз са друге 

парцеле (сукориснички) који 

је минималне ширине 3,50m. 

 

КОМЕРЦИЈАЛНО-ПОСЛОВНИ 

И ПРОИЗВОДНИ КОМПЛЕКСИ 

–ВЕЛИЧИНА ПАРЦЕЛЕ 
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Положај објекта на парцели 

Комплекси у привредним зонама треба да буду тако организовани, да су 

комерцијални објекти, административна или управна зграда или садржаји 

којима приступају посетиоци (изложбени салони, продајни простори и сл.), 

позиционирани према јавној површини (саобраћајници), а производни објекти 

(производне хале, магацини, складишта и сл.) у залеђу парцеле. 

 

 
КОМЕРЦИЈАЛНО-ПОСЛОВНИ И ПРОИЗВОДНИ 

КОМПЛЕКСИ – ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ОБЈЕКАТА 

 

Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за објекте 

комплекса је 5m од регулације саобраћајнице (у простору између 

регулационе и грађевинске линије може се поставити само портирница - 

информациони и контролни пункт комплекса). 

 

Минимално растојање од бочних и задње границе парцеле је ½ висине вишег 

објекта, а не мање од 5m, уз обавезу садње најмање једног дрвореда. 

 

Међусобно растојање између објеката је минимално 1/3 висине вишег 

објекта, али не мање од 4m. 

 

Висинска регулација 

Максимална спратност комерцијално-пословних објеката у комплексу је П+3. 
 
Максимална висина привредних објеката је 16m. Ово ограничење се не 

односи на технолошке и посебне објекте комплекса (чија се површина не 

урачунава у корисну БРГП: димњаци, торњеви и сл.). 

 
Правила за слободне и зелене површине на парцели 

Минимални проценат озелењених површина у комплексу је 30%. 
 
У оквиру комплекса предвидети подизање појасева заштитног зеленила 

(компактни засади листопадне и четинарске вегетације). 
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Минималне ширине појаса заштитног зеленила за производне комплексе су: 
- 2.00m од бочних и задње границе парцеле; и 

- 6.00m према саобраћајници. 
 
Сва неопходна заштитна одстојања – од суседа, појасеви санитарне заштите 

и др., морају се остварити унутар саме парцеле. 

 
У оквиру комплекса није дозвољено планирање и уређење површина за 

отворене депоније већ је неопходно предвидети посебне просторе за 

сакупљање, примарну селекцију и одношење комуналног и индустријског 

отпада. 

 
Складиштење материјала и робе на отвореном делу парцеле не сме бити 

организовано у делу парцеле према јавној површини (улици), већ мора бити 

визуелно заклоњено објектима или зеленилом. 

 
У зависности од технолошког процеса у оквиру комплекса потребно је 

планирати претоварно-манипулативне површине и паркинг површине за 

теретна возила. 

 

Правила за посебне објекте у комплексима 

Дозвољава се изградња посебних објеката који се не урачунавају у корисну 

БРГП, као што су инфраструктурни - фабрички димњаци, ветрењаче, 

водоводни торњеви, рекламни стубови, и др.  

Посебни објекти морају бити позиционирани на парцели (комплексу) у оквиру 

грађевинских линија. 

Дозвољена висина за рекламне стубове је 30m, а за инфраструктурне објекте 

се утврђује изузетно и већа висина, према технолошким потребама. Уколико 

су виши од 30m неопходно је прибавити мишљење и сагласност институција 

надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја. Овакви посебни објекти се 

постављају тако да не представљају опасност по безбедност и да не ометају 

значајно сагледљивост објеката. Потребна је верификација идејног пројекта 

на Комисији за планове, пре издавања Грађевинске дозволе. 

На грађевинским парцелама уз пословне, производне и комуналне објекте у 

стамбеном ткиву или у производним зонама могу да се граде помоћни објекти 

и то: гараже, оставе, портирнице настрешнице, тремови и слично, који могу 

појединачно бити корисне површине до 30m². 

 
 

• Разматрана питања и проблеми угрожавања и заштите животне средине 
 

Природне карактеристике подручја, створене вредности и планови за наредни 
плански период представљају основу за процену еколошког капацитета простора и 
спречавања могућих конфликта у простору. 
Највећу површину у обухвату плана, око 90% земљишта, заузимају пољопривредне 
и неизграђене  површине обрасле аутохтоном вегетацијом.   
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У појасу уз државни пут Баточина – Крагујевац организован је производно-
комерцијални комплекс Керамике „Јовановић“ чији крајњи западни део улази у 
обухват предметног ПДР-а.  
Предметни неизграђени простор се са југозападне стране наслања на асфалтирани 
локални пут Жировница - Бадњевац. Читав захват плана испресецан је и највећим 
делом уоквирен и повезан пољским приступима (макадамски и земљани путеви и 
прилази).  
Источним и северним делом обухвата пролази хидромелиорациони канал. 
 
У складу са претходно наведеним може се закључити да су основни природни 
потенцијали и даље очувани. Тренутно животна средина овог подручја трпи 
оптерећења од пољопривредне производње (чиме су угрожени земљиште, ваздух, 
вода) и интензивног саобраћаја који се одвија у контактном делу предметне 
локације, уз државни пут (прашина, бука, аерозагађење). 
 
 

• Резултати претходних консултација са заинтересованим органима и 
организацијама 

 
За израду плана коришћене су подлоге и подаци који су добијени од надлежних 
јавних предузећа и институција.  
Добијене катастарске подлоге су при изради плана коришћене комбиновано са орто-
фото приказом подручја и ажурираном висинском представом. 
Остали подаци и услови уграђени су у Нацрт плана, а услови Јавних предузећа 
везани за инфраструктурно напајање предметног простора коментарисани су у 
оквиру поглавља која се баве инфраструктуром. 
У поступку прибављања података за израду плана обрађивач је извршио 
евидентирање постојећег стања и при томе препознао објекте по намени, квалитету, 
начину коришћења и др. Преко општинске службе сви корисници простора су 
упознати са поступком израде Плана детаљне регулације за ово подручје. На 
одржаном раном јавном увиду јавност (правна и физичка лица) је упозната са 
општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне 
целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања. 
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II. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПРИРОДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ЊЕНОГ МОГУЋЕГ РАЗВОЈА 

 
2.1.    Природне карактеристике 

 
Рељеф 
Основне црте рељефа чине ниско побрђе у вишем и алувијална раван Лепенице и 
Велике Мораве у нижем делу. Заступљен је рељеф „живе пластике“ настао радом 
тектонских  и флувио-денудационих процеса.  Већи део  Општине налази се у доњем 
току  Лепенице, а источни део  припада  долини  реке  Велике Мораве,  док  се 
југозападни део налази на ободу крагујевачке  котлине. Подручје  општине  Баточина 
претежно је равничарско,  а у ивичном  делу уздиже се  благо заталасано  побрђе.  У 
долини Лепенице се ка побрђу издвајају три нивоа заравни: прва на висини од 160m 
са обе стране реке, затим друга на висини од 220m са десне стране реке са које се 
диже Стражевица (358m), а са леве стране диже се површ од 190-210m н.в. Река 
Лепеница се на  територији  Општине  епигенетски  усекла  у  маси  Чукара  и  
Липара.  Источни  и југоисточни  део  Општине   припадају  великоморавској  долини  
и  делу  Багрданске клисуре (атар насеља Брзан) просечне висине 105m. 
Заступљени  су бројни рецентни облици рељефа, и то: точила, сипари, вододерине, 
јаруге, плавине и урвине. На обешумљеним  и   претежно   стрмим   падинама   је   
изражено   распадање   стена   са стварањем точила и сипара. Изражена је и појава 
клижења земљишта, и то углавном на теренима од неотпорних и растреситих 
неогених седимената. 
 
Геолошке карактеристике 
Геолошки састав територије чине прекамбријске и кенозојске творевине. 
Прекамбријске стене захватају средишњи, југозападни и западни део територије, 
(око ¼ укупне територије) и то делове сеоских атара Прњавора, Жировнице, Граца, 
Баточине,  Никшића и Бадњевца.  Кенозојске  творевине заузимају највеће 
пространство a њих чине терцијарни неогени језерски седименти и квартарне 
наслаге.  Терцијарни  неогени  седименти  прекривају  делове  терена  сеоских  
атара: Црног Кала, Баточине, Граца, Бадњевца, Мирашевца, Доброводице, Кијева и 
Брзана, док су квартарне наслаге распрострањене у долинама Лепенице и мањих 
притока реке Велике   Мораве.   Квартарне   наслаге   су   престављене   пешчаним   
спрудовима   и песковитим глинама у алувијалним равнима ових река. У долини река 
Велике Мораве и Лепенице, као и њихових већих притока чести су алувијални 
наноси. 
 
Инжењерско-геолошке и сеизмолошке карактеристике 
У општини Баточина су заступљени следећи терени:  стабилни терени 
(прекамбријске метаморфне стене, међу којима су микашисти, амфиболити, 
аргилошисти, филити, мермери и др), условно стабилни (неогени седименти: 
пешчари,  конгломерати,  лапорци),  док су нестабилни терени јако мало 
заступљени. Територијално гледано, насеља Црни Као, Доброводица, Кијево  и  
великим  делом  Брзан,  Бадњевац  и  Милатовац,  су  смештена  на  терену 
сачињеном од пескова, шљункова,  песковитих кречњака, конгломерата  и глина,  
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док централни део Општине карактерише  разноврстан геолошки састав. Та 
разноврсност се огледа у заступљеношћу великог броја, углавном метаморфних 
стена, док се у зони око реке Лепенице  простире алувијум,  делувијум и пролувијум.  
Територију  Општине карактерише сеизмичност од 8° MCS. 
 
Климатске  карактеристике 
Поднебље карактерише регионални тип климата средњег дела Шумадије, тј. 
умерено-континентална клима са специфичностима које се манифестују као 
елементи хумидне и микротермалне  климе. Баточина нема метеоролошку  станицу  
па  тиме  ни  обезбеђено  континуално  праћење  климатских  и метеоролошких  
показатеља.  Истраживања  су  вршена  на  метеоролошкој  станици  у Крагујевцу. 
 
Средња годишња  температура ваздуха у Крагујевцу је 11.4º, најниже температуре 
су у јануару (3.4º) а највише у јулу (28.8º). Већи део климатског подручја одликује се 
релативно  хладнијим зимама, топлијим јесенима од пролећа и умерено топлим 
летима. Просечна осунчаност износи 5.5 сати дневно (највише у јулу и августу а 
најмање  у децембру). Релативна влажност ваздуха је највећа у децембру и јануару 
(преко 80%), а најмања  у току лета  и средином  пролећа (у јулу, августу  и априлу). 
Средња годишња облачност у Крагујевцу износи 5.7 десетина, с тим да је она 
највећа у децембру и јануару, а најмања у јулу, августу и септембру. 
 
Ветар је веома важан елемент овог поднебља. У северним и североисточним 
деловима Општине заступљени су источни и југоисточни ветрови кошавског 
карактера, док  у  осталим  деловима  преовлађују  ветрови  из  југозападног   и  
северозападног квадранта. Карактеристично је и доста тишина, док су олујни и јаки 
ветрови изузетно ретки. Просечна висина годишњих падавина је око 650mm (највећа 
је у мају и јуну а најмања у фебруару и октобру). За општину Баточина је такође 
карактеристичан град, који пада скоро сваке године у току лета. 
 
Хидролошке карактеристике 
Хидрографску   мрежу  чини   једна   веома разграната мрежа  подземних  и  
површинских  вода.  На  овом  простору  је заступљен већи број  извора који  се 
најчешће јављају на контакту водопропусних и водонепропусних слојева. Најбројнији 
су извори у вишим деловима Општине. Највећи речни ток у Општини је река 
Лепеница, док је Велика Морава гранична река источног дела  општинске  
територије.  На  територији  Општине  се  јављају  и  минералне  воде. Посебно у  
селу  Кијеву,  осим  два  бунара  али  и  сланих  подворака  на  десној  обали сеоског 
потока, између Горњег краја и Ламбићке мале. У селу Градац се налази извор 
сумпорне воде Смрдан, којим почиње Смрдански  поток. У западном делу Општине, 
у делу око насеља Бадњевац и Градац су изражена честа изливања реке Лепенице, 
те се ово подручје карактерише као плавно. 
 
Лепеница  је  лева  притока  реке  Велике  Мораве  и  једна  од  највећих  река  у 
Шумадији, а после Јасенице је највећа притока Велике Мораве. Изворишни део реке 
је на 900 метара надморске висине на огранцима  Гледићких планина у селу 
Голочелу. Она тече средином територије Општине и прима са леве стране важније 
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потоке: Црнокалски, Синорски, Павлишки и Бачеварски, а са десне Кијевски (са 
притоком Доброводички поток),  Стражевички,  Прњаворски  под  именом  Раљевац  
или  Рогачки поток. 
 
Шуме, шумско земљиште и станишта дивљачи 
Најзначајнији комплекс под шумама је шума Рогот, која се налази у долини реке 
Лепенице у североисточном делу Општине, где су од вегетације заступљени храст, 
буква, багрем, липа, цер и др.  Шумски  комплекс  заузима  површину  око  365ha  и  
значајан  је  у  регионалним оквирима. Мањи  део  под  шумама  је  у  друштвеном  и  
приватном  власништву, док заштитних шума има јако мало. На подручју Општине се 
налази ловиште које заузима површину од 13500 ha и обилује богатом дивљачи: 
срндаћи, фазани, јаребице, зечеви. 
 
Пејзажне карактеристике  
На основу директног увида у постојеће стање, у оквиру предметног обухвата 
заступљене су пољопривредне површине, односно култивисани пејзаж. Местимично, 
уз канал за наводњавање, присутна је и ниска хигрофилна жбунаста вегетација. 
 
Педолошке карактеристике 
У  долинским  равнима  река  Лепенице,  Велике Мораве и њихових већих притока 
заступљен је алувијум, на терасама и нижем побрђу се местимично јавља смоница, 
а на вишем побрђу апсолутно преовлађују гајњаче, које су и најзаступљенији тип 
земљишта.  Ови типови земљишта указују на јако повољне услове за развој разних 
пољопривредних култура, травне и шумске вегетације. Најповољнији  услови  за  
гајење   пољопривредних   култура  су  у  централном   делу Општине,  и  то  
углавном  у  насељима  Бадњевац,  Градац,  Прњавор,  Брзан,  Кијево, Доброводица 
и Жировница. 
 
Минералне сировине 
У општини Баточина се експлоатише камен, доломитски мермери, кварц, темолит, 
биотитско-мусковитски  шкриљци и кварцити на налазиштима  "Градац"  и  "Бела  
Стражевица",  као  и  шљунак  и  песак  из  налазишта поред реке Велике Мораве  
(Топољак, К.О.Брзан). Лежиште доломитског мермера се налази у насељу Брзан, 
али још није у експлоатацији. 
 
Инжењерскогеолошки услови за изградњу објеката 
 
Сеизмичност терена 
  
За потребе сагледавања сеизмичког хазарда на локацији за План детаљне 
регулације за Индустријску зону „Жировничко поље“ израђене су: 
 
 
 
 
 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 

239 

 

 
 
 

• Карта епицентара земљотреса Mw≥3.5 

 
 

• Карта сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, по параметру 
максималног хоризонаталног убрзања PGA на основној стени (vs=800m/s) 
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• Карта сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година на површини 
терена 

 

 
 

• Табела нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период од 475 
година, по параметру максималног хоризонаталног убрзања PGA на основној 
стени (vs=800m/s) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 

241 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Табела епицентара земљотреса који се налазе на предметној локацији 
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2.2. Опис стања животне средине 
 
Досадашња сазнања и расположиви подаци о стању животне средине на локацији 
предметног плана указују да су основни елементи природних потенцијала (ваздух, 
земљиште, биодиверзитет и предели/пејзажи) у значајној мери под притиском 
пољопривредне производње и делимично саобраћаја. Како конкретних података, у 
смислу мерења и праћења стања елемената животне средине на подручју Плана 
није било, коришћени су подаци преузети из Просторног плана општине Баточина  
(„Службени гласник општине Баточина “ бр. 5/2010). Овим Планом основне 
карактеристике постојећег стања животне средине дефинисане су на основу: 
постојећих планских докумената, урађених студијских истраживања, информација 
добијених од стручних служби, доступне стручне и научне литературе, као и 
директним увидом у стање на терену. 
   
А. Квалитет ваздуха 
 
Загађеност ваздуха представља веома велики проблем. Јавља се као последица 
урбанизације, индустријализације и развоја саобраћаја. 
На степен загађености ваздуха утиче већи број фактора, који могу бити стални и 
променљиви. У  сталне  факторе спадају:  орографски услови,  конфигурација  
терена, распоред површина и објеката – планска и урбанистичка решења, као и 
метеоролошки фактори/елементи (температура  и  влажност  ваздуха,  ваздушни  
притисак,  правац  и брзина ветра, количина и распоред падавина). У променљиве 
факторе спадају: повећање/смањење   капацитета   објеката   који   представљају   
емитере   загађујућих материја у ваздух, изградња нових објеката који емитују 
загађујуће материје у ваздух и сл. 
Главни  извор  загађивања  ваздуха  на  подручју  Општине  је  погон  за  прераду 
камена "Стражевица" у насељу Градац. Основни проблеми везани су за 
запрашеност ваздуха каменом прашином услед транспорта материјала локалним 
путевима, као и у случају неповољних временских прилика (висока температура 
ваздуха, појачана ветровитост) када  су  ветрови  разносили  камену  прашину  по  
околини,  угрожавајући целокупну територију  насеља  Градац. Мерења која су 
вршена у двориштима  кућа у околини предузећа "Стражевица"   показала  су у 
појединим случајевима  прекорачења граничних  вредности   загађености,   након   
чега   је у више наврата обустављања производња у каменолому. Загађености 
ваздуха доприносе и индивидуална ложишта домаћинстава  (нарочито  током  
зимског  периода  године),  саобраћај  дуж  Аутопута Београд-Ниш, државног  пута I 
реда Баточина-Крагујевац  и државног  пута  II  реда Велика Плана-Баточина-
Јагодина-Ниш, мања сметлишта и депоније комуналног и индустријског отпада 
(услед самозапаљења одложеног отпада и ослобођања метана и честица   чађи), 
као   и   пољопривредни   отпад   одложен   у   двориштима   сеоских домаћинстава. 
На основу просторно-еколошке диференцијације планског подручја претпоставља 
се (с обзиром да нису вршена континуална мерења квалитета ваздуха) да се 
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нарушавања основних вредности квалитета ваздуха јављају на подручју насеља 
Баточина, Градац и Брзан (радно-привредне зоне у Баточини и Брзану, каменолом у 
насељу Градац). 
 
У општинском центру је највећа концентрација становништва и привредних 
делатности а самим тим је и загађеност ваздуха повећана. Ваздух се загађује из 
више извора емитовања  загађујућих  материја,  путем  саобраћаја,  загревања  
просторија  и индустрије, а у мањој  мери  путем  пољопривреде.  Осим  града  
Баточине, негативни утицаји саобраћаја се осете и у насељима кроз која пролазе 
магистрални, али и регионални и локални путеви. Ваздух је загађен прашином 
пореклом од саобраћаја и продуктима сагоревања горива у моторима транспортних 
средстава (угљенмоноксид, угљоводоници, азотни  оксиди,  алдехиди, честице у 
којима се налазе тешки  метали, халогени и др.). 
 
Конкретно, на локацији која је предмет обраде Планом, ваздух је под делимичним 
утицајем издувних гасова пореклом од саобраћаја, као и пореклом од агрохемијских 
средстава и механизације који се користе у пољопривредној производњи.  
 
Б. Квалитет вода 
 
Проблему загађивања површинских и подземних вода, као и заштити вода, мора се 
посветити посебна пажња, с обзиром на њену важност. 
Загађивање  површинских  и подземних вода последица  је низа  фактора,  и то 
услед:  упуштања  непречишћених  комуналних отпадних  вода из  насеља  у 
природне реципијенте без одговарајућег третмана (реке Лепеница и Велика 
Морава); неизграђености канализационе инфраструктуре у свим сеоским насеља, 
односно непрописно изграђених септичких јама и копаних бунара у плитким 
изданима (упојних бунара, сенгрупа), посебно у источном делу општине где долази 
до хидрауличке повезаности површинских вода и плитке издани у зони Моравишта; 
депозиције камене прашине из каменолома "Стражевица" у реку Лепеницу; депонија 
и сметлишта отпада у   близини   речних   токова; употребе   агрохемијских   
средстава   у   пољопривредној производњи;  неадекватног  начина  одлагања  
течног  и  чврстог  отпада  са  сточних фарми; спирања запрљаних коловозних 
површина атмосферским падавинама, итд. 
Загађеност  главних  површинских  токова  (реке  Лепеница  и  Велика  Морава) 
последица је упуштања непречишћених  комуналних и индустријских отпадних вода 
од стране већих индустријских центара смештених "узводно" од Баточине, као што је 
Крагујевац на реци Лепеници (профил "Рогот" – стварно стање одговара захтеваној 
IV класи),  односно  Јагодине,  Ћуприје  и  Параћина  у  алувиону  реке  Велике  
Мораве (профил "Багрдан" у општини Јагодина – стварно стање одговара IV класи, 
захтевана IIа класа). У погледу основних показатеља  квалитета вода, значајнија 
одступања од прописаних  класа  бележила су се у погледу  органског   загађења,   
мириса  воде, вредности раствореног кисеоника, нитритног и нитратног азота (за 
реку Лепеницу), кисеоника, биолошке и хемијске потрошње кисеоника, 
суспендованих материја, и боје (за реку Велику Мораву). Остали површински и 
повремени токови на подручју Општине делимично   су   угрожени   одлагањем   
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отпада   у   њиховим   коритима   и   умањеном способношћу самопречишћавања 
услед малог протицаја  и потрошње  кисеоника  ради разградње опасних и штетних 
материја у њима (Кочански поток који представља реципијент отпадних  вода Кијева; 
Добровидички поток , поток Стублина у Бадњевцу, итд..). 
Организовано водоснабдевање појединих  насеља (Баточина, Никшић, Милатовац 
и Бадњевац) одвија  се са изворишта "Брзан" у источном делу општине, односно тзв. 
"Моравског" система водоснабдевања, формираног за потребе града Крагујевца, при 
чему се наглашава да квалитативна својства ових вода нису на задовољавајућем 
нивоу услед дотрајалости азбестно-цементих цеви којима се пијаћа вода спроводи 
до потрошача. У већини осталих насеља (осим дела Прњавора) снабдевање водом  
решено је индивидуално по домаћинствима, изградњом копаних бунара.  
Незадовољавајући квалитет вода је великим  делом  последица  каптирања плитке 
издани која  је непрестано изложена утицајима  загађења, испуштањем фекалних  
вода  из  насеља, процедних вода  са сточних  и живинарских  фарми и привредних 
објеката. Водоизвориште "Брзан" нема дефинисане и проглашене зоне санитарне 
заштите (зона непосредне заштите, ужа и шира зона заштите). 
Угроженост   подземних   вода   у   вези   је   са   захватањем   подземних   вода 
каптирањем извора или бушеним/копаним бунарима. Експлоатација подземних вода 
је пропроционална  степену насељености (депопулацијско подручје), те се из тог 
разлога не може говорити о угрожености квантитативних својстава издани услед 
проблема прецрпљивања издани.   Међутим,   посебан   проблем   представља   тзв.   
бесправно каптирање  извора,  за  које  код  надлежних  служби  не  постоје  
регистровани  подаци. Промена  квалитета   подземних  вода  зависи   од  услова  
инфилтрације  загађујућих материја  до  водоносних  слојева,  који  зависе  од  
својстава  стенских  маса.  Терен  је изграђен од стена различитих хидрогеолошких  
својстава, те су и услови загађивања формираних подземних издани различити. 
Подземне воде су посебно угрожене у алувијалној  равни  Мораве,  где  је  могућност  
инфилтрирања  загађујућих  материја  у плитке издани на високом нивоу, посебно 
ако се има у виду хидрауличка повезаност површинских и подземних вода (ниво 
подземних вода у директној  је зависности од нивоа површинских  водотокова), као и 
у долинским деловима атара насеља (услед загађивања изданских вода 
антропогеним активностима). 
 
Источним и северним делом територије Плана пролазе канали који припадају 
хидромелиорационом систему за одводњавање ВМ5 Баточина-Лапово и налазе се у 
Оперативном плану за одбрану од поплава за воде за 2019.годину („Сл. гласник бр. 
14/2019). У оквиру постојећег обухвата угроженост вода јавља се као последица 
употребе агрохемијских средстава у пољопривредној производњи, и њиховог 
спирања кроз земљиште.   
 

В. Квалитет земљишта 
 

Квалитет земљишта није угрожен у значајнијој  мери.  Деградација  земљишног 
ресурса последица је највећим делом антропогених активности, односно његовим 
неконтролисаним коришћењем (конверзија пољопривредног у грађевинско 
земљиште). С обзиром на  висок  проценат пољопривредног  земљишта у општини,  
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јасно је да основни узрок загађивању земљишног ресурса прети од прекомерне   
употребе пестицида, хербицида, вештачких  ђубрива и средстава за заштиту биља у 
пољопривреди. Значајнији  извори загађивања  земљишта  су и неуређене  депоније 
и сметлишта комуналног и индустријског отпада, односно објекти изграђени ван 
граница грађевинских  рејона  насеља,  на  пољопривредном  земљишту  високих  
бонитетних класа.  
Иако нису вршена мерења  квалитета земљишта у непосредној  околини 
каменолома у насељу Градац, предпоставља се да је у његовом окружењу (500-1000 
м) педолошки супстрат значајно угрожен таложењем честица камене прашине. У 
мањој мери, деградацији земљишта доприносе и саобраћајна фреквенција дуж 
магистралних и   регионалних  путних  праваца,  односно  аутопута  Београд-Ниш   
(услед  таложења честица олова који се продукују путем издувних гасова  моторних   
возила и заслањивања земљишта, као последица посипања соли натријум-хлорида 
ради одржавања путева током зимске сезоне). 
 
Имајући у виду да највећи део предметног Плана представља пољопривредно 
земљиште, може се закључити да ни оно није изузето од претходно наведених 
утицаја.  
 
Г. Радеонуклиди 
 
Као обрађивачи нисмо располагали подацима о радионуклидима за предметно 
подручје. Неопходно је да се овај параметар уведе у мониторинг животне средине. 
Резултат овог мониторинга требало би да покаже активност, како природних, тако и 
дугоживећих радионуклида вештачког порекла у различитим врстама узорака 
(ваздух, падавине, земљиште, речне, језерске и пијаће воде, прехрамбени 
производи, грађевински материјал) чиме се долази до сазнања колико је 
радиолошко оптерећење становништва и стање животне средине, са становишта 
радиолошке исправности.  
 
Д. Бука 
 
Механизам дејства буке на човека је сложен: бука ствара аудитивне и 
екстрааудитивне  и  психогене  ефекте,  којима  се  придаје  све  већи  значај.  Поред 
оштећења слуха, бука делује и надражајно на нервни систем и преко њега доводи до 
различитих обољења кардиоваскуларног система, дигестивног тракта, хормоналних 
поремећаја итд. Бука као стресогени чинилац умногоме доприноси повећању 
психичке раздражљивости, што резултира падом концентрације, успоравањем 
рефлекса, смањењем продуктивности и већим бројем повреда на раду. 
Утицај  буке  на  подручју  Плана  је  локалног  карактера  и  везује  се  за  град 
Баточину, зону каменолома и већих саобраћајница. 
Иако  нема  систематског  праћења  нивоа  и  учесталости  буке,  као  и  праћења 
утицаја на здравље људи, евидентно је одсуство значајнијих извора који 
кумулативно продукују овај акустични  вид загађења. Евентуална прекорачења 
дозвољених  нивоа буке претежно  се односе на буку  пореклом од каменолома 
„Стражевица“ у насељу Градац (последица минирања камена), саобраћаја (дуж 
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Аутопута Београд-Ниш, магистралних путева Баточина-Крагујевац и Лапово-Брзан-
Јагодина, на прометним раскрсницама у општинском центру, дуж узаног појаса 
железничке пруге Лапово- Баточина-Крагујевац,  на  железничкој  станици  у  
Баточини),  као  и  буку  пореклом  од објеката прерађивачке индустрије и занатских 
радњи (ковачнице и аутомеханичарске радње). 
 
Бука на предметном простору повремено потиче од употребе пољопривредне 
механизације и саобраћаја који се одвија у непосредној близини дуж магистралног 
пута Баточиина-Крагујевац.                                                                                                  
 
Ђ. Третман отпада  
 
Кроз  процес  производње  привреде  и  пораст  потрошње  различитих  роба  и 
животних намирница становништва Општине ствара се знатна количина привредног 
и комуналног отпада.  Неадекватно  поступање  са отпадом представља један од 
већих еколошких проблема  у општини  Баточина, поготово  у општинском  центру, 
те је због тога проблем одлагања свих врста отпада веома важан показатељ. 
 
Организовано   прикупљање,  транспорт   и  депоновање  комуналних   отпадака   
врши “А.С.А“ Еко  д.о.о из  Лапова,  и  делимично  из  сеоских  насеља.  Комунални  
отпад  се одвози,   на   нову   санитарно-хигијенску   депонију   на   територији   
суседне општине Крагујевац   (Крагујевачка   депонија),   као   привремено   решење.   
Стара депонија у Баточини (поред пута Баточина-Крагујевац) је попуњена и 
извршена је њена рекултивација. На локацији Градац, у зони каменолома, налази се 
велико сметлиште (''дивља депонија''). 
 
Трајно решење је  предложено   Студијом   избора   локације   комунално-санитарне 
депоније за општине Баточина, Велика Плана, Лапово, Рача, Свилајнац и 
Деспотовац. Предлаже  се  дугорочно  решење,  за  период  од  30  година, на  
локацији  ''Кленовац'', поред пута Лапово – Велика Плана. 
 
Е. Угроженост природне средине од елементарних непогода  
 
У погледу угрожености  простора од дејстава елементарних непогода  и удеса 
(акцидената) основне опасности прете од појаве великих вода реке Лепенице, 
односно плављења  речних  токова  околних  пољопривредних  и  изграђених  
површина  (током 1999. године забележена је највећа поплава у Баточини 
изливањем реке Лепенице из корита, при чему су причињене велике материјалне 
штете). Остали површински токови припадају хидролошком сливу Велике Мораве, 
углавном су периодичног карактера, а поједини од њих имају бујичарски режим 
(стални и повремени токови у сливу Кијевског потока, потци Стублина, Павлиш и 
Раљевац) као последица обешумљавања терена и краткотрајних обилних падавина 
када долази до изливања воде из плитких кривудавих корита на околно ниско 
земљиште.  Природни  услови, уништавање шума и стварање крчевина погодовали 
су и интензивирању ерозионих процеса, чиме су настале бројне вододерине и јаруге 
у брежуљкастом делу Општине. 
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Угроженост  простора  последица  је  и  евентуалних  појава  пожара  (пожари  на 
станицама  за  напајање  горивом  и  складиштима  нафтних  деривата,  индустријски 
пожари,  итд.),  града  (током  летњих  месеци),  суше,  снежних  наноса  током  
зимских месеци и земљотреса  (очекивани могући  интензитет  земљотреса  износи  
до 8ºМЦС скале). 
Одсуство већих индустријских капацитета на планском подручју узроковало  је да 
могућност од удеса и индустријских акцидената буде сведен на минималну меру 
(основни вид угрожености прети  од евентуалних удеса у постројењима индустријске 
зоне  у  Баточини  и  дуж  друмских  и  железничких  саобраћајница  услед  
транспорта опасних, лако запаљивих, токсичних и отровних материја). 
 

Ж. Заштићена подручја природе 
 
Према условима Завода за заштиту природе Србије, у обухвату Плана нема 
заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених 
еколошкизначајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја 
еколошке мреже Републике Србије, као ни евидентираних природних добара. 
Предеони елементи унутар културног предела (појасеви зеленила, групе стабала, 
појединачна стбла. кошанице, међе, живице и сл.) у границама Плана имају улогу 
локалних еколошких коридора еколошке мреже.  
 
Дефинисани услови заштите природе одређени су у складу са : 

• Законом о заштити природе ("Сл.гласник РС бр.36/09, 88/10, 91/10 и 14/16); 

• Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр.102/2010); 

• Законом о заштити животне средине ("Сл.гласник РС бр. 135/04,36/09,36/09-
др. закон и 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС,14/16,76/18,95/18-др. закон и 
95/18-др. закон),  

• Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09 – 
исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19). 

• Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
(„Службени гласник РС“, бр. 22/2015).  

 
Општи услови заштите животне средине обухватају спровођење норматива који су 
дефинисани како кроз планове вишег реда, тако и кроз услове за изградњу објеката, 
заступљеност отворених – слободних простора и зелених површина на нивоу  
урбанистичке зоне. 
Придржавањем утврђених услова из плана у погледу врсте и намене 
новопланираних објеката, њиховог утврђеног положаја, дефинисаних индекса и 
заузетости простора–парцела и утврђених максималних спратности, уз поштовање 
ограничења, обезбеђују се квалитетнији услови живота. 
 
Општи услови заштите животне средине обезбеђују се придржавањем одредби: 
- Закона о заштити животне средине ("Сл.гласник РС бр. 135/04,36/09,36/09-др. закон 
и 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС,14/16,76/18,95/18-др. закон и 95/18-др. закон), 
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- Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС бр. 
135/04 и 88/10), 
- Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС бр.135/04 и 36/09), 
као и другим законима, правилницима и прописима везаним за ову област, као што 
су:  
- Закон о заштити природе ("Сл.гласник РС бр.36/09, 88/10, 91/10 и 14/16), 
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 
("Сл.гласник РС бр.135/04 и 25/15), 
- Закон о управљању отпадом ("Сл.гласник РС бр.36/09, 88/10, 14/16 и 95/18), 
- Закон о заштити ваздуха ("Сл.гласник РС бр.36/09 и 10/13), 
- Закон о заштити буке у животној средини ("Сл.гласник РС бр.36/09 и 88/10), 
- Закон о водама ("Сл.гласник РС бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), 
- Закон о пољопривредном земљишту ("Сл.гласник РС бр.62/06, 65/08-др.закон, 
41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.заон), 
- Закон о шумама ("Сл.гласник РС бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18-др.закон), 
Остали релевантни закони и подзаконска акта битна са аспекта заштите животне 
средине наведена су у поглављу XV.  
 
 
Оцена постојећег стања и могућности развоја 

 

• Грађевинско подручје 
 

Простор у обухвату плана је неизграђен. 
 

• Намена површина 
 

Највећу површину у обухвату плана, око 90% земљишта, заузимају пољопривредне 
и неизграђене  површине обрасле аутохтоном вегетацијом.   
У појасу уз државни пут Баточина – Крагујевац организован је производно-
комерцијални комплекс Керамике „Јовановић“ чији крајњи западни део улази у 
обухват предметног ПДР-а.  
Предметни неизграђени простор се са југозападне стране наслања на асфалтирани 
локални пут Жировница - Бадњевац. Читав захват плана испресецан је и највећим 
делом уоквирен и повезан пољским приступима (макадамски и земљани путеви и 
прилази). 

 

• Трасе, коридори и регулација саобраћајница 
 

Друмски саобраћај 
 
Простор који се налази у обухвату ПДР-е чине пољопривредно и неизграђено 
земљиште. Простор обухваћен Планом доминира на потезу дуж локалног пута 
Жировница-Бадњевац (ОП-4) 
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4. Положај локације у окружењу и саобраћајни токови 

Будућа индустријска зона пружа се дуж локалног пута Жировница-Бадњевац (ОП-4), 
у непосредној близини Државног пута I  б реда бр. 24 и кружне раскрснице 
“Жировница“ на км 11+335.65. Има веома повољан положај у смислу изузетно 
атрактивне локације за формирање пословно-производне зоне, а првенствено због 
одличне саобраћајне повезаности, како тренутне, тако и у планском периоду. 

Подаци о стационажи кружне раскрснице „Жировница“ су у складу са усвојеном 
Уредбом о категоризацији државних путева („Сл.гл. РС“, број 105/2013, 119/2013 
и 93/2015) 

Оцена постојећег стања саобраћајне инфраструктуре 
 
Државни пут I б реда бр. 24 на делу који непосредно тангира простор будуће 
пословно-производне зоне карактеришу: 

-велико саобраћајно оптерећење  
-дуга деоница у правцу (без хоризонталних кривина) 
-заштитни појас  Државног и општинског пута су очувани 
-директна веза са з општинским путем Жировница-Бадњевац (ОП-4), и његов 
прикључака на државни пут I реда преко новоизграђене кружне раскрснице 
-лоше стање канала на општинском путу Жировница-Бадњевац (ОП-4), чиме је 
онемогућена евакуација површинских вода, што је један од основних узрока 
краткотрајности коловозних конструкција; 
-остале саобраћајне површине нису диференциране (углавном нема тротоара)  
 
Пешачка кретања 
Пешачка кретања одвијају се флексибилно по оскудној саобраћајној мрежи, а и ван 
ње. У овом тренутку се за пешачка кретања користи углавном банкина општинског 
пута, као и макадамски и земљани (атарски) путеви и прилази. 

 

5. Паркирање 

Предметни простор је углавном неизграђен, те, стога нема потреба за паркирањем 
нити било каквим организованим паркинг површинама. 
 
Може се закључити да је потребно реконструисати општински пут Жировница-
Бадњевац (ОП-4), допунити и изградити мрежу саобраћајница како би се 
саобраћајно повезале све функционалне целине на простору будуће пословно-
производне  зоне, а превасходно задржала адекватна и безбедна веза овог простора 
са Државним путевима. 
 
 
Мреже и капацитети јавне комуналне инфраструктуре 
 

• Хидротехничка инфраструктура 
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Водоводна мрежа 
У непосредној близини подручја плана пролази изграђен магистрални челични 
цевовод  сирове воде Д=700мм „река Велика Морава – град Крагујевац“, издашности 
Q=100l/s, којим се  сирова вода транспортује са рени бунарана на Морави  до црпне  
станице  у Жировници, и даље до постројења за пречишћавање питких вода на 
Кошутњаку у Крагујевцу. 
Од црпне станице Жировница до брда Рогац урађен је челични цевовод ф 159.45 мм 
до резервоара са кога се снабдева насеље Бадњевац. 
 
Фекална канализација 
На подручју плана нема изграђене фекалне канализације.  
 
Атмосферска  канализација 
На подручју плана нема изграђене атмосферске канализације. 
 

• Електроенергетска мрежа 
 

У обухвату плана нема изграђене комуналне електроенергетске инфраструктуре. 
Источним делом подручја прелазе два далековода, 35kV и 10kV са својим 
заштитним појасом у коме је ограничена изградња објеката. У непосредном 
контактном подручју, југоисточно од обухвата плана, на к.п. бр. 1420/3 К.О. 
Жировница у зони петље налази се трансформаторска станица 35/10kV. У овом 
тренутку не постоје потребе конзума за електричном енергијом. 
 

• Телекомуникациона инфраструктура 
 

У захвату плана налази се оптички кабл изграђен подземно и надземна месна 
телекомуиникациона  мрежа. Мрежа има довољно капацитета да задовољи потребе 
корисника у обухвату плана и у околном подручју. Све постојеће инсталације 
уцртане су у складу са добијеним подацима од надлежних носиоца јавних 
овлашћења. 
Простор који је предмет овог плана покривен је сигналом мобилне телефоније сва 
три оператера који послују на територији Републике Србије и то ВИП мобил, 
Теленор и Телеком Србија. На подручју не постоје изграђене радио-базне станице 
мобилне телефоније. На подручју постоји радио-релејни линк у коме је изградња 
објеката ограничена важећим прописима. 
 

• Термотехничка инфраструктура 
 
У захвату плана налази се оптички кабл изграђен подземно и надземна месна 
телекомуиникациона  мрежа. Мрежа има довољно капацитета да задовољи потребе 
корисника у обухвату плана и у околном подручју. Све постојеће инсталације 
уцртане су у складу са добијеним подацима од надлежних носиоца јавних 
овлашћења. 

 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 

251 

 

Простор који је предмет овог плана покривен је сигналом мобилне телефоније сва 
три оператера који послују на територији Републике Србије и то ВИП мобил, 
Теленор и Телеком Србија. На подручју не постоје изграђене радио-базне станице 
мобилне телефоније. На подручју постоји радио-релејни линк у коме је изградња 
објеката ограничена важећим прописима. 
 
 

• Зеленило 
 

Предметни простор је највећим делом неизграђено пољопривредно земљиште. 
Зеленило пољопривредног земљишта заступљено је у виду обрадивих површина и 
ливада, које доминира на предметном простору. 
 
Биланс површина - постојећи начин коришћења земљишта у оквиру 
анализираног просторa 
 

НАМЕНА 
УКУПНА ПОВРШИНА 
КОРИШЋЕЊА (m2) 

 ПРОИЗВОДНО - КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 1.329,22 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ И НЕИЗГРАЂЕНЕ ПОВРШИНЕ 394.340,20 

КАНАЛИ 7.226,14 

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 19.641,18 

 
УКУПНО 422.536,74 
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III. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОДРУЧЈА ЗА КОЈА ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ДА 
БУДЕ ИЗЛОЖЕНО ЗНАЧАЈНОМ РИЗИКУ 

 
Према Просторном плану општине Баточина постојеће стање квалитета животне 
средине одређено је низом унутаропштинских (локалних) и регионалних фактора, 
односно  појавама   и  последицама   социоекономског   развоја   ширег   подручја   и 
комплекса   постојећих   природних   услова.   Досадашњи   развој   је   проузроковао 
стихијско и непланско коришћење простора у појединим деловима Oпштине, 
односно деградацију основних компоненти  животне средине. Основни проблеми у 
погледу квалитета   животне   средине   односе   се   на   нерегулисано   питање   
одвођења комуналних  и  индустријских  отпадних  вода  (упуштање  непречишћених   
отпадних вода у речне токове), загађење индивидуалних копаних бунара за 
водоснабдевање у плитким изданима, нехигијенска одлагалишта отпада и мање 
сеоске депоније комуналног отпада  поред  путних  праваца  и  у  коритима  речних  
токова,  незадовољавајући квалитет вода реке Лепенице, односно загађења као 
последица рада индустријских постројења и технологија које  се примењују за 
производњу. 
Простор обухвата према категоризацији животне средине Просторног плана спада у 
IV класу која обухвата магистралне и регионалне путеве, сточне и живинарске 
фарме, мање радно-привредне зоне у сеоским насељима Брзан и Жировница, 
подручја интензивне пољопривреде, сметлишта комуналног отпада дуж путних 
праваца и на обалама речних токова. 
 
Како је  квалитетна животна средина основ за будући развој града, веома је битно 
уочити и идентификовати тренутно стање њених чинилаца (воде, ваздуха и 
земљишта) узимајући у обзир развој привреде, стање природних вредности 
(биодиверзитет), број становника, степен урбанизације и других фактора који утичу 
на стање у животној средини. 
Територија општине Баточина представља сложену структуру природних 
(морфолошких, хидрографских, хидрогеолошких, педолошких, климатских, 
флористичких, пејзажно-предеоних и др.) одлика и антропогених утицаја у 
изграђеним урбаним, руралним целинама и зонама, инфраструктурним зонама и 
појасевима, али и на пољопривредном, шумском и водном земљишту и у зонама 
ерозионих процеса различитог степена и интензитета. 
 
Значајнији утицаји на животну средину, на подручју предметног плана могу се 
очекивати:  

• на локацији планираних садржаја;  

• дуж главних саобраћајних праваца;  

• у области водоснабдевања и управљања водним ресурсима;  

• у области управљања отпадом; 

• у зонама интензивне производње. 
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Сви ови, потенцијално негативни утицаји, могу се разврстати у различите групе 
проблема, и то: 

• деградација свих елемената животне средине грађевинским радовима 

• угрожен принцип одрживог развоја различитих типова екосистема 

• недовољно развијена еко-свест 

• високе концентрације загађујућих материја у ваздуху 

• неадекватно одлагање отпада 

• угроженост водотока и поземних вода чврстим и течним отпадом 

• повећан ниво буке 
 
Планирани производни садржаји и интензивирање саобраћаја на подручју Плана 
представљају изворе потенцијално негативних утицаја по животну средину. 
Интензитет утицаја зависиће од планираних намена и заступљености различитих 
типова делатности и производње. Будући пословни субјекти су у обавези да користе 
најбоље доступне технике, односно опрему, утређаје, техничка и технолошка 
решења којима се обезбеђује оптималан рад и спречава негативан утицај на све 
сегменте животне средине (воду, ваздух, земљиште). Саобраћајне активности дуж 
главних саобраћајних праваца могу довести до појаве значајних негативних утицаја 
на елементе животне средине, зависно од обима, брзине и структуре тока 
саобраћаја, као и броја возила у јединици времена Такође, удесне ситуације 
(изненадне неочекиване појаве) у случају транспорта опасних и штетних материја, 
представљају потенцијалну опасност по окружење и здравље становништва 
(директно-локалног и индиректно за становништво ширег окружења). Загађивање 
вода и земљишта могуће је услед неадекватног предтретмана отпадних вода 
(технолошке, комуналне и атмосферске воде), као и отпадних материја (комуналног 
и индустријског отпада). Неуређена одлагалишта отпада, као и технолошке воде 
непречишћене до одређеног степена, атмосферске воде са саобраћајница 
представљају изворе заразе који директно угрожавају здравље становништва. Услед 
неодговарајуће примене мера за заштиту животне средине потенцијалних корисника 
простора и немарног односа према окружењу, може доћи до распростирања 
негативних ефеката на шире окружење. 
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IV ПОСТОЈЕЋИ ПРОБЛЕМИ У ПОГЛЕДУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ВЕЗИ СА 
ПЛАНОМ 

 
За територију обухваћену планом важе исте законитости антропогеног притиска које 
су наглашене на целом подручју града последњих година, тако да предметни 
простор није изузет од тога. На простору плана присутан је притисак од интензивне 
пољопривредне производње и делимично од саобраћаја. Сви ови негативни утицаји 
могу се разврстати у групе проблема: 
 
- повећане концентрације загађујућих материја у земљишту услед неконтролисане 

употребе хемијских средстава у пољопривреди, 
- повећане концентрације загађујућих материја у ваздуху, услед употребе 

пољопривредне механизације, 
- угроженост водотока агрохемикалијама и различитим врстама отпада,  
- повећан ниво буке и издувних гасова од саобраћаја (зависно од интензитета), 
- угожен принцип одрживог развоја различитих типова еко-система, 
- недовољно развијена еко-свест. 
- недовољна опремљеност простора инфраструктуром 
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V ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ  СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ И ИЗБОР 
ИНДИКАТОРА 

 
Према члану 14. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину oпшти и 
посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у 
погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева 
заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, 
прикупљених података о стању животне средине и значајних питања, проблема и 
предлога у погледу заштите животне средине у плану или програму. На основу 
дефинисаних циљева врши се избор одговарајућих индикатора који ће се користити 
у изради стратешке процене. 
 

5.1. Општи циљеви стратешке процене 

 
Општи циљеви стратешке процене дефинисани су на основу захтева и циљева у 
погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева 
заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и циљева заштите животне 
средине дефинисаним у међународним документима, као што су „Закључци светског 
самита о одрживом развоју“ (Рио де Жанеиро - 1992, Јоханесбург - 2002, Рио+20 - 
2012), "Животна средина за Европу" (Кијев, 2003) и бројне конвенције о заштити 
животне средине којима је приступила наша земља. На основу захтева и циљева у 
погледу заштите животне средине у наведеним у плановима и стратегијама 
дефинисани су општи циљеви СПУ који се односе на следеће области животне 
средине:  
-управљање квалитетом основних чинилаца животне средине,  

-очување биодиверзитета,  

-унапређење предела,  

-заштита културно-историјске баштине,  

-становништво, људско здравље и социо-еконосмки развој,  

-јачање институционалне способности за заштиту животне средине.  
 

Општи циљеви Стратешке процене дефинисани су на основу захтева и циљева у 
погледу заштите животне средине, као и циљева заштите животне средине 
утврђених на националном и међународном нивоу: 

- рационално коришћење природних ресурса и енергије (чување 
пољопривредног земљишта, превенција конверзије најплоднијег земљишта у 
друге (непољопривредне сврхе); заштита, унапређење стања шума и шумског 
земљишта и одрживо коришћење шума; смањење потрошње воде у 
индустрији и домаћинствима, смањење губитка воде у дистрибутивној мрежи, 
развијање система даљинског грејања, повећање енергетске ефикасности); 

- имплементација стратешких опредељења Националне стратегије управљања 
отпадом-планирањем повећања броја становника обухваћених системом 
сакупљања отпада и развијање система компостирања пољопривредног 
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(органског отпада); санирање постојећих неусловних и непланских сметлишта 
која представљају највећи ризик по животну средину и здравље људи, 
изградња и активна употреба регионалне санитарне депоније, рекултивација 
постојећих неусловних сметлишта и дивљих депонија, као и изградња 
постројења за третман отпадних вода и заштита и унапређење квалитета 
вода; 

- очување и заштита подручја заштићених природних и културних добара 
заштитних појасева и њихово одрживо укључивање у туристичку понуду; 

- смањење емисије штетних материја у ваздуху и смањење нивоа буке из 
саобраћаја и индустријских постројења и спречавање  
инцидентних/неконтролисаних испуштања загађујућих материја у ваздух, воде 
и земљиште; 

- повећање обима инвестиција за заштиту животне средине и развој система 
мониторинга елемената животне средине (ваздуха, вода, земљишта и буке), 
побољшање информисања, едукација становништва, обезбеђење учешћа 
јавности у доношењу одлука које могу имати утицај на квалитет животне 
средине. 

 

5.2. Посебни циљеви стратешке процене и избор индикатора 

 
Посебни циљеви заштите животне средине планског подручја утврђују се на основу 
анализе стања животне средине и значајних питања, проблема, ограничења и 
потенцијала планског подручја, као и приоритета за решавање еколошких проблема, 
а у складу су са општим циљевима и начелима заштите животне средине. 
Посебни циљеви стратешке процене представљају разраду општих циљева и 
дефинисани су на основу сагледаних проблема и захтева за заштиту животне 
средине на националном, тегионалном и локалном нивоу. За сваки од  постављених 
посебних циљева стратешке процене дефинисани су индикатори у односу на које се 
оцењују планска решења. Избор индикатора извршен је из „Основног сета УН 
индикатора одрживог развоја“. Овај сет индикатора заснован је на концепту „узрок – 
последица – одговор“ и у потпуности одражава принципе и циљеве одрживог 
развоја. 
На основу дефинисаних посебних циљева врши се избор одговарјућих индикатора 
који ће се користити у изради стратешке процене утицаја на животну средину. 
Индикатори стања животне средине представљају веома битан сегмент у оквиру 
израде еколошких студија и планских докумената. Индикатори су веома прикладни 
за мерење и оцењивање планских решења са становишта могућих штета у животној 
средини, као и за утврђивање које неповољне утицаје треба смањити или 
елиминисати. Сврха њиховог коришћења је у усмеравању планских решења ка 
остварењу циљева који се постављају. Индикатори представљају један од 
инструмената за систематско идентификовање, оцењивање и праћење стања, 
развоја и услова средине и сагледавање последица. Они су средство за праћење 
извесне променљиве вредности у прошлости и садашњости, а неопходни су као 
улазни подаци за свако планирање. Имајући у виду просторни обухват плана, 
планиране намене површина, стање животне средине у планском подручју и 
дефинисане посебне циљеве Стратешке процене утицаја, извршен је избор 
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индикатора у односу на које ће бити вршена процена утицаја планских решења на 
животну средину.Приликом дефинисања индикатора обрађивачи СПУ су се 
ослонили, као што је наглашено, на индикаторе УН за одрживи развој, као и на 
елементарне еколошке индикаторе који се могу узети у обзир у односу на постојеће 
стање животне средине и карактер плана и планираних активности.  
Врло је важно напоменути да су наведени индикатори дефинисани у контексту 
реализације планских, а не техничких и технолошких решења. При том треба 
напправити разлику између Стратешке процене утицаја (СПУ) и Процене утицаја 
(ПУ). СПУ је плански оријентисана и разматра планска решења као основ за 
реализацију циљева одрживог развоја и заштите животне средине. Управо на 
оваквом схватању  СПУ базиран је и предметни план. Са друге стране, процене 
утицаја су технички и технолошки ирујентисане са циљем да дефинишу мере 
заштите приликом израде главних пројеката (не планова), како би се одређени 
негативни утицаји свели у законски дефинисане оквире. 
  
Према Просторном плану општине Баточина као и  Просторном плану Републике 
Србије приоритетне активности значајне за Стратешку процену су: 
 
У области заштите животне средине:  
-Развој подручја у складу са процењеним капацитетом просторно-еколошких целина, 
зона локација,  
-Намена простора и услови коришћења природних ресурса, усаглашени са 
просторно-еколошким капацитетом, значајем подручја и факторима ограничења,  
-Планирани развој заснован на квалитетном унапређивању социо-економског и 
тржишно-одрживог развоја, услов за унапређивање привредних, економских, 
еколошких и осталих вредности подручја,  
-Развој планираних капацитета може бити одржив и еколошки прихватљив уз 
специјализацију засновану на обележјима и предностима подручјима општине,  
-Развој инфраструктурне и комуналне опремљености, сагласно мерама заштите и 
унапређења стања,  
-Валоризација и планска подршка специфичним предностима у контекстима ширег 
окружења,  
-Заштита изворишта водоснадбевања према прописаним условима санитарне 
заштите, применом мера забране и ограничења,  
-Обавезне су мере санације, ремедијације и ревитализације угрожених и 
деградираних локација и зона индиректног утицаја из окружења.  
 
У области квалитета вода: 
- Забрана упуштања отпадних вода у водотокове истраживаног подручја, приобаља 
„подземља“, без обавезног претходног третмана до захтеваног нивоа, 
- Обавезна процена утицаја очекиваних количина и категорија отпадних вода, начин 
третмана и управљања отпадним водама при реализацији зона, локација и 
појединачних пројеката, 
- Изградња канализационе мреже и постројења за третман фекалних отпадних вода, 
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- Изградња водонепропусних септичких јама, за појединачне пројекте и издвојене 
локације, прелазно решење до реализације канализационе мреже, и обавезан 
третман отпадних вода до захтеваног нивоа за упуштање у реципијент, 
 
 
У области квалитета ваздуха: 
-Процена могућих утицаја на стање и квалитет ваздуха (имисија, емисија),  
-Избор најбоље понуђених решења и еколошки прихватљивих енергената,  
-Процена еколошког капацитета зона и локација при реализацији појединачних 
пројеката са аспекта утицаја на квалитет ваздуха,  
-Препоруке, обавезујуће и стимулативне мере за коришћење обновљивих извора 
енергије при реализацији пројеката – објеката већих капацитета,  
-Обавезне мере биолошке заштите (озелењавање, пејзажно уређење) при 
формирању зона и појасева са приоритетном функцијом заштите,  
-Мере забране отварања вегетацијског склопа и ставарање “огољених” и отворених 
површина као извора еолске прашине,  
-Усвајање Програма израде катастра загађивача ваздуха по јединственој 
методологији,  
-Обавеза изградње уређаја за пречишћавање ваздуха (ефикасних филтерских 
система) за објекте (типологије) изворе аерозагађења,  
-Смањење емисије неспецифичног полутаната атмосфере из индивидуалних 
ложишта максималним прикључивањем на централизован начин снабдевања 
топлотном енергијом или /и гасификацијом,  
-Успостављање контроле квалитета ваздуха кроз просторну мониторску мрежу 
(утврђивање мерних места за праћење стања аерозагађености специфичних и 
неспецифичних полутаната атмосфере),  
-Укључивање у јединствену стратегију и концепт локалног и регионалног 
мониторинга за праћење стања загађености ваздуха и утицаја на људско здравље.  
 
У области заштите земљишта:  
-Заштита земљишта од загађивања,  
-Заштита продуктивног земљишта од нерационалног коришћења и деградације,  
-Контола употребе хемијских препарата на пољопривредним површинама,  
-Заштита земљишта од еродибилних процеса,  
-Забрана депоновања отпада свих врста и других материјала ван простора за то 
намењених, уређених и утврђених.  
 
У области заштите природних и непокретних културних добара: 
-Спровођење мера заштите, уређење, презентација и укључивање природних 
добара у туристичку понуду Општине.  
-Спровођење мера сталне контроле,  
-Спроводити одрживо коришћење и презентације,  
-Карактер предела и пејзажа мора задржати аутохтони идентитет,  
-У зони уређења и оплемењивања осетљивих зона и локација успоставити 
максимално очување аутохтоности природне предеоне целине,  
-Пејзажно уређење индивидуалних парцела усагласити са локационим условима и 
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условима зоне којој припадају.  
У области управљања отпадом: 
-Реализација концепта регионализације, укључивање на регионалну депонију преко 
мреже трансфер станица,  
-Сва решења до реализације основног концепта су прелазна и у функцији коначног 
решења, превенција, унапређење и смањење настајања отпада на извору,  
-Постепено увођење шема раздвојеног сакупљања и сортирања отпада и увођење 
рециклаже,  
-Побољшање организације сакупљања и транспорта,  
-Увођење модерних судова за одвојено сакупљање отпада и савремене, 
специјализоване опреме за транспорт,  
-Оптимизација учесталости сакупљања и транспортних средстава, у зависности од 
густине становања, густине насељености, броја становника, туриста и осталих 
корисника простора,  
-Поуздано, еколошки одрживо и прихватљиво коначно одлагање отпада на 
регионалној депонији.  
 
У сектору енергетике: 
− Смањење емисије SО2, NОx и суспендованих честица из великих постројења за 
сагоревање; 
− Смањење утицаја на животну средину приликом одлагања летећег пепела 
променом технологије депоновања; 
− Повећање енергетске ефикасности у свим секторима производње и потрошње 
енергије; 
− Рекултивација постојећих депонија пепела; 
− Повећање обима коришћења обновљивих извора енергије и гаса; 
− Повећање енергетске ефикасности и смањење губитака топлоте у топланама и 
дистрибутивној мрежи; 
 
У сектору пољопривреде и шумарства: 
- Развијање свести пољопривредних произвођача у области животне средине 
развојем и промоцијом кодекса добре пољопривредне праксе; 
- Увођење система контролисане употребе ђубрива и средстава за заштиту биља на 
пољопривредном земљишту ради смањења утицаја на животну средину; 
- Унапређење управљања заштитом животне средине на сточним фармама и 
погонима за прераду; 
- Развој органске пољопривреде; 
- Унапређење система одрживог газдовања, посебно у приватним шумама. 
 

У сектору транспорта: 
- Искључивање из употребе оловног бензина; 
- Изградња обилазница у градовима где је велики утицај саобраћаја на животну 
средину. 
 
У области заштите од буке: 
-Формирањем пејзажно уређених “зелених” коридора, зона и појасева,  
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-Избор зеленила прилагодити зонским и локацијским условима у складу са 
пејзажним и еколошко биолошким захтевима, 
-Обавезно озелењавање паркинг-простора, 
-Реконструкција саобраћајница за очекивану саобраћајну оптерећеност.  
 
У циљу реализације општих циљева утврђују се посебни циљеви стратешке процене 
у појединим областима заштите: 

- спречавање загађивања земљишта  
- плански третман одлагања отпада-унапређење система прикупљања, 

третмана и одлагања чврстог отпада из насеља 
- спречавање загађивања вода – прикупљање, одвођење и пречишћавање 

отпадних вода из насеља и одвођење атмосферских вода и контролисано 
испуштање у водопријемник 

- увођење принципа заштите животне средине у коришћењу површина 
(локација и коришћење земљишта), уз контролисану изградњу компатибилних 
намена у складу са капацитетима простора (микролокационо и укупно) 

- одређивање праваца просторног развоја ради ограничења просторног 
ширења зона градње и планско уређење локација за изградњу 

- усклађивање постојећих површина, објеката супра и инфраструктуре са 
новопланираним капацитетима – проналажење оптималних параметара за 
грађење поштујући непосредно и шире окружење 

- уређење делимично изграђених простора, увођењем нових садржаја, 
спречавање нерационалног коришћења површина и бесправне изградњe. 

 
 

ОЗНАКА 
ЦИЉА 

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СПУ ИНДИКАТОРИ 

1 Очувати и унапредити квалитет површинских и подземних вода 

1.1. Спречити загађење водних ресурса 

% објеката прикључених на 
канализациону мрежу 

BPK и HPK у води 

2 Смањити изложеност становништва загађеном ваздуху 

2.1. Смањити ниво штетних материја у ваздуху Емисија  честица NO2 и NOx 

2.2. 
Смањити степен изложености становништва 
загађеном ваздуху 

Број дана са прекорачењем 
граничне вредности за чађ, 

SO2 и NO2 

2.3 
Смањити изложеност становништва повећаном 
нивоу буке 

Број стамбених објеката у 
зони јаких саобраћајница 

3 Смањити загађеност земљишта 

3.1. Очувати пољопривредно земљиште 
% смањења 
пољопривредног земљишта 

3.2. Очувати шумско земљиште 
% повећања површина под 
шумама 
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3.3. Смањити контаминацију тла 
% контаминираних 
површина 

4 Унапредити систем прикупљања, третмана и одлагања чврстог отпада 

4.1. 
Успоставити одржив интегрални систем  
управљања отпадом 

% домаћинстава укључених 
у систем 

%отпада који се третира 

% отпада који се одлаже на 
санитарну депонију 

5 Очувати биодиверзитет, природна добра и унапредити предео 

5.1. Очувати биодиверзитет 
Број и величина уништених 
станишта 

5.2. 
Заштита постојећих природних и предеоних 
вредности 

Број и већичина заштићених 
подручја 

6 Смањити ефекат стаклене баште 

6.1. Унапредити енергетску ефикасност % смањења енергената 

6.2. Коришћење алтернативних извора енергије 
%енергије добијене из 
алтернативних извора 

7 Заштитити непокретна културна добра 

7.1. 
Унапредити ефикасност заштите непокретних 
културних добара 

Број и квалитет културних 
добара која су под режимом 
заштите 

7.2. Унапредити здравље становништва 

Број и капацитет  
здравствених установа 

% становништва који има 
приступ здравствено 
исправној пијаћој води 

Број домаћинстава 
прикључених на 
канализациону мрежу 

Број домаћинстава 
укључених у систем 
прикупљања отпада 

Број становника изложених 
повећаном нивоу буке 

Број становника изложених 
загађењу ваздуха 

8 Заштита од елементарних непогода 

8.1. Заштита од ерозије и бујица  

8.2. Заштита од земљотреса  

9 Подстицати економски развој 

9.1. Пораст економског развоја општине 

% запосленог радно 
способног становништва 

Број нових радних места у 
новом планском периоду 
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10 
Унапредити службу заштите животне средине, информисања јавности и 

мониторинг 

10.1. 
Унапредити службу за заштиту животне 
средине и мониторинг 

Број развојних програма за 
заштиту животне средине 

Број запослених на 
пословима заштите животне 
средине у Општини 

Број мерних места у 
систему мониторинга 

% буџета намењен заштити 
животне средине 

10.2. Унапредити информисање јаности 

Број извештаја о стању 
животне средине доступних 
јавности 

Број информација о 
животној средини у 
средствима информисања 
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VI ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ  

 

6.1. Процена утицаја варијантних решења 

 
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину не прописује шта су то  
варијантна решења плана која подлежу стратешкој процени утицаја, али у пракси се 
морају разматрати две варијанте: 
1) варијанта да се план не усвоји и не имплементира,  
2) варијанта да се план усвоји и имплементира. 
 
Варијантна решења плана представљају различите рационалне начине, средства и 
мере реализације циљева плана у појединим секторима развоја, кроз разматрање 
могућности коришћења одређеног простора за специфичне намене и активности. 
Укупни ефекти плана и утицаји на животну средину, могу се утврдити само 
поређењем са циљевима и решењима плана. 
Ограничавајући се у том контексту на позитивне и негативне ефекте које би имало 
доношење предметног плана, стратешка процена ће се бавити разрадом обе 
варијанте. 
У истраживању подручја за потребе СПУ, тачније за процену ефеката варијанти на 
животну средину користи се метод матрице. Тако је разматран утицај планских 
решења на стање животне средине предметног подручја.  
За сваки сектор плана, примењен је метод израде сценарија развоја како би се 
омогућила процена позитивних и негативних утицаја изабраних варијанти. У 
матрицама се укрштају сценарији развоја по секторима плана, с једне стране, и 
циљеви стратешке процене утицаја са припадајућим индикаторима, с друге стране.  
 

6.2. Евалуација карактеристика и значаја утицаја 

 
У наставку стратешке процене утицаја биће извршена евалуација значаја, 
просторних размера и вероватноће утицаја планских решења на животну средину. 
Значај утицаја процењује се у односу на величину (интензитет) утицаја и просторне 
размере на којима се може остварити утицај. Утицаји, односно ефекти, планских 
решења, према величини промена се оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак 
минус односи на негативне, а знак плус на позитивне промене. 
Овај систем вредновања промењује се како на појединачне индикаторе утицаја, тако 
и на сродне категорије преко збирних индикатора. 
 
Критеријуми за оцењивање величине утицаја 

Величина утицаја Ознака Опис 

Критичан - 3 Преопртерећује капацитет простора 

Већи - 2 У већој мери нарушава животну средину 

Мањи - 1 У мањој мери нарушава животну средину 

Нема утицаја 0 Нема утицаја на животну средину 

Позитиван + 1 Мање позитивне промене у животној средини 
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Повољан + 2 Повољне промене квалитета животне средине 

Врло повољан + 3 Промене битно побољшавају квалитет живота 
 

У табели су приказани критеријуми за вредновање просторних размера могућих 
утицаја. 
 
Критеријуми за вредновање просторних размера могућих утицаја 

Значај утицаја Ознака Опис 

Национални Н Могућ утицај на националном нивоу 

Регионални Р Могућ утицај у региону 

Општински О Могућ утицај на подручју општине 

Локални Л Могућ утицај локалног карактера 
 

Вероватноћа да се неки процењени утицај догодити у стварности такође представља 
важан критеријум за доношење одлука у току израде плана. 
Вероватноћа утицаја одређује се према скали приказаној у табели. 
 
Скала за процену вероватноће утицаја 

Вероватноћа Ознака Опис 

100% ВВ Утицај врло вероватан 

више од 50% В Утицај вероватан 

мање од 50% М Утицај могућ 

мање од 1% Н Утицај није вероватан 
 

Поред тога додатни критеријуми могу се извести према времену трајања утицаја, 
односно последица. У том смислу могу се дефинисати привремени – повремени (П) 
и дуготрајни (Д) ефекти. 
 
На основу критеријума процене величине просторних размера и процене 
вероватноће утицаја планских решења на циљеве  стратешке процене врши се 
евалуација значаја идентификованих утицаја за остваривање циљева стратешке 
процене. 
Усваја се: Утицаји од стратешког значаја за предметни план су они који имају јак или 
већи (позитиван или негативан) ефекат на целом подручју плана или на вишем 
нивоу планирања, према критеријумима у табелама које се односе на оцену 
величине утицаја и просторне размере могућих утицаја. 
 
Табела –Скала за процену вероватноће утицаја 

Размере Величина Ознака значајних утицаја 

Регионални ниво: 
Р 
 

Јак позитиван утицај + 3 Р+3 

Већи позитиван утицај + 2 Р+2 

Јак негативан утицај - 3 Р-3 

Већи негативан утицај - 2 Р-2 

Општински ниво: 
О 

Јак позитиван утицај + 3 О+3 

Већи позитиван утицај + 2 О+2 

Јак негативан утицај - 3 О-3 
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Већи негативан утицај - 2 О-2 

 
 

Планска решења у нацрту пплана обухваћена су вишекритеријумском евалуацијом 
 

Планска решења обухваћена стратешком проценом утицаја 

1. Укључивање правне и планске регулативе у процесу планирања 

2. Дефинисање локација за поједине садржаје 

3. Уважавање промењених потреба становништва 

4. Уважавање постојеће намене 

5. Дефинисање саобраћајног решења 

6. Развој и унапређење комуналне инфраструктуре 

7. Развој телекомуникационих услуга 

8. Успостављање система управљања отпадом 

9. План уређења зелених површина 

10. Заштита и рационално коришћење земљишта 

11. Мере заштите природне баштине  

12. Мере заштите културне баштине 

13. Мере заштите од елементарних и других непогода 
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Процена утицаја плана у односу на циљеве стратешке процене утицаја у варијанти да се план 
не примени 
 

ЦИЉЕВИ СПУ 

 

Спречити загађење водних ресурса 9. Унапредити енергетску ефикасност 

Очувати квалитет подземних вода 10. Коришћење алтернативних извора енергије 

Смањити ниво штетних материја у ваздуху 11. Унапредити ефикасност заштите непокретних културних добара 

Смањити степен изложености становништва загађеном ваздуху 12. Унапредити здравље становништва 

Смањити изложеност становништва повећаном нивоу буке 13. Заштита од земљотреса 

Смањити контаминацију тла 14. Пораст економског развоја подручја 

Успоставити одржив интегрални систем управљања отпадом 15. Унапређење службе за заштиту животне средине и мониторинг 

Заштитити постојеће природне и предеоне вредности 16. Унапредити информисање јавности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ОБЛАСТ РАЗВОЈА 
 

СЦЕНАРИО ТРЕНДА 
РАЗВОЈА 

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

СТАНОВНИШТВО 
Уважавање промењених 
потреба становништвa 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0 

 

 

0/- 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

- 

 

 

0 

 

 

0 
ПРИВРЕДА  

Дефинисање локација за 
поједине садржаје 
 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

0/- 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0/- 

 

 

0 

 

 

0/- 

 

 

0 

 

 

0 

МРЕЖА НАСЕЉА Слаба доступност сеоског 
подручја и увећање градског 
и приградског подручја са 
одликом моноцентричности 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

0/- 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0/- 

 

 

0/- 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 

267 

 

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ Недовољна опремљеност 
подручја објектима јавних 
служби 

- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 

ПОЉОПРИВРЕДА Настављање ширења 
непланске изградње. 
Интензивирање 
пољопривредне 
производње. 

- - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0/- 0 0 

ВОДА И 
ВОДОПРИВРЕДНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Недовољна опремљеност 
водоводном и 
канализационом 
инфраструктуром, нарочито у 
односу на постојећи тренд 
развоја. Неконтролисано 
испуштање отпадних вода, 
без предтретмана. Ризик од 
појаве поплава. 

- - 0 0 0 0/- - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 

САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Неквалитетна и неадекватна 
повезаност и доступност 
подручја 

- - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 

ЕНЕРГЕТИКА Непоуздана и застарела 
преносна и дистрибутивна 
мрежа и капацитети. Не 
користе се алтернативни 
извори. 

0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 
Непотпуна дигитализација 
телекомуникационе мреже. 
Недовољна покривеност 
појединих подручја за које је 
планиран интензиван развој. 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0/- 

 

 

 

0/- 

 

 

 

- 

 
           Значење симбола: + укупно позитиван утицај; - укупно негативан утицај; 0 нема 
директног утицаја или нејасан утицај;                                                                           
                                  0/- нејасан утицај / могућ мањи негативан утицај; 0/+ нејасан утицај / 
могућ мањи позитиван утицај 
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ОБЛАСТ 
РАЗВОЈА 

СЦЕНАРИО 
ТРЕНДА  
РАЗВОЈА 

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

УПРАВЉАЊЕ 
ОТПАДОМ 

Нема 
успостављеног 
савременог 
система 
управљања 
отпадом. 
Непотпуна 
покривеност 
територије за 
прикупљање 
отпада. Не 
постоји 
системско и 
тржишно 
организована 
прерада 
рециклажног 
материјала. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

0 

 

 

 

0/- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

0 

 

 

 

- 

 

 

 

0 

 

 

 

- 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

Неадекватно 
решени 
проблеми у 
вези са 
одлагањем 
отпада, 
квалитетом 
ваздуха, вода и 
повишеним 
интензитетом 
буке. Не 
спроводе се 
адекватне мере 
заштите. Слаба 
освешћеност по 
питањима 
заштите 
животне 
средине.   

- - - - - 0 - - 0 0 0 - - 0/- - - 

ЗАШТИТА 
ПРИРОДНЕ 
БАШТИНЕ 
 

Наставља се 
угрожавање 
био и 
геодиверзитета, 
предеоних и 
пејзажних 
особености. 

0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЗАШТИТА 
КУЛТУРНЕ 
БАШТИНЕ 

Неефикасна 
заштита 
непокретних 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0/- 0 - 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 

269 

 

културних 
добара услед 
недостатка 
планске 
документације 
и одговарајућих 
урбанистичких 
планова и 
других мера 
заштите. 

                 

          Значење симбола: + укупно позитиван утицај; - укупно негативан утицај; 0 нема 
директног утицаја или нејасан утицај;                                                                           
                                  0/- нејасан утицај / могућ мањи негативан утицај; 0/+ нејасан утицај / 
могућ мањи позитиван утицај 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Процена утицаја плана у односу на циљеве стратешке процене утицаја у варијанти да се план 
примени 

 

ЦИЉЕВИ СПУ 

 

Спречити загађење водних ресурса 9. Унапредити енергетску ефикасност 

Очувати квалитет подземних вода 10. Коришћење алтернативних извора енергије 

Смањити ниво штетних материја у ваздуху 11. Унапредити ефикасност заштите непокретних културних добара 

Смањити степен изложености становништва загађеном ваздуху 12. Унапредити здравље становништва 

Смањити изложеност становништва повећаном нивоу буке 13. Заштита од земљотреса 

Смањити контаминацију тла 14. Пораст економског развоја подручја 

Успоставити одржив интегрални систем управљања отпадом 15. Унапређење службе за заштиту животне средине и мониторинг 

Заштитити постојеће природне и предеоне вредности 16. Унапредити информисање јавности 
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ОБЛАСТ РАЗВОЈА СЦЕНАРИОТРЕНДА 
РАЗВОЈА 

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЕЦЕНЕ УТИЦАЈА 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

СТАНОВНИШТВО Уважавање 
промењених потреба 
становништва 

0 0 0 0/+ 0/- + 0 0/+ 0 0 0 0 0 + 0 0 

ПРИВРЕДА Дефинисање локација 
за поједине садржаје 

0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0/- 0 0/- 0 0 + 0/- 0 + 0 0 

МРЕЖА НАСЕЉА Развој урбаног 
система и мреже 
насеља уз очување, 
успостављање и 
увођење нових 
функција које ће 
подићи ниво 
квалитета живота. 

0 0 0 + + 0 + 0/+ 0 0 + + 0 0 0 0 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ Потпуна 
дигитализација 
телекомуникационе 
мреже. Покривање и 
опремање објеката 
телекомуникацијама. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 0/+ 0/+ + 

УПРАВЉАЊЕ 
ОТПАДОМ Потпуна покривеност 

подручја системом 
прикупљања отпада 

+ + + + 0 + + + 0 0/+ 0 + 0 0/+ 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ РАЗВОЈА 
СЦЕНАРИО 
ТРЕНДА 
РАЗВОЈА 

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

Дефинисање 
планских мера 
унапређења и 
заштите животне 
средине у 
планском 
подручју. Мере 
заштите од 
елементарних 
непогода, мере 
повећања 
енергетске 
ефикасности и 
коришћење 
обновљивих 
извора енергије. 

+ + + + 0/+ + 0/+ + + + 0 + + 0/+ + + 

ЗАШТИТА ПРИРОДНЕ 
БАШТИНЕ 

Дефинисање 
планских мера 
унапређења и 
заштите природне 
баштине у 
планском 
подручју.   

+ + 0 0 0 0/+ + + 0 0 0 + 0 0/+ 0 0 

ЗАШТИТА КУЛТУРНЕ 
БАШТИНЕ 

Дефинисање 
планских мера 
унапређења и 
заштите културне 
баштине у 
планском 
подручју у складу 
са локалним 
потребама. 

0 0 0/- + + 0 0 0 0 0 + + 0 0/+ 0 + 

ЕНЕРГЕТИКА Развој постојеће 
електроенергетске 
инфраструктуре. 
Развој и 
коришћење 
алтернативних 
извора енергије. 

0 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 + + 0 0 0 0/+ 0 0 

 

           Значење симбола: + укупно позитиван утицај; - укупно негативан утицај; 0 нема 
директног утицаја или нејасан утицај;                                                                           
                                  0/- нејасан утицај / могућ мањи негативан утицај; 0/+ нејасан утицај / 
могућ мањи позитиван утицај 

 
 
 
Процена величине утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја 

 
ПЛАНСКА РЕШЕЊА 

 

ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Укључивање правне 
и планске регулативе 

+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +2 
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Дефинисање 
локација за поједине 
садржаје 
(динамичан развој 
подручја) 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 +2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 0 0 

Уважавање 
промењених 
потреба 
становништва 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 0 0 

Уважавање 
постојеће намене 

0 0 0 0 0 0 +1 +1 0 +1 0 0 0 +1 0 0 

Дефинисање 
саобраћајног 
решења 

+2 +2 +2 +2 +1 +1 +1 +1 0 0 0 +1 0 +2 0 0 

Развој и унапређење 
комуналне 
инфраструктуре  

+2 +2 +2 +2 +1 +1 +2 +2 +1 +1 +1 +2 0 +2 0 0 

Развој 
телекомуникационих 
услуга 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 +1 +2 +3 

Успостављање 
система управљања 
отпадом 

+2 +2 +1 0 0 +1 +3 +1 0 +1 0 +1 0 0 0 0 

План уређења 
зелених површина 

+2 +2 +2 +3 +2 0 +3 +3 0 0 0 +2 0 +1 0 0 

Заштита и 
рационално 
коришћење 
земљишта 

+1 +1 +3 +3 +2 0 +2 +1 0 0 +1 +2 0 0 0 0 

Мере заштите 
природне баштине 

+1 +1 +2 +2 +1 0 0 +2 0 0 0 0 0 +2 0 +2 

Мере заштите 
културне баштине 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 0 +2 0 +2 

Мере заштите од  
елементарних и 
дугих непогода 

0 0 +1 0 0 +1 0 0 0 0 +1 0 +3 0 +2 +2 

 
 

 

 
 
 
 
 
Процена просторних размера утицаја планских решења на животну средину и елемената 
одрживог развоја 

ПЛАНСКА РЕШЕЊА 
ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Укључивање правне 
и планске регулативе 

O O O O O O O O O Л Л Л Л Л O O 
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Дефинисање 
локација за поједине 
садржаје 

O O O O O O O Л Л Л Л Л Л O   

Уважавање 
промењених потреба 
становништва 

Л Л Л Л Л Л О Л Л Л Л Л Л O   

Уважавање постојеће 
намене 

Л Л     Л Л  Л    Л   

Дефинисање 
саобраћајног 
решења 

O O O O Л Л Л Л    Л  O   

Развој и унапређење 
комуналне 
инфраструктуре  

O O P O Л Л O O Л Л Л O  O   

Развој 
телекомуникационих 
услуга 

           Л  Л O Р 

Успостављање 
система управљања 
отпадом 

O O Л   Л Р Л  Л  Л     

План уређења 
зелених површина 

O O O Р O  Р Р    O  Л   

Заштита и 
рационално 
коришћење 
земљишта 

Л Л Р Р O  O Л   Л O     

Мере заштите 
природне баштине 

Л Л Р O Л   O      O  O 

Мере заштите 
културне баштине 

          Р   O  O 

Мере заштите од  
елементарних и 
дугих непогода 

  Л   Л     Л  Р  O O 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ 

 

УТИЦАЈ 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ЦИЉ СПУ РАНГ 

 

Укључивање правне и планске регулативе 

1-9 O+2В Планске мере за унапређење квалитета подручја могу 
позитивно утицати на очување биодиверзитета, услед 
контролисаних урбаних процеса. Известан је позитиван 
утицај на креирање јединственог визуелног идентитета 
простора. 

15,16 O+2M 
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Дефинисање локације за поједине садржаје 
(динамичан развој подручја) 

1-6 O-2В 
Динамичан развој подручја може имати значајне 
негативне ефекте. Извесни су јаки позитивни утицаји на 
заштиту просторних елемената као и на економски развој 
подручја.  

7,14 O+2В 

Уважавање промењених потреба становништва 7,14 O+2В 
Рационалнијом организацијом простора очекује се низ 
позитивних ефеката.  

Дефинисање саобраћајног решења 1-4,14 O+2В 
Очекују се значајни позитивни ефекти на очување 
животне средине. 

Увођење адекватне комуналне инфраструктуре 
3 Р+3В Очекују се значајни позитивни ефекти заштите воде, 

земљишта и ваздуха, које превазилазе локалне границе и 
границе планског подручја и могу позитивно утицати на 
здравље становништва. 

1,2,4,7-8,12,14 O+2В 

Развој телекомуникационих услуга 
15 O+2M Очекују се позитивни ефекти на брзину размене 

информација, а тиме и на социјални и економски развој. 16 Р+3В 

Успостављање система управљања отпадом 
7 Р+3ВВ Извесни су позитивни ефекти на квалитет животне 

средине као и на рационално коришћење дефицитарних 
енергетских ресурса. 1,2 O+2В 

План уређења зелених површина 

4,7,8 Р+3ВВ 

Извесни су позитивни ефекти регионалног карактера на 
смањењу аерозагађења и повећању заштите од буке. 
Опремање свих постојећих и планираних објеката 
зеленим површинама допринеће здрављу становништва и 
биће важан предуслов за ефикасну заштиту животне 
средине и одрживи развој подручја и општине у целини. 

1-3,5,12 O+2В 

Заштита и рационално коришћење земљишта 

3,4 Р+3В 
Планским организовањем простора рационалније се 
користи простор у целини, а обезбеђују се неопходни 
садржаји. 

5,7,12 O+2В 

Мере заштите природне баштине 
3 Р+3В Очекују се позитивни утицаји на укупну слику ширег 

планског подручја.  4,8,14,16 O+2В 

Мере заштите културне баштине 
11 Р+3В Заштита и ревитализација објеката ће имати позитиван 

утицај на активност предела. 
 14,16 O+2В 

Мере заштите од елементарних и других 
непогода 

13 Р+3В 
Очекују се већи позитивни утицаји на територији читавог 
плана, на заштиту од ерозија, бујица, земљотреса, 
пожара, поплава, ветра и других могућих непогода, како 
би се максимално заштитило становништво, а потом и 
материјална добра.   

15,16 O+2В 

НАПОМЕНА: Ранг утицаја одређен је на основу критеријума из табеле који се односе на величину утицаја, просторне размере, вероватноћу 
утицаја, решења у односу на дефинисане циљеве и индикатора стратешке процене утицаја на животну средину. 
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Резиме значаја утицаја планских решења 
Евалуација утицаја вршена је само за стратешки значајне утицаје. 
Резимирајући утицаје планских решења на животну средину и елементе 
одрживог развоја може се констатовати да велики део стратешки значајних 
утицаја плана неће имати  значајан утицај на конкретан простор и његово шире 
окружење.  
Утицаји који се могу очекивати односе се на: 
• ЖИВОТНУ СРЕДИНУ кроз заштиту основних чинилаца животне средине, 
биодиверзитета, предела, заштиту природних вредности и културне баштине; 
• ДРУШТВЕНО – ЕКОНОМСКА ПИТАЊА  кроз стварање амбијента за 
економски развој подручја опремањем простора инфраструктуром и 
подстицањем развоја, пре свега кроз повећање запослености, комунално 
опремање, успоравање негативних демографских тенденција, подизање 
стандарда и квалитета живота и сл. 
Мањи и већи негативни утицаји које је могуће очекивати реализацијом планских 
решења су: ограниченог интензитета и просторних размера, а њихова 
реализација није толико ни извесна с пбзиром да План наглашава потребу за 
квалитетном валоризацијом потенцијала и у складу са тим интервенцију у 
простору, које морају бити усаглашене са еколошки одговорним коришћењем 
природних вредности. 
 
6.3. Процена утицаја у односу на просторне константе 

 
Процена могућих утицаја плана на животну средину обично садржи следеће 
елементе: 
1) путоказ процењених утицаја варијантних решења плана повољних са 
становишта заштите животне средине са описом мера за спречавање и 
ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну 
средину; 
2) поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег 
решења; 
3) приказ процењених утицаја плана и програма на животну средину са описом 
мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних 
утицаја на животну средину; 
4) начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне 
средине, укључујући податке о ваздуху, води, земљишту, клими, јонизујућем и 
нејонизујућем зрачењу, буци и вибрацијама, биљно и животињском свету, 
стаништима и биодиверзитету, заштићеним природним добрима, 
становништву, здрављу људи, културно историјској баштини, 
инфраструктурним и другим створеним вредностима  
5) начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја, 
вероватноћа, интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија 
(трајање, учесталост, понављање), просторна димензија (локација, географска 
област, број изложених становника, прекогранична природа утицаја) и др. 
Проблем заштите животне средине је данас један од прворазредних 
друштвених задатака. Данас присутне негативне последице углавном су 
последица погрешно планиране изградње насеља, саобраћајних система, 
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неконтролисане и неадекватне употребе енергије, неадекватног поступања са 
отпадом, као и непознавања основних законитости из домена животне средине. 
У оквирима изнетих ставова промене које су последица прилагођавања 
природе потребама човека могу бити онакве какве он очекује, али могу бити, и 
често јесу, сасвим неповољне и за њега самог. Скуп таквих промена за собом 
повлачи врло сложене последице, које у принципу имају повратно деловање на 
иницијаторе промена, доводећи тако до нових стања и нових последица.  
Циљ израде стратешке процене утицаја предметног плана на животну средину 
је сагледавање могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и 
предвиђених мера за њихово смањење, односно довођење у прихватљиве  
оквире не стварајући конфликте у простору и водећи рачуна о капацитету 
животне средине на посматраном простору. Да би се постављени циљеви 
остварили, потребно је сагледати Планом предвиђене активности и мере за 
смањење потенцијално негативних утицаја. 
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VII МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДВИЂЕНЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА И 
ОТКЛАЊАЊА НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Поред утврђивања утицаја планских решења на животну средину и 
сагледавања могућих значајних негативних утицаја, циљ израде извештаја о 
стратешкој процени утицаја предметног Плана је прописивање одговарајућих 
мера за њихово смањење, односно довођење у прихватљиве оквире 
дефинисане законском регулативом, а водећи рачуна о капацитету животне 
средине. 
Концепција заштите животне средине у обухвату ПДР-а заснива се на 
усклађивању потреба развоја и очувања, односно заштите његових ресурса и 
природних вредности на одржив начин, тако да се садашњим и наредним 
генерацијама омогући задовољење њихових потреба и побољшање квалитета 
живота. 
Стратегија заштите животне средине у овом плану мора се заснивати на 
начелима интегралности и превенције приликом привођења простора намени и 
изградње  нових објеката на основу процене утицаја на животну средину свих 
главних планских решења, програма, пројеката и активности за спровођење 
плана, нарочито у односу на рационалност коришћења ресурса, могуће 
угрожавање животне средине и ефектност спровођења мера заштите. Заштита 
и унапређење животне средине оствариће се побољшањем њеног укупног 
квалитета, а посредно и њених основних елемената, ваздуха, воде, земљишта 
и живог света. Овај циљ оствариће се спровођењем низа мера различитог 
карактера: 
А. Правно нормативне мере  доношење општих правно – нормативних аката 
општинске управе о заштити и унапређењу животне средине, као и програма 
заштите, поступака и активности, критеријума понашања, а у вези са тим и 
санкционих поступака у случају непоштовања Закона, израда годишњег 
програма заштите животне средине; успостављање мерних пунктова и услова 
праћења загађивача, забрана и ограничавање изградње објеката који су 
потенцијални загађивачи; 
Б. Техничко – технолошке мере избор одговарајућег технолошког процеса и 
условима заштите животне средине као и уградња, контрола употребе и 
одржавања инсталација и постројења за пречишћавање отпадних вода; 
В. Просторно планске мере правилан распоред објеката и активности у оквиру 
планираних комплекса уз уважавање микролокацијских карактеристика  
успостављање зоне заштите (зеленила) око саобраћајница; овде се посебно 
наглашава израда елебората. Процена утицаја на животну средину којима ће 
се оцењивати планска и пројектна решења у односу  на захтеве животне 
средине, а у складу са Законском процедуром. 
Г. Економске мере обезбеђивање финансијских средстава ради остваривања 
циљева заштите животне средине планског подручја кроз наплату еколошке 
таксе, накнаде заузимања грађевинског земљишта и помоћи локалних, 
државних и међународних донација и кредита усмерених ка очувању заштите 
животне средине планског подручја. 
Спровођење мера заштите животне средине утицаће на смањење ризика од 
загађивања и деградације животне средине, као и на подизање квалитета 
животне средине, што ће се одразити и на подизање свеукупног квалитета на 
подручју града. 
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На планском подручју није дозвољена изградња или било каква промена у 
простору која би могла значајније да наруши стање животне средине. Планска 
концепција заснива се на заштити и унапређењу  квалитета животне средине 
правилним коришћењем простора. 
 
ОПШТЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 
-обавезно је одлучивање о потреби процене утицаја за пројекте потенцијалне 
изворе свих облика и врста загађивања, угрожавања и деградације простора и 
животне средине,  у складу са важећом регулативом; 
-дозвољено је планирање и реализација пројеката (делатности, технологија) 
чија реализација и редовни рад неће утицати на квалитет животне средине и 
здравља становништва, за које се поступком процене утицаја могу планирати и 
реализовати мере превенције,  спречавања и отклањања потенцијално 
негативних утицаја и ефеката у простору и животној средини,  мере заштите и 
мониторинга животне средине у свим фазама реализације, редовног рада и за 
случај акцидента; 
-при планирању и реализацији пројеката (објеката),  обавезно је претходно 
инфраструктурно и комунално опремање и уређење локације; 
-просторно-планске мере: правилан избор локације,  распоред објеката и 
активности уз уважавање микролокацијских карактеристика предметних 
локација; 
-производне,  услужне или друге сличне делатности које могу сметати 
становању буком, прашином или непријатним мирисима треба јасно физички 
издвојити и формирати одговарајуће заштитне зелене засаде од листопадних,  
зимзелених и четинарских врста,  стварајући спратну конструкцију, почевши од 
травног покривача, преко шибља до дрвећа густе крошње; 
 
Заштита ваздуха 
 
Проучавање и праћење квалитета ваздуха има за циљ контролу и утврђивање 
степена загађености ваздуха, као и утврђивања тренда загађења како би се 
правовремено деловало ка смањењу садржаја штетних супстанци до нивоа који 
неће битно утицати на квалитет животне средине (ваздуха, земљишта, вода). 
Контрола квалитета ваздуха се остварује системским мерењем имисије, 
праћењем и истраживањем утицаја квалитета ваздуха на животну средину и 
извештавањем о резултатима мерења, праћења и истраживања. 
Резултати мерења концентрација загађујућих материја пореде се са граничним 
вредностима имисија (ГВИ), те се на основу обављених анализа утврђују стање 
и трендови, на основу којих се предузимају одговарајуће мере заштите ваздуха. 
Закон о заштити ваздуха дефинисан је квалитетом ваздуха на основу добијених 
дуготрајних (просечних) и краткотрајних (високих) вредности загађености 
ваздуха. 
Законом о заштити ваздуха („Сл. гл. РС”, бр. 36/09 и 10/13), као и подзаконским 
актима донетим на основу овог Закона утврђене су загађујуће материје за које 
се обавља систематско и континуално праћење, при чему је посебан акценат 
дат на типичне материје.  
 
Заштита ваздуха од разних видова загађења требало би бити на првом месту 
приоритетних циљева у Општини. Постизање овог циља могуће је остварити 
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кроз: 

•  Обезбеђење одговарајуће заступљености еколошких система 
грејања - “Развој система гасификације” на предметном подручју. 

• Обезбеђење одговарајуће заступљености еколошких система 
грејања - “Развој система топлификације” на предметном подручју. 

• Обезбеђење мониторинга и контроле излазних гасова из 
енергетских постројења система грејања и издувних гасова из 
моторних возила на предметном подручју. 

• Повећање степена искоришћености алтернативних и обновљивих 
извора енергије 

У циљу заштите ваздуха чије загађење највећим делом потиче из 
индустријских извора као и од саобраћаја, неопходно је спровести следеће 
мере заштите: 

• реализовати предвиђени план гасификације, 

• растеретити саобраћај увођењем нових саобраћајница вишег ранга чиме ће 
се смањити могућност »загушења« саобраћаја и малих брзина вожње, при 
којима је највећа емисија штетних гасова насталих радом мотора са 
унутрашњим сагоревањем,  

• повремено мерити карактеристичне загађиваче из саобраћаја (угљен-
диоксид, оксиди азота и сл.)  

• извршити максимално озелењавање слободних површина, како јавних, тако 
и у оквиру осталог земљишта, ради заштите од прашине, буке и др. 

• за заштиту од издувних гасова, прашине и буке из саобраћаја приликом 
пројектовања и изградње саобраћајница предвидети заштитне дрвореде, 
евентуално и друге чврсте баријере, 

• приликом изградње нових или реконструкције постојећих производних 
погона који могу да угрозе ваздух насеља, дозволу за рад условити 
прилагођавањем одговарајуће документације о утицају грађења, употребе 
објекта или технологије рада на стање животне средине, са мерама њене 
заштите, 

• вршити редовно праћење, односно контролисати загађење ваздуха. 
 
За локације и подручја повећаног загађења, одредити стационарне мерне 
станице, за  мониторинг. 

У поступку спровођења мониторинга и мера неопходно је поштовати: 
-   Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09 и и 10/13),  
-   Правилник о садржају планова квалитета ваздуха (Сл.гл. РС. бр.21/10), 
- Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите 
животне средине, методологији, структури, заједничким основама, 
категоријама и нивоима сакупљања података, као и о садржини 
информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност 
(„Службени гласник РС”, број 112/09), 
-Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета  ваздуха 
(Сл.гл. РС. бр.11 /10, 75/10, 63/2013). 

 
Заштита и очување ваздуха на подручју плана, обухвата мере превенције и 
контроле емисије загађујућих материја из свих извора загађења (стационарних 
и покретних), како би се спречио и умањио њихов утицај на квалитет ваздуха и 
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минимизирали потенцијално негативни ефекти на животну средину и здравље 
становништва. 
Опште мере заштите за спречавање и смањење загађивања ваздуха су:  

- спроводити неопходне техничке мере заштите на свим постојећим и 
планираним објектима у циљу смањења емисије загађујућих материја у 
ваздух; 

- саобраћајнице пројектовати тако да се постигне боља саобраћајна 
проточност у складу са меродавним саобраћајним оптерећењем; 

- увођење природног гаса као енергента уместо фосилних горива у 
појединачним котларницама; 

- дефинисати и утврдити трасе транспорта опасних и штетних материја; 
- формирати зону заштитног зеленила дуж саобраћајница, у складу са 

просторним могућностима уз проверу синхрон плана инсталација; 
- извршити пејзажно и партерно уређење свих паркинг површина; 
- у производним погонима применити еколошки повољније технологије и 

системе за пречишћавање ваздуха, у циљу задовољења граничних 
вредности емисије; 

- израдом процене утицаја на животну средину свих објеката који су за то 
предвиђени према Уредби о пројектима за које се врши процена утицаја 
на животну средину. 

 
Успоставити систем мониторинга квалитета ваздуха у складу са Европском 
директивом о процени и управљању квалитетом амбијенталног ваздуха 
(96/62/ЕС). 
 
Заштита вода 
 
На сваком испусту отпадних вода у реципијенте и јавну канализацију потребно 
је поставити уређаје за мерење количине отпадних вода. Привредни субјекти 
морају са својим отпадним водама поступати у складу са важећим Законом о 
водама, подзаконским актима и поступком процене утицаја на животну средину. 
За унапређење комуналне инфраструктуре, која се тиче отпадних вода, 
потребна је изградња система за пречишћавање комуналних отпадних вода.   
Проблем загађења од индустријских отпадних вода треба решити тако да сваки 
индустријски објекат мора имати постројење за предтретман индустријских 
отпадних вода, пре упуштања предтретираних вода у канализациону мрежу. 
 
У циљу заштите површинских и подземних вода од загађивања неопходно је: 

• редовно праћење исправности воде за пиће у граду, уз доследну примену 
Закона о искоришћавању и заштити изворишта водоснабдевача, 

• употпунити водоводну, фекалну и атмосферску канализациону мрежу 

• приликом изградње нових или реконструкције постојећих производних 
погона који могу да угрозе воде, дозволу за пуштање у рад условити свођењем  
штетних отпадних материја у границе одређене Правилником о опасним 
материјама у водама   

• евидентирати све загађиваче водотокова на подручју обухвата и спровести 
редовну контролу воде. 
 
Заштита вода од значаја за ово подручје обухвата и  
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-заштита система за водоснабдевање 
-заштиту подземних вода од загађивања. 

 
Водоснабдевање 

 
Појас заштите око главних цевовода се спроводи сходно одлукама локалне 
самоуправе. 
Обавезно је вршити сталну контролу квалитета воде за пиће (према важећим 
прописима). 

   
 Подземне воде 
  
Заштиту подземних вода од загађивања спровести кроз следеће мере: 
-реализовати планирану изградњу и реконструкцију канализационе мреже и 
проширити мрежу, уз обавезно укидање септичких јама; 
-обавезан је предтретман отпадних вода које су потенцијални извор 
загађивања. 
-заштиту земљишта и рекултивацију деградираних и девастираних површина 
земљишта. 
 
Заштита вода од загађивања у оквиру плана оствариће се: 
- организацијом контроле квалитета воде и извора загађивања, забраном и 
ограничавањем уношења у воде опасних и штетних материја – супстанци, 
забраном стављања у промет супстанци опасних за воде за које постоји 
супституција еколошки погоднијих производа и др.  
- економским мерама, плаћањем накнаде за загађивање воде, која није нижа од 
трошкова његовог пречишћавања; 
- пречишћавањем отпадних вода на месту настајања, применом техничко – 
технолошких мера и увођењем савремених технологија; 
- мерама којима се побољшава режим и квалитет малих вода наменским 
испуштањем чисте воде из акумулација, а посебно ради отклањања последица 
загађења; 
- изградњом санитарно-хигијенских водонепропусних септичких јама у сеоским 
насељима за евакуацију комуналних отпадних вода у циљу очувања квалитета 
површинских и подземних вода; 
- изградњом целокупне канализационе мреже на подручју општине, уз 
изградњу градског колектора за одвођење свих отпадних вода до постројења за 
пречишћавање отпадних вода; 
- одвајањем атмосферске од фекалне канализације;  
- увођењем контроле квалитета воде за пиће из локалних бунара од стране 
стручних служби; 
- применом мера заштите од поплава путем пасивне одбране. 
 

 
 
Заштита земљишта 
 
При изградњи објеката и извођењу радова који могу угрозити земљиште, 
обавезно спроводити поступак Процене утицаја на животну средину у складу са 
Законом о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 
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36/09). 
Заштита земљишног простора и његовог одрживог коришћења остварује се 
мерама системског праћења квалитета земљишта, праћењем индикатора за 
оцену ризика од деградације земљишта, као и спровођењем ремедијационих 
програма за отклањање последица контаминације и деградације земљишног 
простора, било да се они дешавају природно или да су узроковани људским 
активностима. Израду програма системског праћења квалитета земљишта за 
идентификована ризична подручја врши: 
- министарство надлежно за послове животне средине, 
- орган Аутономне покрајине, 
- јединица локалне самоуправе, 
  
Програми садрже: 
- циљеве смањења ризика, 
- мере за постизање ових циљева, 
- временске оквире за спровођење мера, и 
- изворе финансирања. 

  
Мере морају бити економски оправдане, технички изводљиве уз изведену 
процену утицаја и анализу ефикасности у остварењу утврђених циљева 
заштите животне средине. За подручја под ризиком од различитих процеса 
деградације земљишта, који истовремено делују, могу се усвојити појединачни 
програми мера у којима ће бити постављени одговарајући циљеви смањења 
свих истовремено утврђених ризика. 
Заштита земљишта врши се оптималним размештајем намена, 
комплетирањем канализационе мреже и формирањем зелених површина. 
Простор опремити планираном инфраструктуром у целости  што подразумева 
изградњу свих инфраструктурних објеката и водова. 
У циљу заштите од отпадака из комуналне средине битно је да се у складу са 
одговарајућим општим и општинским прописима уклоне и затворе све „дивље“ 
депоније. 
Депоновање отпада из објеката врши се у одговарајућим судовима смештеним 
на погодним локацијама у склопу парцеле, а у складу са прописима за 
одређену намену објекта – врсту делатности и одвожењем на депонију, 
организовано и путем надлежног комуналног предузећа. Заштита од чврстих 
отпадака постиже се евакуисањем комуналног отпада на депонију. Размештај 
судова за скупљање отпада и динамика њиховог пражњења морају се 
усагласити са прописима и условима Јавног комуналног предузећа.  
 
Поштовати одредбе важећег Закона о заштити земљишта. Предузети мере 
којима се спречавају или отклањају штетне промене у земљишту које могу да 
настану као последица: 
1) смањења садржаја органске материје у земљишту; 
2) неконтролисане промене намене, управљања и коришћења земљишта; 
3) закисељавања (ацидификација), заслањивања (салинизација) и 
алкализације земљишта; 
4) пожара и хемијских удеса; 
5) загађења (насталог управљањем отпадом, испуштањем отпадних вода, 
емисијама из тачкастих и дифузних извора, хемијског загађења и др); 
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Заштита земљишта се заснива на примени следећих начела: 
 
1) „очувања природне вредности земљишта” подразумева да се земљиште 
користи под условима и на начин којим се обезбеђује очување његових 
природних вредности у складу са овим и другим законима; 

2) „интегралности заштите земљишта” подразумева да Република Србија (у 
даљем тексту: Република), органи аутономне покрајине и органи јединице 
локалне самоуправе обезбеђују интеграцију заштите земљишта секторску 
политике спровођењем међусобно усаглашених планова и програма и 
применом прописа кроз систем дозвола, стандарда и норматива, 
финансирањем и другим мерама заштите земљишта; 

3) „загађивач плаћа” подразумева да свако ко својим активностима проузрокује 
загађење земљишта плаћа накнаду у складу са законом и сноси трошкове мера 
за спречавање и смањивање загађивања, трошкове отклањања ризика по 
земљиште и трошкове поступака отклањања штете нанете земљишту; 

4) „корисник плаћа” подразумева обавезу корисника земљишта да плати 
накнаду за његово коришћење у складу са законом и да у случају потребе 
сноси трошкове санације, односно ремедијације и рекултивације; 

5) „супсидијарне одговорности” представља системски постављене обавезе 
заштите земљишта у односу на хијерархију државних органа, који у оквирима 
својих финансијских могућности, отклањају последице оштећења, загађивања 
земљишта и штете у случајевима када је загађивач непознат, као и када штета 
настане услед загађивања земљишта из извора изван Републике; 

6) „информисања и учешћа јавности” подразумева право заинтересоване 
јавности да буде обавештена о стању земљишта и да учествује у поступку 
доношења одлука од ширег друштвеног значаја; 

7) „заштите права на очување природних вредности земљишта” је законско 
право на коришћење земљишта на начин којим се обезбеђује очување његових 
природних вредности, а које грађани, групе грађана или њихова удружења, 
професионалне или друге организације остварују у складу са овим и другим 
законима. 

Обим испитивања, начин узорковања и тумачење резултата вршити у складу са 
одредбама Уредбе о програму сиситематског праћења квалитета земљишта, 
индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за 
израду ремедијационих програма. 

Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који при обављању 
делатности утичу или могу утицати на квалитет земљишта дужни су да 
обезбеде техничке мере за спречавање испуштања загађујућих, штетних и 
опасних материја у земљиште, планирају трошкове заштите земљишта од 
загађивања и деградације у оквиру инвестиционих и производних трошкова, 
прате утицај своје делатности на квалитет земљишта, обезбеде друге мере 
заштите у складу са законом. 

Опште мере заштите земљишта обухватају систем праћења квалитета 
земљишта и његово одрживо коришћење: 
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- обавезно планирање и спровођење превентивних мера заштите, 
приликом коришћења земљишта за све делатности за које се очекује да 
ће значајно оштетити  функције земљишта; 

- обавезна је рекултивација деградираног земљишта; 
- депоновање и одлагање отпада и отпадног материјала мора бити у 

складу са утврђеним правилима и прописаним условима; 
- обавезно је управљање отпадним водама; 

 
Заштита од буке 
 
Заштита од буке обухвата спровођење техничких и биолошких мера заштите 
како би се умањили негативни утицаји које повишен ниво буке може имати по 
живи свет и становништво у окружењу. Међусобни просторни распоред 
инфраструктуре, стамбених, рекреационих, угоститељских и других објеката 
сматра се превентивном мером заштите од буке. 
 
Мере заштите од буке и вибрација су: 

- обавезна је реализација појаса заштитиног зеленила у оним деловима 
планског подручја који могу представљати потенцијалне изворе буке; 

- за објекте чија је изградња дозвољена, а налазе се у зони утицаја 
саобраћајнице или производних објеката, обавезно је спровести мере 
акустичке заштите; 

- обавезно је озелењавање паркинг простора; 
- успостављање посебног саобраћајног режима у зонама са могућим или 

очекивано повећаним интензитетима буке. 
 
Извори буке могу бити било које машине и механизми, струјање гасова и 
течности у цевоводима, уређајима и у атмосфери, променљива 
електромагнетна поља у електричним уређајима, говор, музика и слично. 
Методе пројектовања система заштите могуће је поделити у две основне групе: 
активне методе и пасивне методе. 
Активне методе подразумевају интервенцију на извору буке у циљу њиховог 
смањења. 
Пасивне методе се односе на одређене захвате дуж основних праваца 
преноса од извора буке до места пријема. 
Обзиром на карактер  и мрежу  саобраћајница у оквиру плана, може се 
закључити да се  повећани ниво буке очекује у зони саобраћајница, нарочито 
транзитних, као и у зони пословно-производних функција. Према ЈУС У.Ј6.205 
су прописане следеће вредности највише дозвољене буке по зонама:  

 

 Највиши дозвољени нивои буке 

зона Намена простора 

Највиши дозвољени нивои спољне буке (у 
dB) 

дан ноћ 

1.  Подручја за одмор и рекреацију, 
болничке зоне и опоравалишта, културно 
историјски локалитети, велики паркови 

50 40 

2.  Туристичка подручја мала и сеоска 
насеља, кампови и школске зоне 

50 45 
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3.  Чисто стамбена подручја 55 45 

4.  Пословно-стамбена подручја, трговачко 
стамбена подручја и дечија игралишта 

60 45 

5.  Градски центар, занатска, трговачка, 
административно-управна зона са 
становима, зоне дуж аутопутева 
магистралних и градских саобраћајница 

65 55 

6.  Индустријска складишна, сервисна 
подручја, аеродром, транспортни 
терминали без стамбених зграда 

На граници ове зоне бука не сме прелазити 
дозвољене нивое у зонама са којима се граничи 

 
Заштита природних добара 
 
У планском подручју нема заштићених природних добара. Обавеза је 
инвеститора извођења радова, да уколико у току извођења радова наиђе на 
природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-
петрографског порекла, и за које се претпоставља да има својство споменика 
природе, о томе обавести Завод за заштиту природе Србије и да предузме све 
мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.  
 
Заштита здравља становништва 
 
Предметни план предвиђа увођење нових садржаја у простор, за које се не 
може рећи да ће значајно утицати на здравље људи. Планско решење 
подразумева преобликовање постојећих намена и њихову регулацију, као и 
унапређење инфраструктуре. Све планске норме су дате у складу са очувањем 
и побољшањем здравља људи, кроз побољшање и боље организовање 
инфраструктурних и комуналних садржаја: 
- подизање заштитног зеленила уз саобрађајнице и привредна постројења, 
заштита и унапређење земљишта, повећање површине јавног зеленила на 
подручју плана; 
- примена мера за заштиту од буке на најугроженијим локацијама, примена 
дозвољених нивоа буке у изграђеним подручјима насеља, примена прописаних 
мера заштите од нејонизујућег зрачења (далеководи и трафостанице); 
- обезбеђивање заштите живог света при грађевинским радовима; 
- смањење опасности од удеса; 
- примена принципа „загађивач плаћа“ у складу са законском регулативом, 
повећање броја квлификоваинх запослених и експерата у општинским 
надлежним органима за послове заштите животне средине; 
 
Ради прецизнијег увида у стање животног окружења, потребно је успоставити 
систем редовног мерења (мониторинг) потенцијалних загађивача, како не би 
дошло до значајнијег угрожавања животне средине. Под тим се подразумева 
мерење присуства штетних материја у ваздуху, мерење нивоа буке, 
утврђивање квалитета воде, мониторинг биодиверзитета, мерење зрачења и 
др. Један од битнијих сегмената везан за здравље становништва је едукација 
људи у области заштите животне средине. Кроз различите едукативне 
програме потребно је указати на који начин активно учешће људи у очувању 
животног окружења доприноси побољшању њиховог здравственог стања. 
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Заштита од удесних ситуација 
 
Мере заштите од потенцијалних удесних и хаваријских загађења спроводиће 
се: 
 -код планираних објеката и технологија од процеса производње, 
складиштења, утовара, транспорта, претовара штетних и опасних материја, 
кроз превентивне мере и мере сталног надзора, 
 -за нове објекте, технологије и радове, као и при реконструкцији 
постојећих, обавезан је поступак Процене утицаја на животну средину, за 
објекте који су на листи објеката за које је обавезна израда процене утицаја на 
животну средину. 
  
Да би  систем заштите био што ефикаснији, одређене мере се примењују у 
свим фазама: 

I    Планирања: 

•  одабир локације, 

•  концепција градње прелазних рампи за ватрогасна возила,  

•  снадбевање водом за гашење пожара, 

•  планирање  средстава за гашење пожара. 
 
        II   Пројектовања и градње уз примену: 

• грађевинских мера заштите, 

• мера заштите на машинским инсталацијама, 

• мера заштите на електроинсталацијама, 

• уградњу и постављање инсталација, уређаја, средстава и опреме у 
функцији раног откривања и гашења пожара, 

• одређених технолошких мера у складу са наменом објекта. 
 

III   У току експлоатације објеката и пратећих инфраструктурних 
садржаја. 

 
 
 
 

VIII ПРЕГЛЕД РАЗЛОГА КОЈИ СУ ПОСЛУЖИЛИ КАО ОСНОВА ЗА ИЗБОР 
ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА КОЈА СУ УЗЕТА У ОБЗИР  

 
Избор повољније варијанте врши се на основу анализе свих позитивно и 
негативно оцењених ефеката сваког сектора плана из табела за оцењивање 
варијанти. 
Могући позитивни и негативни ефекти варијанти показују следеће: 

- У варијанти да се план не донесе и да се развој настави према 
досадашњем тренду, у појединим секторима предметног плана неће 
имплицирати никакве промене, а имајући у виду негативне сценарије 
развоја који постоје у тим секторима, и ово задржавање у постојећем 
стању може се квалификовати као негативан утицај; 

- У варијанти да се план имплементира, могу се очекивати бројни 
позитивни ефекти у различитим секторима плана, који потстичу 
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економски и привредни развој, а отклањају већину негативних тендеција 
у развоју предметне локације у случају неспровођења плана. У овој 
варијанти могу се очекивати и појединачни негативни ефекти у 
одређеним секторима плана, а који су неизбежна цена друштвено-
економског развоја. То су пре свега ефекти заузимања земљишта за 
изградњу, а када је реч о пословно-производним делатностима и 
саобраћају, потенцијално може доћи до повременог прекорачења 
граничних вредности загађења ваздуха и граничних вредности нивоа 
буке.  

 
Важно је напоменути да су, када је реч о позитивним и негативним ефектима 
Плана, побољшања и погоршања стања у обе варијанте процењена као мала и 
у просторном смислу и по интензитету, с обзиром на то да планиране 
активности, уз придржавање прописаних услова заштите, не доприносе 
загађењу ни деградацији простора у мери која може значајно утицати на 
постојећи еколошки капацитет простора. С друге стране, побољшања која се 
могу очекивати реализацијом планских поставки имају позитиван ефекат у 
ширем контексту који превазилази локалне оквире и границе плана, поготово у 
економском и социјалном смислу. 
 
 

IX ПРИКАЗ МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ ПРЕКОГРАНИЧНИХ УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације за Индустријску зону „Жировничко поље“ нису обухваћена питања и 
проблеми везани за прекогранични утицај на животну средину, јер они нису 
утврђени. 

X СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА НИЖИМ 
ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА  

 
Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације за Индустријску зону 
„Жировничко поље“ на животну средину, урађена је у складу са одредбама 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“ бр. 
135/04, 88/10). 
За све површине у обухвату ПДР-а, планом су дефинисани услови градње без 
посебне потребе за даљом урбанистичком разрадом.  
 
Приликом израде техничке документације поштовати следеће смернице 
заштите животне средине: 

- обавезно одлучивање о потреби процене утицаја за пројекте 
потенцијалне изворе свих облика и врста загађивања, угрожавања и 
деградације простора и животне средине, у складу са важећом 
регулативом; 

- дозвољено је планирање и реализација пројеката (делатности, 
технологија) чија реализација и редовни рад неће утицати на квалитет 
животне средине и здравља становништва, за које се поступком процене 
утицаја могу планирати и реализовати мере превенције, спречавања и 
отклањања потенцијално негативних утицаја и ефеката у простору и 
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животној средини, мере заштите и мониторинга животне средине у свим 
фазама реализације, редовног рада и за случај акцидента; 

- при планирању и реализацији пројеката (објеката), обавезно је 
претходно инфраструктурно и комунално опремање и уређење локације; 

- обавезна је примена мера заштите од буке, вибрација, непријатних 
мириса и др. 

 
Уколико се процени да изградња објекта може проузроковати било какве 
еколошке конфликте или услед кумулативног дејства више објеката, мора се 
пре издавања дозволе за градњу извршити њихова провера, путем захтева о 
потреби процене утицаја на животну средину у складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“ бр. 135/04) и Правилником о 
садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за 
одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину 
(„Сл. Гласник РС“ бр. 69/05). 
 
 
 
 
 

XI ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТОКУ 
СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА  

 
Успостављање система мониторинга један је од приоритетних задатака, како 
би се мере заштите животне средине, које су предложене Планом детаљне 
регулације могле успешно контролисати и пратити при имплементацији тог 
планског документа. Програм праћења стања животне средине може бити 
саставни део постојећег програма мониторинга који обезбеђује надлежни 
општински орган. 
Основни циљ праћења стања животне средине тј. мониторинга, јесте да се 
обезбеди, поред осталог, правовремено реаговање и упозорење на могуће 
негативне процесе и ванредне ситуације, као и потпунији увид у стање 
елемената животне средине и одређивање потреба за предузимање мера 
заштите у зависности од степена угрожености и врсте загађења.  
Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, 
испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине, 
које обухвата праћење природних фактора, односно промена стања и 
карактеристика животне средине. 
 

Мониторинг квалитета  ваздуха 
Мониторинг квалитета ваздуха се мора успоставити у складу са Европском 
директивом о процени и управљању квалитетом ваздуха. Мониторинг треба 
вршити континуирано, посебно на локацијама и подручја повећаног загађења, 
на утврђеним локалитетима где се постављају стационарне мерне станице, 24-
часовним узроцима. 
Проучавање и праћење квалитета ваздуха има за циљ контролу и утврђивање 
степена загађености ваздуха, као и утврђивања тренда загађења како би се 
правовремено деловало ка смањењу садржаја штетних супстанци до нивоа 
који неће битно утицати на квалитет животне средине (ваздуха, земљишта, 
вода).  
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Контрола квалитета ваздуха се остварује системским мерењем емисије, 
праћењем и истраживањем утицаја квалитета ваздуха на животну средину и 
извештавањем о резултатима мерења, праћења и истраживања.  
Резултати мерења концентрација загађујућих материја пореде се са граничним 
вредностима имисија (ГВИ), те се на основу обављених анализа утврђују стање 
и трендови, на основу којих се предузимају одговарајуће мере заштите ваздуха.  
Основне одредбе, права, обавезе и интересе који су усмерени у правцу 
очувања квалитета ваздуха дефинишу: 
 
-Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09 и 10/2013),   
-Правилник о садржају планова квалитета ваздуха („Сл.гл. РС“, бр.21 /10),  
-Уредбу о садржини и начину вођења информационог система заштите 
животне средине, методологији, структури, заједничким основама, категоријама 
и нивоима сакупљања података, као и о садржини информација о којима се 
редовно и обавезно обавештава јавност („Службени гласник РС”, број 112/09),  
-Уредбу о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл.гл. РС“, 
бр.11/10, 75/2010 и 63/2013), 
Законом о заштити ваздуха („Сл. гл. РС”, бр. 36/09 и 10/13), као и подзаконским 
актима донетим на основу овог Закона утврђене су загађујуће материје за које 
се обавља систематско и континуално праћење, при чему је посебан акценат 
дат на типичне материје. На основу добијених дуготрајних (просечних) и 
краткотрајних (виоких) вредности загађености ваздуха различитим 
полутантима, дефинише се квалитет ваздуха. 
  
Мерење емисије обезбеђују загађивачи ваздуха на основу Закона о заштити 
ваздуха  („Сл. гласник РС”36/09 и 10/13) као и подзаконска акта донета на 
основу овог Закона.  
Заштиту ваздуха од разних видова загађења могуће је остварити кроз:  
   
- Обезбеђење одговарајуће заступљености еколошких система грејања  
- Израду плана регулације саобраћаја града  
- Обезбеђење мониторинга и контроле излазних гасова из енергетских 
постројења система грејања и издувних гасова из моторних возола на 
територији општине 
- Израду „Катастра индустријских извора загађивања ваздуха” на територији 
општине 
- Повећање степена искоришћености алтернативних и обновљивих извора 
енергије  
 
Мониторинг буке 
Заштита од буке у животној средини обезбеђује се утврђивањем услова и 
предузимањем мера заштите у складу са Законом о заштити од буке у животној 
средини („Сл. гл. РС”, бр. 36/09 и 88/10), као и подзаконским актима донетим на 
основу овог Закона, а то чини део интегралног система заштите животне 
средине и односе се на:  
  
- просторно, урбанистичко и акустичко планирање;  
- звучну заштиту;  
- стратешку процену утицаја планова и програма, односно   
- процену утицаја пројеката на животну средину, као и на издавање дозволе за 
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изградњу и рад постројења, односно обављање активности;  
- прописивање граничних вредности буке у животној средини;  
- производњу, промет и употребу извора буке;  
- акустичко зонирање;  
- израду стратешких карата буке;  
- израду акционих планова заштите од буке у животној средини;  
- мерење и оцену буке у животној средини (мониторинг);  
- процену штетних ефеката буке на здравље људи и животну средину;  
- информисање јавности о буци и њеним штетним ефектима у животној 
средини.  
 
Мониторинг квалитета воде 
Према важећем Закону о водама и пратећим подзаконским актима, а у циљу 
праћења стања загађености вода, врши се мониторинг површинских и 
подземних вода на прописан начин, а на основу: 

• Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских 
вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода,  

• Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање 

• Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање 

 
Према Закону о водама ("Сл.гласник РС бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-
др.закон), као и према подзаконским актима донетим на основу овог Закона у 
циљу праћења стања загађености вода потребно је вршити систематско 
испитивање квалитета површинских и подземних вода, на прописан начин, на 
основу Правилника о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС” бр. 
31/82) и Правилника о начину 
и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и 
садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл.гласник РС бр. 33/16), према 
програму који доноси Влада.  
Урадити катастар канализационог система и мониторинг вода са колектора, а 
пре упуштања у реципијент.   
На сваком испусту отпадних вода у реципијенте и јавну канализацију потребно 
је поставити уређаје за мерење количине отпадних вода. Привредни субјекти 
морају вршити континуални мониторинг отпадних вода, а нарочито параметара 
који су условљени врстом делатности односно технолошким процесом.    
 
За унапређење комуналне инфраструктуре, која се тиче отпадних вода и 
отпада, потребно је:  
  

- да сви објекти у којима се обавља производња и постоје технолошке 
отпадне воде морају имати посебно издата водна акта (услови, 
сагласности и дозволе) којима се регулишу услови и квалитет отпадне 
воде и њено упуштање у канализацију. Предвиђена је фекална 
канализација која прикупљене отпадне воде одводи у фекални колектор 
према најближем будућем планираном ППОВ који је планиран ППО 
Баточина, 

- спречити изградњу водопропусних септичких јама и понирућих упојних 
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бунара.  
  
Мониторинг квалитета земљишта 
Ради утврђивања садржаја опасних и штетних материја у земљишту, на 
локацијама у непосредној близини депонија, трафостаница, саобраћајница, 
индустријских зона, као и у насељеним местима врши се мониторинг 
земљишта, у складу са Правилником о дозвољеним концентрацијама штетних 
и опасних материја у земљишту и води за наводњавање („Сл. гласник СРЈ” бр. 
23/94) и методама за њихово испитивање. При изградњи објеката и извођењу 
радова који могу угрозити земљиште, обавезно спроводити поступак Процене 
утицаја на животну средину у складу са Законом о процени утицаја на животну 
средину („Сл. Гласник РС” бр. 135/04 и 36/09).  
 
Мониторинг биодиверзитета 
Мониторинг биодиверзитета и заштићених природних добара, као и стање 
вегетације, очување њене компактности и функционисања 
најзначајнијих/највреднијих подручја ће дугорочно обезбедити функционисање 
живог света који је везан за ову компоненту ширег подручја.  
  
Мониторинг извора загађења 
На местима изливања у реципијент потребно је пратити квалитет и квантитет 
отпадних вода, сходно начину, динамици и параметрима датим у Законским и 
подзаконским актима. Изливање може бити директно и индиректно. Директно 
представља испуштање загађивача у површинску или подземну воду без њеног 
превођења преко водног објекта или уређаја намењеног за смањење садржаја 
загађивача. Индиректно представља испуштање загађивача у површинску или 
подземну воду након њеног третмана у водном објекту намењеном за смањење 
садржаја загађивача или другом уређају истоветне намене. 

 
Потребно је, такође, вршити праћење гасовитих загађивача на месту њиховог 
настанка.   

У поступку третирања отпада неопходно је дефинисати: начин прикупљаља, 
селекцију, рециклажу, одлагање, поступање са медицинским, индустријским, 
грађевинским отпадом, евентуално удруживање са другим општинама, оквирна 
финансијска средства и сл. (Закон о поступању са отпадним материјама, „Сл. 
гласник РС“ бр. 25/96, 25/96-испр. и 101/2005-др.закон).  

 
Према Закону о заштити животне ("Сл.гласник РС бр. 135/04,36/09,36/09-др. 
закон и 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС,14/16,76/18,95/18-др. закон и 95/18-др. 
закон),  заштита од опасних материја врши се: 
 
- прописивањем начина поступања са појединим отпацима који имају својства 
отпадних материја, 
- прописивањем методологије за процену опасности односно ризика од удеса и 
опасности од загађивања животне средине мерама припрема за могући 
хемијски удес и мерама отклањања последица удеса, 
- прописивањем начина вођења евиденције о врстама и количинама опасних 
материја у производњи, употреби, превозу, промету, складиштењу и одлагању 
и 
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- одређивање отпадака који се могу користити и прерађивати као секундарне 
сировине. 

 
Права и обавезе надлежних органа 
Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези са праћењем стања 
животне средине, она произилазе из Закона о заштити животне средине, 
односно чланова 69-78. овог Закона. Према наведеним члановима, права и 
обавезе надлежних органа су:  
1. Влада доноси програм мониторинга за период од две године,  

2. Јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој 
територији који мора бити у сагласности са програмом Владе,  

3. Република и јединица локалне самоуправе обезбеђују финансијска средства 
за обављање мониторинга,  

4. Влада утврђује критеријуме за одређивање броја места и распореда мерних 
места, мрежу мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава 
које се прате, методологију рада и индикаторе загађења животне средине и 
њиховог праћења, рокове и начин достављања података.  

5. Мониторинг може да обавља само овлашћена организација. Министарство 
прописује ближе услове које мора да испуњава овлашћена организација и 
одређује овлашћену организацију по претходно прибављеној сагласности 
министра надлежног за одређену област.  

6. Влада утврђује врсте емисије и других појава које су предмет мониторинга 
загађивача, методологију мерења, узимања узорака, начин евидентирања, 
рокове достављања и чувања података,  
7. Државни органи, односно организације и јединице локалне самоуправе, 
овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке из мониторинга 
достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин,  

8. Влада ближе прописује садржину и начин вођења информационог система, 
методологију, структуру, заједничке основе, категорије и нивое сакупљања 
података, као и садржину информација о којима се редовно и обавезно 
обавештава јавност,  

9. Информациони систем води Агенција за заштиту животне средине,  

10. Министар прописује методологију за израду интегралног катастра 
загађивача, као и врсту, начине, класификацију и рокове достављања 
података,  

11. Влада једном годишње подноси Народној скупштини извештај о стању 
животне средине у Републици,  

12. Надлежни орган локалне самоуправе једанпут у две године подноси 
скупштини извештај о стању животне средине на својој територији,  

13. Извештаји о стању животне средине објављују се у службеним гласилима 
Републике и јединице локалне самоуправе,  
 
Државни органи, органи локалне самоуправе и овлашћене и друге организације 
дужни су да редовно, благовремено, потпуно и објективно, обавештавају 
јавност о стању животне средине, односно о појавама које се прате у оквиру 
мониторинга имисије и емисије, као и мерама упозорења или развоју загађења 
која могу представљати опасност за живот и здравље људи, у складу са 
Законом о заштити животне средине и другим прописима.  
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XII ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  

 
Главна намена стратешке процене утицаја на животну средину је да олакша 
благовремено и систематично разматрање могућих утицаја на животну средину 
на нивоу стратешког доношења одлука о плановима и програмима уважавајући 
принципе одрживог развоја. Стратешка процена је добила на значају 
доношењем EU Directive 2001/42/EC о процени еколошких ефеката планова и 
програма , а у Србији доношењем Закона о стратешкој процени. 
Будући да су досадашња искуства недовољна у примени стратешке процене, 
предстоји решавање бројних проблема. У досадашњој пракси стратешке 
процене планова присутна су два приступа: 
(1) технички: који представља проширење методологије процене утицаја 
пројеката на планове и програме, где није проблем применити принципе за  
EIA, и 
(2) планерски: који захтева битно другачију методологију из следећих разлога: 

➢ Планови су знатно сложенији од пројеката, баве се стратешким 
питањима и имају мање детаљних информација о животној средини, 

➢ Планови се заснивају на концепту одрживог развоја и у већој мери поред 
еколошких обухватају друштвена и економска питања, 

➢ Због комплексности структура и процеса, као и кумулативних ефеката у 
планском подручју нису применљиве софистициране симулационе 
математичке методе, 

➢ При доношењу одлука већи је утицај заинтересованих страна  и 
нарочито јавности, због чега примењене методе и резултати процене 
морају бити разумљиви учесницима процеса процене 

 
Због наведених разлога у пракси стратешке процене користе се најчешће 
експертске методе као што су: контролне листе и упитници, матрице, 
мултикритеријална анализа, просторна анализа, SWOT анализа, Делфи 
метода, оцењивање еколошког капацитета, анализа ланца узрочно – 
последичних веза, процена повредивости, процена ризика и др.Као резултанта 
примене било које методе појављују се матрице којима се испитују промене 
које би изазвала имплементација плана и изабраних варијанти (укључујући и 
ону да се план не примени). Матрице се формирају успостављањем односа 
између циљева плана, планских решења и циљева стратешке процене са 
одговарајућим индикаторима. 
Овде је примењена методологија процене која је развијана и допуњавана у 
претходних година и која је углавном у сагласности са новијим приступима и 
упутствима за израду стратешке процене у Европској Унији. Специфичности 
конкретних услова који се односе на предметно истраживање огледају се у 
чињеницама, да се оно ради као стратешка процена утицаја на животну 
средину са циљем да се истраже циљеви плана и дефинишу карактеристике 
могућих негативних утицаја и оцене планске мере за спровођење негативних 
утицаја у границе прихватљивости. Садржај стратешке процене утицаја на 
животну средину, а донекле и основни методолошки приступ дефинисани су 
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину. Специфичности 
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конкретног плана, као и специфичности постојећег стања животне средине на 
конкретном простору, условили су да се садржај стратешке процене у 
одређеној мери модификује и прилагоди основним карактеристикама плана, 
али да обухвати све потребне сегменте дефинисане Законом. 
 
Што се тиче методологије, у изради овог документа коришћена је методологија 
за евалуацију и примењен је метод вишекритеријумске експертске евалуације. 
Као основа за развој овог метода послужиле су методе које су потврдиле своју 
вредност у земљама Европске уније. Примењена методологија заснована је на 
квалитативном вредновању животне средине у подручју плана, непосредном и 
ширем окружењу, као основе за валоризацију простора за даљи одрживи 
развој. 
У смислу општих методолошких начела, стратешка процена утицаја је урађена 
тако што су претходно дефинисани: полазни програмски елементи (садржај и 
циљ плана), положај полазне основе, постојеће стање животне средине. Битан 
део истраживања је посвећен: 

➢ процени постојећег стања, на основу кога се могу дати еколошке 
смернице за планирање, 

➢ квалитативном одређивању могућих утицаја планираних активности на 
основне чиниоце животне средине који су послужили и као основни 
индикатори у овом истраживању, 

➢ анализи планских решења на основу којих се дефинишу еколошке 
смернице за спровођење плана и имплементацију, тј. за утврђивање 
еколошке валоризације простора за даљи развој. 

 
У процесу израде Стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације за Индустријску зону „Жировничко поље“ нису уочене 
битне тешкоће које би утицале на ток и поступак процене утицаја стратешког 
карактера, осим у недостатку података мониторинга елемената животне 
средине за конкретну локацију, имајући у виду да се мерење и параћење 
елемената животне средине не врши на територији општине Баточина. За 
оцену стања животне средине извршена је процена на основу увида на терену, 
услова надлежних институција, постојеће просторно-планске и урбанистичке 
документације, природних карактеристика просторне целине, као и података 
студијске, пројектне и друге доступне документације.  
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Процедура и методологија израде извештаја о СПУ 

XIII ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА 

Приказ стања животне 
средине на подручју плана 

 

УТВРЂИВАЊЕ 
ОБУХВАТА СПУ 

Преглед садржаја и циљева 
предметног плана 

Идентификација проблема 
животне средине на подручју 

плана 

 

Приказ варијантних решења-
сценарији развоја 

 

Однос са другим плановима, 
стратегијама и програмима 

 

Одређивање циљева СПУ и 
избор индикатора 

 

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА 
НА ЦИЉЕВЕ СПУ 

Процена утицаја сектора 
плана и варијанти 

 

Поређење варијанти и 
образложење избора 

најповољнијих решења 

 

Евалуација 
карактеристика и значаја 
утицаја планских решења 

 

Смернице за процене 
утицаја на нижим 

хијерархијским нивоима 

 

УТВРЂИВАЊЕ 
ЦИЉЕВА И 
ПРОГРАМА 

МОНИТОРИНГА 

Квалитативни метод 
процене утицаја 

 

Утврђивање мера за 
ограничавање утицаја 

 

Семиквантитативна 
метода 
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Саставни део поступка стратешке процене су консултације са заинтересованим 
органима и организацијама и са становништвом подручја за који се ради план и 
стратешка процена, а у циљу обезбеђивања ефикасне заштите животне 
средине и одрживог развоја планског подручја. 
Чланом 17 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише 
се учешће заинтересованих органа и организација , који могу да дају своје 
мишљење о Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину у року 
од 30 дана. Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о 
стратешкој процени, орган надлежан за припрему плана обезбеђује учешће 
јавности у разматрању извештаја о стратешкој процени (члан 19). Орган 
надлежан за припрему плана обавештава јавност о начину и роковима увида у 
садржину Извештаја и достављање мишљења, као и времену и месту 
одржавања јавне расправе у складу са законом којим се уређује поступак 
доношења плана. Због значаја могућих утицаја предметног плана на животну 
средину, нарочито је важно адекватно и транспарентно укључивање 
заинтересованих страна (инвеститора, надлежних државних органа, локалних 
управа, невладиних организација и становништва) у процес доношења одлука 
по питањима заштите животне средине. Учешће надлежних органа и 
организација обезбеђује се писаним путем и путем презентација и консултација 
у свим фазама израде и разматрања стратешке процене. Учешће 
заинтересоване јавности и невладиних организација обезбеђује се путем 
средстава јавног информисања и у оквиру јавног излагања Плана. 
Орган надлежан за припрему плана израђује извештај о учешћу 
заинтересованих органа и организација и јавности који садржи сва мишљења о 
СПУ, као и мишљења изјављених у току јавног увида и јавне расправе. 
Извештај о СПУ доставља се заједно са извештајем о стручним мишљењима и 
јавној расправи органу надлежном за заштиту животне средине на оцењивање. 
На основу члана 21 по добијању ових извештаја орган надлежан за послове 
заштите животне средине може прибавити мишљење других овлашћених 
организација или стручних лица за поједине области или може образовати 
комисију за оцену извештаја о стратешкој процени.  
На основу оцене орган надлежан за заштиту животне средине даје своју 
сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину у 
року од 30 дана од дана пријема захтева за оцењивање. 
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XIV ЗАКЉУЧАК СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

 
Стратешка процена утицаја на животну средину је процес који треба да 
интегрише циљеве и принципе одрживог развоја у плановима, уважавајући при 
томе потребу да се избегну или ограниче негативни утицаји на животну средину 
и на здравље и добробит становништва.  
Значај стратешке процене утицаја на животну средину, поред осталог, огледа 
се у томе што:  
-се заснива на начелима одрживог развоја, предострожности, интегралности и 
учешћа јавности,  

-обрађује питања и утицаје ширег значаја, који се не могу поделити на пројекте,  

-утврђује одговарајући контекст за процену утицаја конкретних пројеката, 
укључујући и претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују 
детаљније истраживање.  
 
Најсевернија тачка обухвата се налази на граници к.п.3905 К.О.Бадњевац, иде 
северном границом до тачке где прелази преко и иде према југу и спаја се са 
северозападном тачком к.п.3933 К.О.Бадњевац и даље се спушта западном 
границом к.п.3933 до канала на к.п.3905 прелази преко регулацијом планиране 
саобраћајнице Улице бр.4 и даље наставља јужном границом к.п. 3905 до 
пресечне тачке са к.п.3936 К.О.Бадњевац. Граница се креће ка југозападу дуж 
западне границе ове парцеле до пресечне тачке са к.п.3937 К.О.Бадњевац од 
које даље иде према истоку северном границом ове парцеле до пресечне тачке 
са к.п.3932 К.О.Бадњевац. Граница се креће даље према северу источном 
границом ове парцеле до пресечне тачке са к.п.2656 К.О.Жировница и иде 
даље северном границом ове парцеле према истоку до канала, прелази преко 
к.п.2683/2 и 2669/2 обе у оквиру К.О.Жировница и даље наставља према 
северу источном границом к.п.2669/2 до југозападне тачке к.п.2642/2 
К.О.Жировница. Од ове тачке граница се креће према северу и сече парцеле 
2642/2, 2642/3 и 2641/2 све К.О.Жировница, у складу са границом плана у 
контакту, све до југоисточне тачке к.п.2629 К.О.Жировница. Граница се креће 
даље према северу источном границом ове парцеле, прелази преко к.п.2687/2 
К.О.Жировница и иде према западу северном границом ове парцеле и 
северном границом к.п.3930 К.О.Бадњевац до пресека са почетном тачком.  
 
Простор у обухвату Плана је неизграђен. Највећу површину у обухвату плана, 
око 90% земљишта, заузимају пољопривредне и неизграђене  површине 
обрасле аутохтоном вегетацијом.   
У појасу уз државни пут Баточина – Крагујевац организован је производно-
комерцијални комплекс Керамике „Јовановић“ чији крајњи западни део улази у 
обухват предметног ПДР-а.  
Предметни неизграђени простор се са југозападне стране наслања на 
асфалтирани локални пут Жировница - Бадњевац. Читав захват плана 
испресецан је и највећим делом уоквирен и повезан пољским приступима 
(макадамски и земљани путеви и прилази). 
Циљ израде Плана детаљне регулације за Индустријску зону „Жировничко 
поље“ је дефинисање површина јавне намене, земљишта ван површина јавне 
намене, дефинисање правила уређења и правила грађења и стварање правног 
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и планског основа за уређење и изградњу простора намењеног за привреду и 
индустрију. 

Остали циљеви израде Плана детаљне регулације су: 

• дефинисање планских решења утврђених планом вишег реда; 

• дефинисање и регулација односа земљишта за површине јавне и остале 

намене 

регулација површина и објеката јавне намене; 

• дефинисање правила уређења и правила грађења; 

• развој комуналне инфраструктуре и опремање локације; 

• дефинисање услова и мера заштите културног наслеђа, енергетске 

ефикасности, приступачности и животне средине. 

Израда плана заснива се на постављеним циљевима и задацима и то у складу 
са: 

• Просторним планом општине Баточина („Службени лист општине 
Баточина“, бр. 05/10) 

• Могућностима геоморфолошких карактеристика терена, потребама 
привредних субјеката и принципима заштите животне средине. 

 
Простор унутар грађевинског подручја Плана детаљне регулације планиран је 
као јединствена  просторна целина у оквиру које се развијају функционалне 
зоне које прате одговарајући урбанистички показатељи. 
 
Простор у обухвату грађевинског подручја плана подељен је на следеће 
функционалне зоне: 

• Пословно-производна зона 

• Зона водотока 

• Саобраћајне површине 
 

Стратешком проценом утицаја Плана детаљне регулације за Индустријску зону 
„Жировничко поље“, анализирано је постојеће стање животне средине у оквиру 
планског подручја, значај и карактеристике Плана, карактеристике утицаја 
планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Плана на 
животну средину. У том процесу доминантно је примењен планерски приступ 
који сагледава трендове и сценарије развоја, а не бави се појединачним 
пројектима и објектима што је карактеристично за техничко-технолошки 
приступ, односно израду процена утицаја за појединачне пројекте.  
Концепцијски је примењен интегрални приступ који се базирао на интеграцији 
циљева стратешке процене у планска решења у самом планском процесу који 
је, иначе, подразумевао паралелну израду оба планска документа. Управо је у 
том делу и остварен најзначајнији допринос стратешке процене, а то је да План 
садржи све елементе одрживости са фокусом на аспект заштите животне 
средине.  
Примењени методолошки приступ СПУ базиран је на дефинисању циљева и 
индикатора одрживог развоја и вешекритеријумској квалитативној евалуацији 
планских решења у односу на дефинисане циљеве СПУ. У том конктексту 
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посебно је значајно нагластити да је СПУ најзначајнији инструмент у 
реализацији начела и циљева одрживог развој у процесу планирања. То значи 
да се СПУ није бавила искључиво заштитом животне средине (мада је 
генерално фаворизовала), већ и социо-економским аспектом развоја, па су и 
сами циљеви СПУ дефинисани у том контексту.  
У оквиру СПУ дефинисани су циљеви одрживог развоја и индикатори за оцену 
одрживости Плана. Избор индикатора извршен је из основног сета индикатора 
одрживог развоја УН и прилагођен потребама израде планског документа. Овај 
сет индикатора базиран је на принципу идентификовања ''узрока'' и 
''последица'' и на дефинисању ''одговора'' којим би се проблеми у животној 
средини минимизирали. У процес вишекритеријумске евалуације укључена су 
стратешки важна приоритетна планска решења која су вреднована по основу 
следећих критеријума:  
-величине утицаја,  
-просторних размера могућих утицаја и  
-вероватноћи утицаја.  
 
Формиране су матрице у којима је извршена вишекритеријусмка евалуација 
одабраних планских решења у односу на дефинисане циљеве/индикаторе и 
критеријуме за оцену утицаја. Након тога је извршена процена могућих 
кумулативних и синергетских ефеката планских решења у односу на области 
стратешке процене.  
 
Резултати евалуације указали су на следеће:  
-када је реч о негативним ефектима Плана, погоршања стања су процењена 
као мала и у просторном смислу и по интензитету, с обзиром на то да 
планиране активности, уз придржавање прописаних услова заштите, не 
доприносе загађењу ни деградацији простора у мери која може значајно 
утицати на постојећи еколошки капацитет простора. Негативни утицаји су 
неминовна последица развоја, а у конкретном случају односе се на: заузимања 
земљишта за изградњу, развој пословно-производне зоне и развој саобраћаја, 
са свим могућим импликацијама које то може имати на квалитет основних 
чинилаца животне средине. 
-побољшања која се могу очекивати реализацијом планских поставки имају 
позитиван ефекат у ширем контексту који превазилази локалне оквире и 
границе плана, поготово у економском и социјалном смислу.  
 
Да би позитивни плански утицаји остали у процењеним оквирима који неће 
оптеретити капацитет простора, а могући негативни ефекти планских решења 
минимизирали и/или предупредили, дефинисане су планске смернице и мере 
заштите које је потребно спроводити у циљу спречавања и ограничавања 
негативних утицаја Плана на животну средину. Као инструмент за праћење 
реализације планираних активности и стања животне средине дефинисан је 
систем праћења стања (мониторинг) за појединачне чиниоце животне средине.  
Стратешка процена утицаја Плана на животну средину је важан процес, али и 
важан документ из следећих разлога: 
 
- простор вреднује са аспекта одрживог развоја – заштите животне средине и 
економски прихватљивог развоја; 
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- простор вреднује са аспекта спречавања конфликата и грешака у простору, 
избегавања непотребних трошкова и самим тим представља инструмент 
превентивне заштите још у фази израде планског документа; 
- даје смернице, мере и услове за еколошко-економски оправдано, одговорно, 
прихватљиво, развојно, одрживо планирање и управљање простором; 
- обрађивачима Плана даје потребне податке, информације о стању и 
могућностима у простору, потенцијалима и ограничењима, могућим 
конфликтима и друге важне податке о животној средини; 
- даје матрицу са обавезујућим смерницама и мерама, препорукама и условима 
за ниже хијерархијске нивое; 
- прописује нивое процене утицаја за планове – планова детаљне регулације и 
пројекте (објекте, постројења, технологије, радове и активности у простору); 
- даје приказ процене стања према поставкама планираног развоја и даје 
механизме контроле кроз обавезујуће смернице, мере и услове заштите и 
унапређења стања животне средине и правила уређења и грађења; 
- омогућава да се дугорочним управљањем и контролом реализације 
планираног развоја могу узети у обзир импликације планских решења на 
природне вредности, ресурсе и животну средину, природна и културна добра у 
Плану. 
 
Процена плана са еколошког аспекта је важна за доношење планских одлука 
на свим нивоима, а нарочито за одлучивање о заштити животне средине, јер: 
-дефинише процедуре одлучивања; 
-дефинише процедуре за све фазе планирања и све хијерархијске нивое, за 
реализацију планираних намена и појединачних пројеката; 
-дефинише процедуре заштите и мониторинга животне средине. 
 
Стратешка процена Плана интегрише еколошке, социјално-економске и био-
физичке сегменте животне средине, повезује, анализира и процењује 
активности различитих интересних сфера и усмерава План ка решењима која 
су, пре свега, од интереса за вредности и квалитет животне средине. Анализа и 
процена потенцијалних утицаја стратешког карактера превентивно делује у 
смислу спречавања еколошке штете у простору. 
 
На нивоу Плана детаљне регулације за Индустријску зону „Жировничко поље“, 
процењени су потенцијални утицаји планираних намена и ефекти на животну 
средину, укључена је јавност и заинтетресоване институције у процес 
одлучивања, а приликом доношења коначне одлуке биће узети у обзир 
добијени резултати и укључени у Извештај о Стратешкој процени утицаја 
плана. 
 
Стратешка процена утицаја је интегрисана у нацрт Плана детаљне регулације у 
поступку израде плана, а у циљу заштите природних вредности и животне 
средине, као и оптимизације управљања простором и ресурсима, како би се 
планиране намене, објекти и садржаји реализовали на одржив и еколошки 
прихватљив начин.  

XV ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
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- Закон о заштити животне средине ("Сл.гласник РС бр. 135/04,36/09,36/09-др. 
закон и 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС,14/16,76/18,95/18-др. закон и 95/18-др. 
закон).  
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 91/10 и 

14/16).  
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 36/09);  
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, број 135/04 и 88/10).  
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 
(„Службени гласник РС”, број 135/04 и 25/15).  
- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 
и 25/15).  
- Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 
92/11 и 25/15).  
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 14/16 
и 95/18 ).  
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС”, број 36/09 и 
95/18-др.закон).  
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09 и 10/13).  
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, број 
36/09 и 88/10).  
- Закон о водама ("Сл.гласник РС бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-
др.закон). 
- Закон о режиму вода („Службени лист СРЈ”, број 59/98, „Службени гласник 
РС”, број 101/05).  
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08, 
41/09, 112/15, 80/17 i 95/18 - dr. zakon)  
- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 
41/09, 10/13 и 101/16);  
- Закон о здрављу биља („Службени гласник РС”, број 41/09 и 17/19);  
- Закон о средствима за заштиту биља („Службени гласник РС”, број 41/09); 
- Закон о органској производњи и органским производима („Службени лист РС”, 
број 62/06).  
 - Закон о органској производњи („Службени гласник РС”, број 30/10) 
(„Службени лист РС”, број 30/10 и 17/19-др.закон).  
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС”, број 41/09).  
- Закон о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15).  
- Закон о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14 и 95/18).  
- Закон о дивљачи и ловству (“Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 95/18);  
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 
88/11).  
- Закон о просторном плану Републике Србије („Службени гласник РС”, број 
88/10).  
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 
64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – 
одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19). 
- Закон о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, 
број 15/16). 
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- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14, 
101/16 и 47/18).  
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 
и 95/18).  
- Уредба о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину 
(„Службени гласник РС”, број 109/09 и 8/10);  
 
 
- Уредба о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање 
животне средине и највишег износа накнаде („Службени гласник РС”, број 
111/09);  
- Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите 
животне средине, методологији, структури, заједничким основама, категоријама 
и нивоима сакупљања података, као и о садржини информација о којима се 
редовно и обавезно обавештава јавност („Службени гласник РС”, број 112/09).  
-Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и 
фауне („Службени гласник РС”, бр. 31/05, 45/05, 22/07, 38/08 и 9/10).  
-Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, број 114/08). 
- Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, 
обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених 
производа и годишњем извештају, начину и роковима достављања годишњег 
извештаја, обвезницима плаћања накнада, критеријумима за обрачун, висину и 
начин обрачунавања и плаћања накнаде („Службени гласник РС”, број 
54/10,86/11,15/12,41/13-др.правилник и 3/2014).  
- Уредба о категоризацији водотока („Службени гласник СРС”, број 5/68);  
- Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС”, број 5/68).  
 

 

-Правилник о категоризацији заштићених природних добара („Службени 
гласник РС”, број 30/92);  
-Правилник о начину обележавања заштићених природних добара („Службени 
гласник РС”, бр. 30/92, 24/94, 17/96);  
- Правилник о регистру заштићених природних добара („Службени гласник РС”, 
број 30/92).  
- Правилник о садржају и начину вођења регистра заштићених природних 
добара („Службени гласник РС”, број 81/10).  
-Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређења депонија 
отпадних материја („Службени гласник РС”, број 54/92).  
- Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и 
евидентирања података („Службени гласник РС”, бр. 30/97 и 35/97);  
- Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије, 
критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/92, 30/99 и 19/06).  
-Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу 
буке 
 
дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник РС”, број 72/10).  
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- Правилник о методама и минималном броју испитивања квалитета отпадних 
вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС”, 
бр. 33/16);  
- Правилник о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС”, број 
31/82);  
- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр. 
42/98 и 44/99);  
- Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите 
изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС”, број 92/08);  
- Правилник о опасним материјама које се не смеју уносити у воде (“Службени 
лист СРС”, бр. 31/82).  
- Правилник о начину уништавања биља за које су наређене мере уништења 
(„Службени лист СРЈ”, број 67/01).  
- Правилник о врстама амбалаже за пестициде и ђубрива и о уништавању 
пестицида и ђубрива („Службени лист СРЈ”, бр. 35/99, 63/01 и 13/2012).  
 

 

- Национална стратегија одрживог развоја, 2008.  
- Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара 
(„Службени гласник РС”, бр. 33/12);.  
- Национални програм заштите животне средине, 2010.  
- Стратегија биолошке разноврсности (биодиверзитета) Републике Србије за 
период од 2011. до 2018. године и Акциони план за њено спровођење, 2010.  
- Стратегија управљања отпадом за период од 2010. до 2019. Године, 2010.  
- Стратегија за примену Kонвенције о доступности информација, учешћу 
јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне 
средине – Архуска конвенције, („Службени гласник РС”, бр. 103/11. 
 
 
- Просторни план општине Баточина („Службени лист општине Баточина“, бр. 
05/10) 
- План детаљне регулације за индустријску зону „Жировничко поље“ 
(септембар, 2019). 
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Hа основу члана 27. став 10. и 

члана 29. став 3. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016- др.закон, 

108/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 

40. став 1. тачка 36. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник општине 

Баточина, бр.9/19), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

17.12.2019. године, донела је 

  
О Д Л У К У  

О ПРИБАВЉАЊУ  

НЕПОКРЕТНОСТИ 

У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ 

 

Члан 1. 

 Прибавља се у јавну својину 

општине Баточина следећa 

непокретност и то: 

         -  катастарска парцела бр. 

885/2 у површини од  0.01,79 

хектара,уписана у  Лист непокретности 

бр. 154 КО Жировница као власништво 

Живковић Драгослава  из Жировнице. 

 

Члан 2. 

Непокретност  из члана 1. ове 

Одлуке прибавља се без накнаде. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се председник 

општине Баточина, Здравко 

Младеновић, да са власником 

непокретности закључи Уговор о 

прибављању непокретности у јавну 

својину општине Баточина. 

 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-896/19-01 од 17.12.2019. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић                          

На основу члана 17. став 3. и 

5, члана 29. став 1. тачка 2. и 

члана 43. став 1. тачка 3. Закона о 

смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама 

(''Службени гласник РС'', број 87/18), 

члана 20. став 1. тачка 15. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014 - 

др.закон, 101/2016 – др.закон 

и 47/2018) и члана 40. тачка 41. Статута 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), 

Скупштина општине Баточина на 

седници одржаној дана 17.12.2019. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ 

СИТУАЦИЈАМА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

Члан 1. 

Усваја се План заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама 

општине Баточина, на који је 

сагласност дало Министарство 

унутрашњих послова, Сектор за 

ванредне ситуације -Управа за ванредне 

ситуације Крагујевац, 09.15.3 бр. 217-

15631/19 од 14.11.2019. године. 

 

Члан 2. 

Саставни део ове одлуке је План 

заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама општине Баточина. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осам 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-897/19-01 од 17.12.2019. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У  

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Баточина, 2019. година
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ЗАКОНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У 

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

− Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“, бр. 87/2018); 

− Упутство о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и 

спасавања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 18/2017). 

Министарство унутрашњих послова РС, Сектор за ванредне ситуације, Управа за 

ванредне ситуације у Kрагујевцу, по овлашћењу Министра унутрашњих послова РС 

01-35/18-17 од 15.03.2018. године, начелник Управе за ванредне ситуације у 

Крагујевцу, доноси решење под 09.15.3 број 217-5331/19 од 04.06.2019. године у којем 

даје сагласност на Процену угрожености од елементарних непогода и других несрећа 

општине Баточина,на основу члана 15. став 2. и став 7. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 87 од 

13.11.2018. године) и чл. 106. Закона о општем управном поступку ( „Службени лист 

РС“ бр. 18/16, 95/18), за идентификоване опасности од зермљотреса и поплава. 

Након израде и усвајања Процене ризика од катастрофа општине Баточина, приступа 

се изради Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. Планови заштите и 

спасавања се израђују у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама и Упутством о методологији за израду процене 

угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, за опасности 

које су дефинисане усвојеном Проценом. 

С обзиром на обрађене опасности у Процени ризика од катастрофа и усклађеност са 

Методологијом, у Плану заштите и спасавања биће обрађене опасности: земљотрес и 

поплаве. 
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Увод 

План заштите и спасавања представља основни плански документ на основу кога се 

субјекти и снаге заштите и спасавања организују и припремају за учествовање у 

извршавању мера и задатака заштите и спасавања угроженог становништва, 

материјалних и културних добара и животне средине. 

Циљ израде планова је утврђивање задатака свих субјеката заштите и спасавања, 

планско и организовано ангажовање капацитетаи усклађивање активности у 

спровођењу мера и задатака заштите и спасавања. Планом се планирају оперативне 

мере, субјекти, снаге и средства за спровођење заштите и спасавања живота и здравља 

људи, животиња, материјалних и културних добара и животне средине од 

елементарних непогода и других несрећа. 

Циљеви које треба остварити израдом Плана заштите и спасавања 

План заштите и спасавања има за циљ упознавање становништва са најосновнијим 

поступцима који се морају предузети у циљу спречавања настанка акцидентних 

ситуација или амортизовање њихових последица на најбржи и најбезбеднији начин, 

како би се сачували животи и здравље, као и материјална добра која запослени 

користе. 

Циљеви плана су активности којима се смањује ризик од елементарних непогода и 

других несрећа, и тиме смањи ризик од штетног деловања на људе, животиње, 

материјална и културна добра и животну средину. Учешће локалне самоуправе у 

управљању ризиком је да кроз своје принципе побољша ефективности свих 

компонената система управљања ризиком кроз планирање заштите од елементарних 

непогода и других несрећа, предвиди превентивне мере реаговања и мере и средства за 

санацију последица. Целокупно становништво је у обавези учешћа у спречавању и 

елиминисању ризика и смањивању штете по људе, животиње, материјална и културна 

добра и животну средину и животну, дају свој допринос, кроз: 

− Смањивање вероватноће настанка ванредних ситуација кроз утврђивање и контролу 

свих ризика и идентификовања свих осталих аспеката који имају и могу имати утицај 

на појаву и утицај на животну средину,са циљем њихових смањивања или 

елиминисања; 

− Обављању пословне активности са доследним поштовањем и применом важећих 

законских прописа и стандарда из области заштите у ванредним ситуацијама односно 

прописима управљања; 

− Сталном едукацијом становништва у циљу подизања свести о значају елиминисања 

могућности настанка ванредних ситуација и очувања материјалних добара и животне 

средине; 

− Успостављањем одговорности у спровођењу прокламованих циљева и принципа; 

− Штедњи ресурса и енергије, смањењу или елиминисању употребе штетних и опасних 

материја; 

− Употребом сировина, материјала, опреме и примена технолошких поступака безбедних 

за запослене, кориснике и околину; 

− Коришћење ефикаснијих метода организације рада и процеса, у циљу смањења емисија 

у ваздух и спречавања загађења вода и земљишта; 

− Континуалним мониторингом и побољшањем учинка заштите животне средине и 

смањењем опасности од ванредних ситуација; 

− Анализа остварености утврђених циљева врши се периодично у току године. Циљеви 

се периодично преиспитују и мењају уколико је то потребно. Резултати анализе 

представљају основу за утврђивање циљева за наредну годину. 
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1 План раног упозоравања и приправности (спремности) за 

деловање у ванредним ситуацијама 

1.1 План раног упозоравања 

Узбуњивање је обавештавање становништва о наступајућој или насталој опасности 

ради хитног поступања у циљу заштите живота и здравља. Узбуњивање се врши путем 

система за јавно узбуњивање.  

Систем узбуњивања се састоји од одговарајућих јавних сирена, уређаја, спојних путева 

и техничких средстава за управљање, као и њихове организације размештаја, 

процедуре управљања, употребе и одржавања. Изградњу и одржавање система за 

узбуњивање финансира јединица локалне самоуправе, у складу са Проценом ризика, 

Законом, акустичком студијом и другим прописима и општим актима. 

Електропривредна, водопривредна и друга привредна друштва која користе 

хидросистеме, дужна су да обезбеде благовремено обавештавање и узбуњивање 

становништва о опасностима изазваним хидросистемима која користе.  

Знаци за узбуњивање су јединствени за целу територију Републике Србије и са њима се 

становништво мора благовремено упознати. Знаци за узбуњивање становништва су: 
1) „општа јавна мобилизација“; 

2) „ваздушна опасност“ - опасност од напада из ваздуха; 

3) „радиолошко-хемијско-биолошка опасност“ - опасност од РХБ-средстава; 

4) „пожарна опасност“ - опасност од пожара; 

5) „опасност од елементарних непогода“ - опасност од елементарних и других несрећа 

(поплаве, лавине, клизишта земљишта, несреће у рудницима и производним погонима, 

саобраћајне несреће већих размера и др.); 

6) „престанак опасности“ - престанак најављене опасности.
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Прилог 1: ПРЕГЛЕД ЛОКАЦИЈА СИРЕНА И СПОЈНИХ ПУТЕВА (ССП) 
Р
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а 
Е

в
и
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Локација сирене 

(адреса, место, објекат) 

Врста 

сирене 

Начин 

активирањ

а(даљински

/ 

ручно) 

Спојни 

пут 

(бројвода/ 

радио-

веза) 

Исправност 

(ДА/НЕ) 

Напомена 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Баточина  
Зграда СО Баточина;  

ул. Краља Петра I бр.32 
Електрична Ручно  Да   

Не постоји карта 

и акустична 

студија 

2.  Баточина  
Зграда КЦ „Доситеј Обрадовић”; 

 ул. Доситеја Обрадовића бр. 69 
Електрична Ручно  Да   

Не постоји карта 

и акустична 

студија 
Напомена: У образац нису унети подаци који су означено одређеним степеном тајности
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1.1.1 Шема распореда сирена на карти са акустичком покривеношћу територије 

Напомена: Општина Баточина нема израђену Студију акустичности за територију Општине. 

 

Прилог 2: СПИСАК ПОМОЋНИХ СРЕДСТАВА ЗА УЗБУЊИВАЊЕ ИЗВАН ЧУЈНОСТИ СИРЕНА (ПСУ) 

Р
.б

р
. 

Град/Општина 
Врста сирене 

(ручна, мобилна и др.) 
Територија коју сирена покрива НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 

1.  / / / / 
Напомена: У образац нису унети подаци који су означени одређеним степеном тајности. 

 

Прилог 3: СПИСАК ЉУДСТВА ЈЕДИНИЦЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ (СЈЦЗ-УЛ) 

Р
.б

р
. 

Назив извршиоца посла Презиме и име извршиоца Адреса Телефон НАПОМЕНА 

1 2 3 4 5 6 

1. / / / / / 
Напомена: У образац нису унети подаци који су означени одређеним степеном тајности.
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1.1.2 Организација веза у ванредним ситуацијама 

Имаоци телекомуникационих система и средстава дужни су да служби 112 омогуће 

приоритетно коришћење веза уванреднимситуацијама.Субјекти система осматрања, 

раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања су: Служба 112, органидржавне 

управе, полиција, Војска Србије, привредна друштва, службе од јавног интереса и 

друга правна лица која се уоквиру своје редовне делатности баве осматрањем, 

евидентирањем, анализом и прогнозирањем одређених појаваи стања у 

хидрометеорологији, сеизмологији, заштити од пожара, водопривреди, хемијској и 

радиолошкој заштити,здравству, пољопривреди, електропривреди, саобраћају и другим 

областима.Субјекти који оперативно прикупљају податке, укључујући и податке из 

међународнеразмене, дужни су да обавештавају Службу 112 о опасностима из 

ваздушног простора, стању времена, климе ивода и да достављају анализе, прогнозе и 

упозорења о хидрометеоролошким и геолошким појавама, елементарнимнепогодама, 

другим природним, техничко-технолошким и другим већим несрећама, као и о 

садржају опаснихматерија у ваздуху, земљишту и водама изнад дозвољених вредности 

и све друге прикупљене податке о појавамакоје могу угрозити људе, материјална 

средства и животну средину. 

Служба 112 као субјекат система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и 

узбуњивања обављаследеће задатке: 
1) примање позива за помоћ; 

2) рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање становништва, надлежних органа, 

привредних друштава идругих правних лица у зони угрожености, као и снага заштите и 

спасавања; 

3) обезбеђење јединственог комуникационо-информационог система; 

4) обезбеђење функционалне интеграције служби од интереса за заштиту и спасавање и 

управљање ванреднимситуацијама; 

5) обезбеђује међународну размену података у области заштите и спасавања од последица 

елементарнихнепогода и других несрећа. 

Службу 112 чине: 
1) Национални центар 112; 

2) оперативни центри 112; 

3) осматрачке станице; 

4) систем јавног узбуњивања 

Национални центар 112 и оперативни центри 112, у складу са прописаном процедуром 

прикупљају, анализирају,прате и обавештавају надлежне органе и институције о свим 

врстама информација из области ванредних ситуација.Национални центар 112 обавља 

међународне комуникационо-информативне послове из области заштите 

оделементарних непогода и других несрећа. 

Оперативни центри 112 раде као јединствени комуникационо-информативни 

центар.Осматрачке станице се образују у циљу прикупљања података о могућим 

опасностима, ефектима ипоследицама елементарних непогода и других несрећа. 

Осматрачке станице образује и њима управљаМинистарство. Систем узбуњивања се 

састоји од одговарајућих јавних сирена, уређаја, спојних путева и техничких средстава 

за управљање, као и њихове организације размештаја, процедуре управљања, употребе 

и одржавања. Изградњу и одржавање система за узбуњивање финансира јединица 

локалне самоуправе, у складу са Проценом угрожености, Законом, акустичком 

студијом и другим прописима и општим актима. Електропривредна, водопривредна и 

друга привредна друштва која користе хидросистеме, дужна су да обезбеде 
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благовремено обавештавање и узбуњивање становништва о опасностима изазваним 

хидросистемима која користе.  

Радио-дифузне и телевизијске станице са националним, регионалним и локалним 

фреквенцијама, дужне су да на захтев оперативног центра 112 одмах прекину 

емитовање програма, ради преношења одговарајућих обавештења од интереса за 

заштиту и спасавање. Оператери мобилне телефоније дужни су да на захтев 

оперативног центра 112 обезбеде бесплатно преношење обавештења од интереса за 

заштиту и спасавање телефонским претплатницима.  

Оператери фиксних и мобилних телефонија дужни су да редовно достављају Служби 

112 ажуриране базе података о корисницима претплатничких телефонских бројева 

фиксних и мобилних телефонија на територији Републике Србије. Правна лица која се 

баве мобилним телекомуникацијама дужна су да за потребе надлежне службе и 

оперативног центра 112, у циљу заштите и спасавања, обезбеде бесплатну услугу 

лоцирања места позиваоца (долазног позива). За потребе праћења стања и управљања 

ванредним ситуацијама, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе могу 

формирати ситуациони центар. Ситуациони центар је обавезан да прикупљене податке 

доставља територијално надлежном оперативном центру. Ради ефикасног прикупљања 

података, обавештења и информација, у јавној телефонској мрежи користи се 

бесплатни позивни број 112 као јединствени европски број за хитне службе. Власници 

пословних, стамбених и других зграда и објеката, дужни су да за потребе система 

осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања омогуће инсталирање 

сирена и других одговарајућих уређаја и средстава система осматрања, обавештавања и 

узбуњивања на тим објектима и омогуће приступ за њихово одржавање, уз уважавање 

мера заштите људи и животне средине. Привредна друштва за дистрибуцију 

електричне енергије дужна су да обезбеде непрекидно снабдевање електричном 

енергијом уређаја система осматрања, обавештавања и узбуњивања. 

Становништву се приликом обавештавања и упозоравања о наступајућој опасности 

дајуупутства о предузимању мера личне и колективне заштите. Сва обавештења се дају 

преко радио-дифузних и телевизијских станица са националним, регионалним и 

локалним фреквенцијама, разгласних уређаја, плаката, огласа у органима, привредним 

друштвима и др. правним лицима, а у неким случајевима преко одговарајућих 

уговорених сигнала. Системом јавногузбињивања управља МУП Србије.  
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Прилог 4: ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И НАЧИНА ПРИКУПЉАЊА И ПРОСЛЕЂИВАЊА– ДОСТАВЉАЊА ИНФОРМАЦИЈА 

О НЕПОСРЕДНОЈ И ПО НАСТАНКУ ОПАСНОСТИ 

ОПШТИНСКИ ШТАБ 

ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

ГРАЂАНИ 

ДЕЖУРНИ У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ ЈСЛ 

ПРИВРЕДНА И 

ДРУГА ПРАВНА 

ЛИЦА,  
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ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА 
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ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 

МИНИСТАРСТАВА 

И ПОСЕБНИХ 
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Прилог 5: ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК СУБЈЕКАТА СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА(ТИ-С) 

РБ 
ОРГАН/ОРГАНИЗАЦИ

ЈА 

КОРИСНИЦИ 

ТЕЛЕФОНА 

Број за 

индетификацију 
ТЕЛЕФОНИ 

e-mail 
1-

10 
11-20 

21-

31 

КУЋН

И 
ПОСАО МОБИЛНИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1.  
Скупштина општине 

Краља Петра I бр.32 

Бранислав 

Павловић 
    034/6842118 064/0116251  

2.  
Председник општине 

Краља Петра I бр.32 

Здравко 

Младеновић 
    034/6842118 060/3251101  

3.  

Општинска управа и 

службе општине 

Краља Петра I бр.32 

Никола 

Несторовић 
    034/6842118 064/8812915  

4.  
ВСЈ Баточина 

Војводе Путника бб 

Драган 

Младеновић 
    034/569452 064/8924447  

5.  
ЈП „Лепеница Баточина“ 

Карађорђева бб 
Драган Бојић     034/6841100 065/8271985  

6.  
Дом Здравља Баточина 

Милоша Oбреновића 1 
Ана Аничић     034/6841130 064/8481538  

7.  
Црвени Крст Баточина 

Војводе Путника бб 

Славомирка 

Милојевић 
    034/6842365 064/2591609  

Напомена: У образац нису унети подаци који су означени одређеним степеном тајности. 
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Прилог 6: РАДИО–ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК СУБЈЕКАТА СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА (РТИ-С) 

Рбр Учесник 
Позивни 

знак 

Број за 

идентификаију 

Учесника 
Локација 

Репетитора 

Радни 

канал 
Број 

Телефона 

Број телефона 

за интеграцију 

жичне и радио 

везе 1-10 11-20 21-31 С/Д С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  
Скупштина општине 

Краља Петра I бр.32 
       034/6842118  

2.  
Председник општине 

Краља Петра I бр.32 
       034/6842118  

3.  

Општинска управа и 

службе општине 

Краља Петра I бр.32 

       034/6842118  

4.  
ВСЈ Баточина 

Војводе Путника бб 
       034/569452  

5.  

ЈП „Лепеница 

Баточина“ 

Карађорђева бб 

       034/6841100  

6.  

Дом Здравља 

Баточина 

Милоша Oбреновића 

1 

       034/6841130  

7.  

Црвени Крст 

Баточина 

Војводе Путника бб 

       034/6842365  

Напомена: У образац нису унети подаци који су означени одређеним степеном тајности. 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 

327 

 

1.2 План приправности-спремности за деловање у ванредним 

ситуацијама 

Приправност-спремност подразумева поступно довођење постојећих оперативних 

снага и средстава за заштиту и спасавање у стање спремности за извршење наменских 

задатака у циљу спасавања људи, материјалних и културних добара у случају 

елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа. 

Мере приправности-спремности за ванредне ситуације обухватају спровођење 

следећих мера:  

− увођење сталног дежурства и спровођење провере спремности запослених и 

материјално техничких средстава за деловање у случају настанка опасности (штаб за 

ВС, субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање, повереници и заменици 

повереника цивилне заштите, јединице цивилне заштите опште намене и др.); 

Професионалне снаге заштите и спасавањакао што су ВСЈ и Полиција су увек у стању 

редовне делатности па им је потребно само пренети информацију да је опасност могућа 

или је већ настала.); 

− спровођење мера безбедности (физичко обезбеђење, противпожарна заштита, мере 

личне, узајамне и колективне заштите…);  

− прекид коришћења годишњег одмора лицима неопходним за реализацију постављених 

задатака;  

− уређење објеката за заштиту (ојачавање насипа, чишћење склоништа, провера 

исправности инсталација, поправка постојеће и набавка недостајуће опреме). 

План приправности - спремности за ванредне ситуације обухвата мере, поступке и 

задатке којима се обезбеђује виши ниво спремности субјеката заштите и спасавања на 

територији Oпштине чиме се омогућава брже укључивање и ефикасније деловање на 

спречавању настанка и умањењу последица проузрокованих елементарним непогодама 

и другим несрећама. 

Спровођењем мера приправности стварају се услови за деловање оперативних и других 

снага заштите и спасавања грађана. 

Приправност-спремност наређује Општински штаб за ванредне ситуације на основу 

обавештења Републичког или окружног центра за обавештавање – 112, затим на основу 

обавештења или упозорења РХМЗ, Републичког сеизмолошког завода или других 

надлежних служби или органа из области безбедности, здравства, саобраћаја, 

енергетике, водопривреде и др, зависно од врсте опасности. 

Наредбу за стављање у приправност Штаба за ванредне ситуације и снага заштите и 

спасавања на територији Oпштине издаје Председник општине. Наредба се саопштава 

телефоном, факсом, путем мејла или личним саопштавањем. 

Обавезе руководилаца субјеката заштите и спасавања по пријему наређења за 

приправност: 

− у стање приправности довести руководећу структуру субјекта; 

− проверити расположивост мтс и њену исправност; 

− известити К-данта штаба о предузетим мерама. 

Председник оппштине (К-дант Штаба) наредбу о приправности издаје начелнику 

Штаба, којидаље преноси наредбу о спровођењу мера приправности члановима штаба. 

На тај начин, штаб је активиран и почиње са радом. 
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1.2.1 Увођење приправности уопштини Баточина 

Приправност се уводи на следећи начин и следећим субјектима: 
1. Општински штаб за ванредне ситуације 

Након добијене информације од стране Центра за обавештавање општине Баточинада 

је могућ настанак одређене опасности и да може угрозити животе људи и материјална 

добра, Председник општине, телефоном, позива начелника Општинског штаба и свог 

заменикада се одмах појаве у кабинету председника општине. Уколико телефонске 

везе не функционишу, онда Председник општине шаље курира и уручује им налог за 

активирање Штаба како би се донела Наредба о спровођењу мера приправности. Након 

доласка чланова Општинског штаба за ВС одржава се хитна седница и доноси се 

Наредба о спровођењу мера приправности оспособљеним правним лицима за заштиту 

и спасавање и другим субјектима за које се процени да могу бити потребни за 

евентуално предузимање мера заштите и спасавања. 
2. Ватрогасно-спасилачке јединице 

На простору општине Баточина има једна професионална ватрогасно-спасилачка 

јединица која је увек у радном режиму и обавезној приправности неопходних снага. 

Члан Општинског штаба за ВС задужен за противпожарну заштиту, преноси 

командиру ватрогасно-спасилачке јединице информацију о могућој опасности и уједно 

препоручује појачане мере приправности.Служба је солидно опремљена са потребном 

опремом. 
3. Полиција 

На територији општине Баточинапостоји Полицијска станица којој се не преноси 

наредба за приправност већ се иста, на основу добијених информација, само 

информише о могућим опасностима које могу настати. 
4. Здравствени центар Баточина 

Општински штаб за ванредне ситуације путем телефона или курирским путем преноси 

Наредбу директоруДомa здравља Баточинао потреби спровођења појачаних мера 

приправности како у самом седишту, тако и уамбулантама по месним заједницама у 

Бадњевцу и Брзану. Приправност подразумева предузимање мера као што су појачано 

дежурство, обезбеђење лекова, средстава за дезинфекцију, завојног материјала и др 

санитетских средстава, проверу стања и евентуалну поправку санитетских возила и др. 

мере. Такође, Општински штаб тражи хитну информацију о тренутном стању лекова, 

санитетског материјалаи возила. 
5. Јавна комуналнапредузећа 

На територији општине Баточина, функционишу два јавна предузећа: „7. јул“ и 

„Лепеница Баточина“. Директор јавних предузећа налази се на челу или улази у састав 

стручно оперативних тимова за заштиту и спасавање Општине. Општински штаб за 

ванредне ситуације задужује свог члана да координира заједно са директорима јавних 

предузећа спровођење мера приправности комуналних предузећа. 
6. Општинска организација Црвеногкрста 

Црвени Крст Србије је активан и пружа помоћ у храни, одећи, обући и санитарним 

средствима. Начелник Општинског штаба за ВС позива секретара Основне 

организације Црвеног крста Баточина и усмено му саопштава Наредбу за спровођење 

мера приправности, а касније, путем мејла, факса или курирским путем уручује исту у 

изворном облику. Секретар предузима хитне мере у циљу обавештавања и стављања у 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 

329 

 

приправност волонтера и других структура Црвеног крста у циљу правовременог и 

ефикасног активирања свих структура у акцији заштите и спасавања.  

Општинска организација Црвеног крста биће стављена у стање приправности-

спремности ради организовања и реализације збрињавања угроженог становништва, 

прве помоћи, дистрибуције пакета хране, хигијене, сушилица за просторије, 

пречишћавање воде за пиће, организовања тражења несталих и др. у свим ванредним 

ситуацијама где је угрожен већи број становника. 
7. Центар за социјалну заштиту 

Општински центар за социјалну заштиту ставиће се у стање приправности због 

евентуалне потребе за активним учешћем у спровођењу и реализацији збрињавања 

већег броја угроженог становништва односно у случајевима потребе за збрињавање 

деце, старих и изнемоглих који су поред оштећених стамбених јединица изгубили 

родитеље или старатеље. 

Центар за социјалну заштиту,,Баточина“ обавља послове на остваривању права 

утврђеним законом:  

− открива и прати социјалне потребе грађана и проблема у области социјалне заштите; 

− предлаже и предузима мере у решавању стања социјалних потреба грађана и прати 

њихово извршење; 

− организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и непосредно пружа 

услуге социјалне заштите;  

− подстиче, организује, координира професионални и добровољно хуманитарни рад у 

области социјалне заштите; 

− води евиденцију о пруженим облицима, услугама и предузетим мерама у оквиру своје 

делатности;  

− врши и друге послове: дневни боравак окупљање остарелих лица, тренутне помоћи, 

опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, 

спровођење поступака категоризације деце и омладине ометене у психи-физичком 

развоју, превоз, исхрана и смештај деце ометене у развоју која похађају основну школу, 

трошкове сахране корисника и других лица 

8. Повереници и заменици повереника цивилне заштите 

Општински штаб доноси наредбу о стављању у стање приправности повереника и 

заменика повереника цивилне заштите у свим месним заједницама- насељеним 

местима, са задатком да се исти не удаљавају ван места становања и буду спремни да 

се јаве на одредиште када Општински штаб одлучи да изврши активирање повереника 

и других структура заштите и спасавања на простору општине Баточина.На територији 

Општине ангажовано је 10 повереника и 10 заменика повереника ЦЗ. 
9. Руководиоци склоништа 

Општинси штаб за ВС процењује потребу стављања у приправност руководиоца 

склоништа. Ова мера се налаже само онда када прети да настане опасност од хемијског 

или нуклеарног удеса и потребе да се угрожено становништво може склонити у 

склоништа.  

Одговорна лица за спровођење мера приправности – спремности су: руководиоци 

наведених правних друштава или правних лица лица и њихови заменици. 

Начин саопштавања Наредбе за спровођење мера приправности: писаним наређењем 

факсом, мејлом, путем Општинског центра за обавештавање и куриром. 

Након стављања у стање приправности свих оспособљених правних лица за заштиту и 

спасавање и других правних лица и оперативних снага, Општински штаб за ванредне 

ситуације општине Баточина одлучује које ће субјекте укључити у заштиту и 
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спасавање људи и материјалних добара у одређеној опасности, па им доставља 

наредбу– захтев за активирање и одређује им задатке због којих се ангажују. 
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Прилог 7: ПРЕГЛЕДСУБЈЕКАТА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОДГОВОРНИХ ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА 

ПРИПРАВНОСТИ-СПРЕМНОСТИ ПО ОПАСНОСТИМА (ПП-1) 

Р
ед

. 
б
р

о
ј 

Назив субјекта  

/ адреса / 
Делатност 

Активност у којој 

сеангажује 

Одговорно лице 

e-mail име и 

презиме 

телефони 

службени/факс мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПОПЛАВА 

1.  
Скупштина општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС и 

информисање јавности 

Бранислав 

Павловић 
034/6842118 064/0116251  

2.  
Председник општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС и 

информисање јавности 

Здравко 

Младеновић 
034/6842118 060/3251101  

3.  

Општинска управа и 

службе Општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС и 

информисање јавности 

Никола 

Несторовић 
034/6842118 064/8812915  

4.  
ВСЈ Баточина 

Војводе Путника бб 

Спасавање 

становништв

а 

Заштита од рушења и 

спасавање из рушевина, 

заштита и спасавање од 

поплава и несрећа на води и 

под водом 

Драган 

Младеновић 
034/569452 064/8924447  

5.  

ЈП „Лепеница 

Баточина“ 

Карађорђева бб 

Комуналне 

делатности 

Заштита од рушења и 

спасавање из рушевина, 

заштита и спасавање од 

поплава и несрећа на води и 

под водом 

Драган Бојић 034/6841100 065/8271985  

6.  
Дом Здравља Баточина 

Милоша Oбреновића 1 
Здравство 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

Ана Аничић 034/6841130 064/8481538  
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Р
ед

. 
б
р

о
ј 

Назив субјекта  

/ адреса / 
Делатност 

Активност у којој 

сеангажује 

Одговорно лице 

e-mail име и 

презиме 

телефони 

службени/факс мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

асанација 

7.  
Црвени Крст Баточина 

Војводе Путника бб 

Хуманитарн

и рад 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација; Расподела 

хуманитарне помоћи 

Славомирка 

Милојевић 
034/6842365 064/2591609  

ЗЕМЉОТРЕС 

1.  
Скупштина општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС и 

информисање јавности 

Бранислав 

Павловић 
034/6842118 064/0116251  

2.  
Председник општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС и 

информисање јавности 

Здравко 

Младеновић 
034/6842118 060/3251101  

3.  

Општинска управа и 

службе општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС и 

информисање јавности 

Никола 

Несторовић 
034/6842118 064/8812915  

4.  
ВСЈ Баточина 

Војводе Путника бб 

Спасавање 

становништв

а 

Заштита од рушења и 

спасавање из рушевина, 

заштита и спасавање од 

поплава и несрећа на води и 

под водом 

Драган 

Младеновић 
034/569452 064/8924447  

5.  

ЈП „Лепеница 

Баточина“ 

Карађорђева бб 

Комуналне 

делатности 

Заштита од рушења и 

спасавање из рушевина, 

заштита и спасавање од 

поплава и несрећа на води и 

под водом 

Драган Бојић 034/6841100 065/8271985  
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Р
ед

. 
б
р

о
ј 

Назив субјекта  

/ адреса / 
Делатност 

Активност у којој 

сеангажује 

Одговорно лице 

e-mail име и 

презиме 

телефони 

службени/факс мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.  
Дом Здравља Баточина 

Милоша Oбреновића 1 
Здравство 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација 

Ана Аничић 034/6841130 064/8481538  

7.  
Црвени Крст Баточина 

Војводе Путника бб 

Хуманитарн

и рад 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација; Расподела 

хуманитарне помоћи 

Славомирка 

Милојевић 
034/6842365 064/2591609  

Прилог 8: ПРЕГЛЕДОПЕРАТИВНИХ ПОСТУПАКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ПРИПРАВНОСТИ-СПРЕМНОСТИ (ПП-2) 

Р
ед

.б
р

о
ј Назив мере 

приправности-

спремности и кратко 

објашњење када се 

уводи 

Носилац 

активности/ 

поступка 

Активност/поступак 

у спровођењу мере приправности-спремности 

Напомена 

(прилог – 

план) 

1 2 3 4 5 

1.  

Добијање упозорењао 

могућој или насталој 

опасности 

Заменик 

команданта 

Штабаза ВС 

Проучавање добијеног упозорења, сагледавање неопходности 

предузимања почетних, хитних мера у циљу подизања нивоа 

спремности за деловање у ванредним ситуацијама 

 

2.  

Хитно активирање 

Општинског штаба за 

ванредне ситуације и 

заказивање хитне 

седнице Штаба 

Заменик 

команданта 

Штабаза ВС 

Хитно позивање начелника Општинског штаба телефоном, а 

уколико не функционишу телефонске везе, позивање се врши 

преко курира (лице запослено у Општинској управи) 

 

Након доласка начелника штаба, Председник општине га упознаје 

са насталом ситуацијом и налаже хитно активирање Општинског 

штаба за ВС 
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Р
ед

.б
р

о
ј Назив мере 

приправности-

спремности и кратко 

објашњење када се 

уводи 

Носилац 

активности/ 

поступка 

Активност/поступак 

у спровођењу мере приправности-спремности 

Напомена 

(прилог – 

план) 

1 2 3 4 5 

Начелник штаба узима Преглед чланова Општинског штаба и 

позива их телефоном. Уколико нема телефонских веза онда се 

позивање врши куририма. Том приликом им саопштава да се 

хитно јаве у општинску салу за састанке. 

 

3.  
Обезбеђење непрекидне 

комуникације 

Начелник 

општинске управе 

Прикупља, обрађује и дистрибуира податке за рад стручнооперативног 

тима и Општинскогштаба за ванредне ситуације; Прати стање у вези са 

заштитом и спасавањем у ванредној ситуацији и предузима мере за 

заштиту и спасавање из своје надлежности 

 

4.  
Припрема хитне седнице 

Општинског штаба за ВС 

Заменик 

команданта 

Штабаза ВС 

Након позивања чланова Општинског штаба за ВС,Председник 

Општине, у својству команданта штаба, и начелник штаба, заједно 

са Општинском управом, врше хитну припрему седнице у смислу 

припреме потребних наредби и закључака које треба на седници 

донети 

 

5.  

Одржавање хитне 

седнице Општинског 

штаба за ВС 

Општински Штаб 

за ванредне 

ситуације 

Упознавање свих присутних чланова штаба са добијеном 

информацијом, врши се брза процена настале ситуације и 

доношење одређене наредбе у циљу предузимања неопходних 

мера заштите и спасавања угроженог становништва и 

материјалних добара. 

 

6.  

Доношење Наредбе о 

увођењу приправности 

Оспособљеним правним 

лицима од значаја за 

заштиту и спасавање 

Општински Штаб 

за ванредне 

ситуације 

Начелник штаба и лице које врше послове заштите и спасавања у 

општини Баточина позивају руководиоце Субјеката од посебног 

значаја за заштиту и спасавање ( у складу са Прилогом-списком 

ових субјеката) и усмено им саопштавају Наредбу о увођењу 

приправности, а уједно им шаљу факсом или мејлом текст 

Наредбе. Уколико везе не функционишу онда се Наредба преноси 

куририма. 

 

7.  Захтевање хитне Општински Штаб Начелник штаба у непосредном контакту са руководиоцима  
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Р
ед
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р

о
ј Назив мере 

приправности-

спремности и кратко 

објашњење када се 

уводи 

Носилац 

активности/ 

поступка 

Активност/поступак 

у спровођењу мере приправности-спремности 

Напомена 

(прилог – 

план) 

1 2 3 4 5 

информације од 

Субјеката од значаја о 

спроведеним мерама и 

степену способности за 

ЗиС 

за ванредне 

ситуације 

оспособљених правних лица тражи хитну информацију у смислу 

стања спремности људства и материјално-техничких средстава за 

евентуално деловање у ванредним ситуацијама 

8.  

Доношење Наредбе о 

увођењу приправности 

свим повереницима и 

заменицима повереника 

цивилне заштите 

Општински Штаб 

за ванредне 

ситуације 

Начелник штаба и запослени у Општинској управи позивају све 

поверенике и заменике повереника цивилне заштите и саопштавају 

им наредбу Општинског штаба да се стављају у стање 

приправности са задатком да се не удаљавају од места рада или 

становања и да чекају позив за активирање и укључивање у акције 

заштите и спасавања у општини Баточина 

 

9.  

Доношење Наредбе о 

увођења приправности 

припадницима Јединице 

цивилне заштите опште 

намене 

Општински Штаб 

за ванредне 

ситуације 

Запослени у Општинскојуправи уз надзор начелника Општинског 

штаба врше позивање припаднике јединице цивилне заштите 

опште намене да се не удаљавају ван места становања и рада, и да 

буду спремни да се хитно одазову након добијања наредбе о 

мобилизацији ове јединице.Дати напомену свим припадницима 

јединице да изврше припрему и чишћење униформе и опреме коју 

носе са собом у случају њихове мобилизације 

 

10.  

Преношење 

информацијеВатрогасно-

спасилачкој јединици 

иПолицијској управи у 

општини Баточина 

Општински Штаб 

за ванредне 

ситуације 

Заменик команданта или начелник Општинског штаба позивају 

старешине ВСЈ и Полицијске управе у Баточини и упознају их са 

добијеном информацијом о насталој или наступајућој опасности и 

захтевају од истих да изврше потребне припреме како би на време 

могли бити укључени 

 

11.  

Увођење сталног дежурства 

у Општинској управи 

општине Баточина 

Начелник 

Општинскеуправе 

Доношење наредбе о увођењу дежурства у локалној самоуправи. Израда 

спискова дежурних и план реализације дежурства.Одржати радни 

састанак са свим запосленима и упознати их са ситуацијом,са нагласком 
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о
ј Назив мере 

приправности-

спремности и кратко 

објашњење када се 

уводи 

Носилац 

активности/ 

поступка 

Активност/поступак 

у спровођењу мере приправности-спремности 

Напомена 

(прилог – 

план) 

1 2 3 4 5 

на задацима дежуних лица у локалној самоуправи 

12.  

Спровођење мера 

безбедности:противпожарн

а заштита 

Руководилац 

надлежног одељења  

Обезбеђење свих неопходних мера безбедности против пожарне заштите 

за време рада Општинског штаба за ванредне ситуације на седницама 

штаба и пружање техничке подршке штабу. 

Стара се око обезбеђења неопходних средстава 

 

13.  

Спровођења мера 

безбедностиличне,узајамне 

и колективне заштите; 

Ограничење кретања ван 

места боравка лицима 

распоређеним у 

Општинском штабу за ВС; 

Вршење припрема за 

евакуацију и збрињавање 

становништва, сточног 

фонда,материјалних 

добара; 

Сагледавање залиха сточне 

хране и стање фарми, 

силоса, складишта и 

хладњача 

Начелник 

Општинскеуправе 

Сагледавање стања постојећих потребних средстава и опреме за личну, 

узајамну и колективну заштиту као и набавка нове опреме. Обезбеђење и 

држање у исправном стању потребних средстава и опреме за личну, 

узајамну и колективну заштиту и вршење обуке запослених из области 

цивилне заштите. 

Провера исправности средства и опреме за личну, узајамну и колективну 

заштиту у стамбеним зградама, предузећима и другим правним лицима. 

Организовање и вршење обуке повереника, заменика повереника и 

јединица опште намене по скраћеном поступку. Вршење техничких 

послова код поступака у ограничењу кретања ван места боравка лицима 

у Општинском штабу за ВС. 

Преко стручних служби вршење припрема за евакуацију. 

Преко стручних служби прикупља податке о залихама сточне ране и 

стања фарми, силоса, складишта и хладњача 

 

14.  

Сагледавање опасности у 

ванредној ситуацији, које 

угрожавају становништво, 

запослене, сточни фонд и 

материјална добра 

РуководилацОдеље

ње за изворне 

приходе, привреду, 

јавне службе и 

финансије 

Прикупљање података о опасностима у ванредној ситуацији које 

угрожавају становништво, запослене, сточни фонд и материјална добра и 

исте доставља по захтеву начелника Општинске управе за потребе рада 

штаба за ВС 
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ј Назив мере 

приправности-

спремности и кратко 

објашњење када се 

уводи 

Носилац 

активности/ 

поступка 

Активност/поступак 

у спровођењу мере приправности-спремности 

Напомена 

(прилог – 

план) 

1 2 3 4 5 

15.  

Припрема ветеринарских 

здравствених станица за 

лечење угроженог сточног 

фонда 

Начелник 

Општинске управе 

Преко стручних служби Општинске управе предузима мере из 

надлежности, како би рад јавних служби и установа адекватно реаговао у 

условима ванредне ситуације 
 

16.  

Уређење објеката за 

заштиту: Установити стање 

склоништа и подрумског 

простора и проверити 

исправност инсталација 

усклоништима; 

Уређење и чишћење 

склоништа и подрумског 

простора; Провера 

исправности система за 

јавно узбуњивање; 

Провера стабилности 

насипа и његово ојачавање 

према потреби; 

Поправка постојеће и 

набавка недостајуће опреме 

за ЈЦЗ ОН; 

Увид у стање 

функционалности 

инфраструктуре Општине 

(снадбевање водом, гасом, 

одвожење смећа, 

телекомуникационе везе, 

друмско- саобраћајна 

Начелник 

општинске 

управе;Одељење за 

изворне приходе, 

привреду, јавне 

службе и финансије 

Преко надлежних одељења и служби општинске управе предузима мере 

да се изврши прикупљање података и установи стање склоништа и 

подрумских просторија и инсталација у склоништима, изврши 

прикупање података о стању обалоутврда и насипа на водотоцима, о 

функционалности инфраструктуре (снабдевање водом, гасом, одвожење 

смећа, телекомуникационе везе, друмско- саобраћајна инфраструктура, и 

других материјалних добара битних за опстанак. Предузима мере да 

надлежне слубе све прикупљене податке систематизују за потребу рада 

штаба за ВС. 

Предузима активност за поправку и набавку опреме за ЈЦЗ ОН 

 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 

338 

 

Р
ед

.б
р

о
ј Назив мере 

приправности-

спремности и кратко 

објашњење када се 

уводи 

Носилац 

активности/ 

поступка 

Активност/поступак 

у спровођењу мере приправности-спремности 

Напомена 

(прилог – 

план) 

1 2 3 4 5 

инфраструк., и других 

материјалних добара 

битних за опстанак ) 
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Прилог 9: НАЧИН ПРИЈЕМА И ПРЕНОШЕЊА НАРЕЂЕЊА ЗА 

ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА ПРИПРАВНОСТИ – СПРЕМНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Окружни штаб за ванредне ситуације 

Председник општине 
 

Општинска 

управа 

Група за преношење и праћење 

наредбе за спровођење 

приправности-спремности 

Субјекти од посебног 

значаја за заштиту и 

спасавање 
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Прилог 10: НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ И ИЗВЕШТАВАЊА НАДЛЕЖНИХ 

ОРГАНА И СЛУЖБИ 

 

 

Субјекти од посебног 

значаја за заштиту и 

спасавање 
 

Општинска управа 

Група за преношење и праћење 

наредбе за спровођење 

приправности- спремности 
 

 

Председник општине 
 

Окружни штаб за 

ванредне ситуације 
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Прилог 11: НАЧИН ПРИЈЕМА НАРЕДБЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПРИПРАВНОСТИ-СПРЕМНОСТИ НА НИВОУ ОПШТИНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

ГРУПА ЗА ПРЕНОШЕЊЕ  И ПРАЋЕЊЕ НАРЕДБЕ 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИПРАВНОСТИ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, ОДБРАНУ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
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Прилог 12: НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ И ИЗВЕШТАВАЊА НАДЛЕЖНИХ 

ОРГАНА И СЛУЖБИ НА НИВОУ ОПШТИНЕ 

ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ, ОДБРАНУ И 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ СВС 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
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2 План мобилизације-активирања снага заштите и спасавања 

Општински штаб за ванредне ситуације је стручно оперативно тело које врши 

координацију и руковођење свим субјектима и снагама заштите и спасавања на 

простору општине Баточина. Први и основни задатак Штаба је да изврши брзу и грубу 

стручну процену могућности појаве неке опасности као и последица настале опасности 

да би на основу тога могао предложити Председник општинеда прогласи ванредну 

ситуацију и да би Штаб могао донети одређене наредбе и закључке о употреби и 

ангажовању потребних расположивих снага и средстава за ефикасну заштиту и 

спасавање људи и материјалних добара. Ову процену израђују пристигли чланови 

Штаба у најкраћем могућем временском периоду. Процена би требала дати приближно 

тачно стање последица по улицама, зградама и насељеним местима. 

Након спровођења наређених мера приправности које су спроведене и примењене у 

субјектима и снагама од значаја за заштиту и спасавање, Општински штаб за ванредне 

ситуације разматра и процењује насталу ситуацију и у складу са развојем ситуације 

односно у случају настанка опасности или и услучају веће извесности да ће опасност 

настати, доноси Наредбу о активирању потребних субјеката и мобилизацији јединица 

цивилне заштите опште намене са којима Општина располаже.  

Такође, на истој седници предлаже Председнику општинеда прогласи ванредну 

ситуацију на делу Општине, или на територији целе Општине. 

2.1 Активирање снага 

План активирања израђује се за потребе активирања штабова за ванредне ситуације, 

субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање и повереника цивилне заштите. 

Након добијене информације од стране Општинског центра за обавештавањеда је 

могућ настанак одређене опасности и да може угрозити животе људи и материјална 

добра, Председник општине, телефоном, позива начелника Општинског штаба и свог 

заменика да се одмах појаве у кабинет Предесдника. Уколико телефонске везе не 

функционишу, онда председник шаље курира по њих и уручује им налог за активирање 

Штаба како би Штаб преузео координацију и руковођење у насталој ситуацији. 

Општински штаб за ванредне ситуације на својој седници на којој је донео Наредбу о 

активирању и мобилизацији одлучује које субјектеи колики број повереника цивилне 

заштите ће активирати и ангажовати. Такође Општински штаб ће затражити од 

начелника Општинске управе да изврши позивање једног броја својих службеника како 

би помогли у реализацији Наредбе о мобилизацији – активирању и у другим пословима 

везаним за заштиту и спасавање људи и материјалних добара.
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Прилог 1: ПОДСЕТНИК/УПУТСТВО ЗА РАД ОДГОВОРНОГ ЛИЦАЗА АКТИВИРАЊЕ 

Ред. 

Број 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Доношење Наредбе о 

организовању испровођењу 

активирања Штаба за ВС, органа 

општинске управе, субјеката од 

посебног значаја и повереника ЦЗ 

на подручјуопштине Баточина 

Заменик команданта 

Штабаза ВС 

Чланови Општинског 

штаба 

Одмах након 

добијања 

информације да ће 

настати или јевећ 

настала опасност 

 

2.  

Активирање Стручно 

оперативног тима (СОТ) за 

мобилизацију 

Начелник 

Општинског штаба 

за ванредне 

ситуације 

Запослени у Општинској 

управи 

Одмах након 

доношења Наредбе 

о активирању 

 

3.  

Активирање повереника и 

заменика повереника цивилне 

заштите 

Начелник 

Општинског штаба 

за ванредне 

ситуације 

Запослени у Општинској 

управи 

Одмах након 

доношења наредбе 

о активирању 

Прилог 5 - Преглед 

повереника и 

заменика 

повереника ЦЗ 

4.  

Активирање субјеката од 

посебног значаја који 

партиципирају у организацији и 

спровођењу спасавања чији 

задаци су: 

-Медицинско збрињавање; 

-Обезбеђење хране, тражење 

несталих, прва помоћ и др; 

-Саобраћајно обезбеђење током 

спасавања; 

-Обезбеђење питке воде 

Заменик команданта 

и начелник 

Општинскогштаба 

Запослени у Општинској 

управи 

Одмах након 

доношења Наредбе 

о активирању 

Прилог 4-

Активирања снага 

заштите и 

спасавања 

5.  
Активирање јединице цивилне 

заштите опште намене, нарочито 

Заменик команданта 

и начелник 

Запослени у Општинској 

управи 

Одмах након 

доношења Наредбе 
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Ред. 

Број 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

екипа задужених за мобилизацију Општинскогштаба о активирању 

6.  

Обавештавање грађана преко 

средстава јавног информисања, 

односно преко повереника и 

екипа Црвеног крста, о 

Наредбиактивирања штаба за ВС, 

органа градске управе, 

овлашћених и оспособљених 

правних лица и повереника ЦЗ на 

подручјуопштине Баточина 

Руководилац 

Стручно 

оперативног тима за 

активирање и 

мобилизацију 

Средства јавног 

информисања; 

Чланови СОТ; 

Повереници ЦЗ; 

Волонтери ЦК 

Одмах након 

доношења Наредбе 

о активирању 

 

7.  

Обавештење суседних општина и 

градова о спровођењу наредбе за 

мобилизацију 

Заменик команданта 

Штаба за ВС 

Средства јавног 

информисања; 

Чланови СОТ; 

Повереници ЦЗ; 

Волонтери ЦК 

Одмах након 

доношења Наредбе 

о активирању 

 

8.  

Добијање информације о 

извршеном активирању штаба за 

ВС, органа градске управе, 

овлашћених и оспособљених 

правних лица и повереника ЦЗ на 

подручју општине Баточина 

Руководилац 

Стручно 

оперативног тима за 

активирање и 

мобилизацију 

Чланови СОТ, 

Повереници ЦЗ, 

Волонтери ЦК 

Најкасније сат 

времена након 

доношења Наредбе 

о активирању 
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Прилог 2: СПИСАК ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА, СА 

АДРЕСАМА И ТЕЛЕФОНИМА 

Ред. 
број 

Име и презиме 
Дужност у 

штабу 
Адреса становања 

Телефони за контакт 

мобилни кућни посао 

1.  Здравко Младеновић Командант 
Баточина 

 Колубарска 6 
060/3251101 034/6843063 

034/6842118 локал 16  
034/6842210 

2.  Никола Полић 
Заменик 

комаданта 
Баточина 

 Цара Душана 3/9  
064/6140940 034/6842179 034/6842118 локал 22 

3.  Душан Дељанин 
Начелник 

штаба 
Крагујевац 

Вињиште бб 
065/3790033 034/394437 034/569456 

4.  Бранислав Павловић Члан  
Баточина 

 Цара Душана 31  
064/0116251 034/6841326 

034/6841208 локал 12,  
034/6842118 локал 15 

5.  Ненад Милић Члан 
Баточина 

 Војводе Степе 6 
065/9202001 034/6841095 

034/6841208 локал 12,  
034/6842118 локал 15 

6.  Небојша Милосављевић Члан 
Баточина 

Краља Петра I 168 
063/1193303 034/6841302 034/6841208 локал 11 

7.  Небојша Трајковић Члан 
Баточина 

Немањина 21 
065/9202006 034/6841549 034/6841208 локал 13 

8.  Никола Несторовић Члан 
Крагујевац 

Црвеног барјака 15/13 
064/8812915 Нема 034/6842118 

9.  Драгиша Ђуричковић Члан 
Баточина 

Доситеја Обрадовића 6/4 
064/8812900 Нема 034/6841416 

10.  Ана Аничић Члан Баточина Алексе Шантића 8 064/8481538 034/6842201 034/6841130 

11.  Дарко Игњатовић Члан 
Баточина 

Доситеја Обрадовића 2/3 
064/2363814 034/6841786 034/6841208 

12.  Милица Бркић Члан 
Баточина 

Плато др. Зорана Ђинђића 
5/3 

064/9968344 034/6841352 034/6842309 

13.  Весна Барјактаревић Члан 
Баточина 

Вука Караџића 16 
064/9132828 034/6842976 

034/6842118 
локал 24 

14.  Никола Дукић Члан Баточина 069/2979707 034/6841586 034/6842019 
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Ред. 
број 

Име и презиме 
Дужност у 

штабу 
Адреса становања 

Телефони за контакт 

мобилни кућни посао 

Вука Караџића 35 

15.  Драган Бојић Члан 
Баточина 

Краља Петра I 21 
065/8271985 034/6841521 034/6841100 

16.  Јелена Ивановић Члан 
Баточина 

Краљевића Марка број 4 
064/2135921 034/6100-450 034/6848118 локал 19 

17.  Јовица Станисављевић Члан 
Баточина Авијатичара 

Петровића 56 
064/8812907 034/6841222 

034/6842118 
локал 24 

18.  Душан Поповић Члан 
Баточина 

Војводе Путника 7 
060/4646988 Нема 034/6841539 

19.  Снежана Ђорђевић Члан 
Баточина 

Војводе Путника 1/4 
065/9908000 034/6841131 034/6841402 

20.  Мирјана Стајић Члан 
Баточина 

Краља Милана Обреновића 
39 

062/8841001 034/6842255 034/6842419 

21.  Бојана Ђорђевић Члан 
Крагујевац 

Драгољуба Миловановића 
Бене 64Б/5 

063/7505579 034/203010 034/6841038 

22.  Дејан Златић Члан 
Рача 

Краља Петра I 35 
064/8926744 034/751464 034/502221 

23.  Стеван Деспић Члан 
Баточина 

Краља МиланаOбреновића 9 
064/8342800 034/6841313 034/6841107 

24.  Славомирка Милојевић Члан Брзан бб 064/2591609 034/6795278 034/6842365 

25.  Јован Ђорђевић Члан 
Баточина 

Војводе Путника 1/4 
066/8725745 034/6841131 034/6842117 

26.  Драган Младеновић Члан 
Лапово 

Карађорђева 82/1 
064/8924447 034/6100008 034/569452 
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Прилог 3: СПИСАК ЧЛАНОВА СТРУЧНО – ОПЕРАТИВНИХ ТИМОВА (ОБ-3) 

Р.Бр 

Назив 

стручно - оперативног 

тима 

Дужност у тиму Име и презиме  
Контакт телефони 

Примедба 
мобилни кућни посао 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Стручно-оперативни 

тим за земљотресе 

Руководилац тима Небојша Трајковић 065/9202006 034/6841549 
034/6841208 

локал 13 

 Заменик руководиоца Небојша Мујовић 063/574429 034/6841466 034/6841452 

члан тима Милан Станисављевић  064/8812918  034/6842118 

члан тима Саша Петровић 064/8427157 034/6841062 034/6841633 

2.  
Стручно-оперативни 

тим за поплаве 

Руководилац тима Драган Бојић 065/8271985 034/6841521 034/6841100 

 
Заменик руководиоца Горан Цветковић 065/8933464 034/865180 034/6841100 

члан тима Панта Перезановић 061/1369494   

члан тима Снежана Цветковић 064/2951931 034/6841902 034/6842365 

3.  

 

Стручно-оперативни 

тим за збрињавање 

Руководилац тима Никола Полић 064/6140940 034/6842179 
034/6842118 

локал 22 

 Заменик руководиоца Драгиша Ђуричковић 064/8812900  034/6841416 

члан тима Славомирка Милојевић 064/2591609 034/6795278 034/6842365 

члан тима Слађана Миладиновић 069/3529848  034/6841130 

4.  
Стручно-оперативни 

тим за евакуацију 

Руководилац тима Здравко Младеновић 060/3251101 034/6843063 

034/6842118 

локал 16  

034/6842210 

 
Заменик руководиоца Јовица Станисављевић 064/8812907 034/6841222 

034/6842118 

локал 24 

члан тима Дарко Игњатовић 064/2363814 034/6841786 034/6841208 

члан тима Небојша Тракић 064/8812910 034/861096 034/6842118 

5.  

Стручно-оперативни 

тим за пружање прве и 

медицинске помоћи 

Руководилац тима     

 Заменик руководиоца     

члан тима     
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Р.Бр 

Назив 

стручно - оперативног 

тима 

Дужност у тиму Име и презиме  
Контакт телефони 

Примедба 
мобилни кућни посао 

1 2 3 4 5 6 7 8 

члан тима     

6.  
Стручно-оперативни 

тим за асанацију 

Руководилац тима     

 
Заменик руководиоца     

члан тима     

члан тима     

7.  
Стручно-оперативни 

тим за склањање 

Руководилац тима Небојша Милосављевић 063/1193303 034/6841302 
034/6841208 

локал 11 

 Заменик руководиоца Душан Поповић 060/4646988  034/6841539 

члан тима Сноежана Ђорђевић 065/9908000 034/6841073 034/6841402 

члан тима Мирјана Стајић 062/8841001 034/6842255 034/6842419 

8.  
Стручно-оперативни 

тим за очување добара 

Руководилац тима     

 
Заменик руководиоца     

члан тима     

члан тима     
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Прилог 4: ПРЕГЛЕД СУБЈЕКАТА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА КОЈИ СЕ АКТИВИРАЈУ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ У 

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА (А-1) 

Редни 

број 
Назив субјекта  Адреса 

Руководилац 

субјекта/ 

заменик 

руководиоца 

Телефони за контакт 

Датум и час 

активирања 
Примедба 

мобилни кућни посао 
централа-

локал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  
Скупштина 

општине 

Краља 

Петра I 

бр.32 

Бранислав 

Павловић 
064/0116251 034/6841326 034/6842118 локал 15 

Одмах након 

одлуке 

Општинског штаба 

 

2.  
Председник 

општине 

Краља 

Петра I 

бр.32 

Здравко 

Младеновић 
060/3251101 034/6843063 034/6842118 локал 16 

Одмах након 

одлуке 

Општинског штаба 

 

3.  

Општинска 

управа и службе 

општине 

Краља 

Петра I 

бр.32 

Никола 

Несторовић 
064/8812915 Нема 034/6842118  

Одмах након 

одлуке 

Општинског штаба 

 

4.  
ЈП „Лепеница 

Баточина“ 

Карађорђева 

бб 
Драган Бојић 065/8271985 034/6841521 034/6841100  

Одмах након 

одлуке 

Општинског штаба 

 

5.  
Дом Здравља 

Баточина 

Милоша 

Oбреновића 

1 

Ана Аничић 064/8481538 034/6842201 034/6841130  

Одмах након 

одлуке 

Општинског штаба 

 

6.  
Црвени Крст 

Баточина 

Војводе 

Путника бб 

Славомирка 

Милојевић 
064/2591609 034/6795278 034/6842365  

Одмах након 

одлуке 

Општинског штаба 

 

7.  ВСЈ Баточина 
Војводе 

Путника бб 

Драган 

Младеновић 
064/8924447 Нема 034/569452  

Одмах након 

одлуке 

Општинског штаба 
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Прилог 5: СПИСАК ПОВЕРЕНИКА И ЗАМЕНИКА ПОВЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕЗАШТИТЕ (А-2) 

Р.

бр 

Насеље-

месна 

заједница/  

Имеи презимеповереника / 

Заменика повереника 
Адреса становања 

Телефони за контакт 
Примедба 

мобилни кућни посао 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Баточина 

Ненад Милић 
Баточина, Војводе Степе 

6 
063/637637 

034/684109

5 

034/6841208 локал 

12,  

034/6842118 локал 15 

 

Иван Стевановић 
Горња Мала бб, 

Баточина 

064/361010

6 
   

2.  Брзан 

Драгиша Анђелковић Брзан бб 
065/862467

5 
  

 

Првослав Живковић Брзан бб 
064/295274

3 
  

3.  Бадњевац 

Душан Младеновић Бадњевац бб 
064/854046

5 
  

 

Љубомир Радојковић Бадњевац бб 
064/270839

3 
  

4.  Доброводица 

Ђорђе Сарановић Доброводица бб 
064/113837

3 
  

 

Иван Аврамовић Доброводица бб 
060/553387

0 
  

5.  Кијево 

Бојан Миладиновић Кијево бб 
062/883057

2 
  

 

Живан Јанковић Кијево бб 
064/259074

8 
  

6.  Жировница Момчило Милановић Жировница бб 
063/770855

2 
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Андреја Миленковић Жировница бб 
064/315221

5 
   

7.  Никшић 

Гордана Филиповић Никшић бб 
063/720388

2 
  

 

Боцан Јовић Никшић бб 
064/153873

6 
  

8.  Прњавор 

Снежана Стојиљковић Прњавор бб 
069/186511

7 
  

 

Горан Милићевић Прњавор бб 
064/121057

6 
  

9.  Милатовац 

Горан Цветковић Милатовац бб 
065/893346

4 
   

Марина Антић Милатовац бб 
069/544800

1 
   

10.  Црни Као 
Радован Стијовић Црни Као бб 

064/678692

0 
   

Марко Вучковић Црни Као бб 062/337297    
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2.1.1 Начин преношења наредбе о активирању-мобилизацији 

Преношење Наредбе о активирању-мобилизацији врши се телефоном, телефаксом, 

мејлом и куриром. 

У случају да не функционишу телефонске и Интернет везе, Оптински штаб наређује 

активирање курирског апарата који има задатак да пренесе наредбу свим субјектима 

односно свим повереницима и заменицима повереника цивилне заштите и 

припадницима јединице цивилне заштите опште намене.  

Курири се одређују из реда запослених у Општинској управи или друга лица по основу 

распореда у цивилну заштиту. Сви повереници се распоређују по правцима и морају 

бити обучени и упознати са рејонима и адресама на које се односе позиви и наредбе, и 

уручују их адресарима. 

У Састав курира могу бити укључени и припадници јединице цивилне заштите. 

Општинска управа обезбеђује потребан број моторних возила за потребе курира. 

Уколико Општинска управа не располаже довољним бројем моторних возила онда 

курири задатак извршавају пешке или сопственим возилима уз надокнаду трошкова 

горива од стране Општине. 

Овакав поступак вршења мобилизације-активирања је идентичан за сваку врсту 

опаснос
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Прилог 6: ШЕМА ПРЕНОШЕЊА НАРЕЂЕЊА О АКТИВИРАЊУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

Одељење за изворне 

приходе, привреду, 

јавне службе и 

финансије 

Стручно-

оперативни тимови 

ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ОПШТЕ 

НАМЕНЕ 

 

СИТУАЦИОНИ ЦЕНТАР  

СУБЈЕКТИ ОД ПОСЕБНОГ 

ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И 

СПАСАВАЊЕ 

медији 

ГРАЂАНИ 
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Прилог 7: ШЕМА КУРИРСКЕ СЛУЖБЕ 

 

2.2 Мобилизација снага 

Мобилизација јединица цивилне заштите опште намене ће се вршити само уколико је 

ситуација таква да снаге које су активиране не могу без додатне помоћи ефикасно 

заштитити људе и материјална добра.  

Мобилизација ових јединица се врши на основу посебног прилога у којем се налазе 

спискови обвезника са адресама и телефонима, местом јављања и мобилизацијским 

збориштем. Овим јединицама руководе повереници цивилне заштите на основу 

наредбеОпштинског штаба за ванредне ситуације. 

2.2.1 Начин позивања припадника јединице цивилне заштите опште 

намене 

Позивање припадника ове јединице врши се међусобним позивањем путем телефона а 

уколико су телефонске везе у прекиду онда се позивање врши курирским путем. 

Позивање врши командир јединице заједно са запосленима у Општинској управи. 

Позивни материјал 

Баточина-Горња 

Мала-Горња 

Баточина-

Градац-Црни 

Као 

Баточина-

Жировница-

Бадњевац-

Милатовац-

Никшић-

Прњавор 

Баточина-

Брзан-

Доброводица-

Кијево 

Матејић 

Слободан 

Петровић 

Милан 

Пајић Никола 

Припадници 

јединице ЦЗ 

ОН 

 

Повереник и заменик 

повереника цивилне заштите 

месне заједнице 

Припадници 

јединице ЦЗ 

ОН 

 

Припадници 

јединице ЦЗ 

ОН 
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2.2.2 Међусобно позивање коришћењем телефонских веза 

Овај начин позивања је најбржи и најефикаснији а њега треба увек користити под 

условом да телефонске везе функционишу. Начин међусобног позивања се одвија на 

следеће начин: 

Заменик команданта или начелник Општинског штаба за ванредне ситуације позивају 

командира и заменика командира јединице цивилне заштите опште намене да се одмах 

јаве у зграду Општинске управе. 

Након доласка командира и његовог заменика,заменик команданта и начелник штаба 

им издају наређење да приступе мобилизацији своје јединице и при том им предају 

спискове са телефонским бројевима свих припадника јединице и саопштавају им где 

припадници треба да се јаве. 

Командир и његов заменик позивају хитно вође екипа и дају им задатак да одмах 

приступе позивању припадника (чланова) екипа и пренесу им да се одмах јаве на 

мобилизацијско збориште. 

Вође екипа позивају припаднике својих екипа којима руководе и дочекују их на 

мобилизацијском зборишту. 

2.2.3 Позивање путем курирског начина позивања 

Поступак позивања путем курирског начина позивања примењује се у ситуацијама 

када телефонске и друге везе нису у функцији и када заменик команданта и начелник 

Општинског штаба за ванредне ситуације не могу успоставити никакву везу са 

Ситуационим центром, повереницима цивилне заштите, припадницима јединица 

цивилне заштите опште намене или оспособљеним правним лицима. 

Мобилизација путем курира врши се на следећи начин: 

− Заменик комаданта позива Главног курира да се одмах јави у зграду Општинске 

управе ради извршавања задатака мобилизације или активирања; 

− Главни курир одмах позива остале курире разносаче; 

− Курири разносачи позива, преузимају позиве и уручују их припадницима 

јединице. 

Време мобилизације: 

Коришћењем телефонских веза.......М+1 сат; 

Коришћењем курира ......................... М+ 3 сата. 

Место окупљања:  

− За командире, заменике командира и и руководиоце екипа место окупљања је 

зграда Општинске управе; 

− За припаднике јединице цивилне заштите опште намене место окупљања је 

место на угроженом подручју а које је наведено на позиву.
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Прилог 8: ПРЕГЛЕД ОДГОВОРНИХ ЛИЦА КОЈА ВРШЕ МОБИЛИЗАЦИЈУ (ИЗВРШИОЦА МОБИЛИЗАЦИЈЕ) 

Р
ед

.б
р

. 
Име и 

презиме 

Назив радног 

места и адреса 

запослења/функ

ција 

Адреса 

становања 

Телефон 

Дужност у 

мобилизацији 

Мобилизацијско 

место 
На 

радном 

месту 

У стану Мобилни 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

1.  / / / / / / / / 

2.  / / / / / / / / 

3.  / / / / / / / / 

4.  / / / / / / / / 
Напомена: Општина Баточина нема одређена лица која врше мобилизацију. 

 

Прилог 9: СПИСАК ПРИПАДНИКА ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ СА ПОДАЦИМА О АДРЕСИ СТАНОВАЊА, 

МЕСТУ РАДА И БРОЈЕВИМА ТЕЛЕФОНА ЗА КОНТАКТ 

Р
ед

.б
р

. 

Презиме и 

име 

Дужност у 

јединици 

Назив радног места и адреса 

запослења 

Адреса 

становања 

Телефон 

На радном 

месту 

У 

стану 
Мобилни 

1 2 3 6 7 8 9 10 

1.  / / / / / / / 

2.  / / / / / / / 

3.  / / / / / / / 
Напомена: Општина Баточина нема формиране јединице цивилне заштите. 
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Прилог 10:ПОДАЦИ О ЛИЦИМА КОЈА ВРШЕ ПОЗИВАЊЕ 

Ред. 
Број 

Презиме и име Радно место 
Адреса на 

послу 
Кућна адреса 

Телефони 

Кућни 
Телефон на послу/службени 

мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Игњатовић Дарко Општина Баточина 
Краља Петра I 

бр. 32 
Доситеја Обрадовића 

2/3 Баточина 
034/6841786 034/6842118 064/2363814 

2.  Тракић Небојша Општина Баточина 
Краља Петра I 

бр. 32 
Село Брзан бб 034/861096 034/6842118 064/8812910 

Напомена: Сваком члану екипе се уручује списак лица или субјеката које позива. 

 

Прилог 11: ПРЕГЛЕД ЛИЦА КОЈА ВРШЕ ПРИХВАТ НА МОБИЛИЗАЦИЈСКОМ ЗБОРИШТУ 

Ред. 

Број 
Име, очево име и презиме Адреса , телефон Дужност 

Вес/стручна 

оспособљеност 
Примедба 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Здравко Стојадин 

Младеновић 

Баточина, Колубарска 6, 

034/6842118 лок.16, 060/3251101 

Извршилац 

мобилизације 

11808 – радио 

телепринтерска 
/ 

2.  Никола Видоје Полић Баточина, Цара Душана 3/9 
Заменик извршиоца 

мобилизације 

11005 – преведен у 

резервни састав 
/ 
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Прилог 12: СПИСАК КУРИРА И ЗАМЕНИКА КУРИРА ПО ПРАВЦИМА ПОЗИВАЊА 
Ред. 
Број 

Презиме и име Адреса 
Телефони Курир/заменик 

курира 
Рејон-улица где носи 

позиве Кућни На послу Мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Матејић Слободан Горња Мала бб  034/6842118 063/1674260 Курир Баточина-Горња Мала-
Горња Баточина-Градац-

Црни Као 
2.  Радован Стијовић Село Црни Као бб  034/6842118 064/6786920 Заменик курира 

3.  Петровић Милан Село Ловци бб  034/6842118 064/8812913 Курир Баточина-Жировница-
Бадњевац-Милатовац-

Никшић-Прњавор 4.  Радојичић Љубиша Село Бадњевац бб  034/6842118 064/8812901 Заменик курира 

5.  Пајић Никола Село Брзан бб  034/6842118 064/8812908 Курир Баточина-Брзан-
Доброводица-Кијево 6.  Кузмић Бојан Село Брзан бб  034/6842118 064/8812914 Заменик курира 

 

Прилог 13: ПРЕГЛЕД ПРИОРИТЕТА ПОЗИВАЊА 

Позивање врши 
Приоритети позивања 

Први Други Трећи 

Надлежно одељење 

опшринске управе за 

општину Баточина 

- одговорно лице за 

мобилизацију и извршиоци 

мобилизације 

- курири, заменици курира, 

повереници, заменици 

повереника и лица која врше 

пријем МТС 

- одговорна лица оспособљених 

правних лица од значаја за 

заштиту и спасавање и 

припадници јединица цивилне 

заштите опште намене 
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Прилог 14: НАЧИН ПОЗИВАЊА, ПРИХВАТА ЉУДСТВА И ДАВАЛАЦА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ПОТРЕБЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Позивање врши 
Приоритети позивања 

Зборно место Резервно зборно место 
Први Други 

Одговорно лице за 

мобилизацију и 

извршиоци мобилизације 

Прве курире и 

заменике првих 

курира 

Директори предузећа давалаца 

материјално-техничких средстава за 

потреба цивилне заштитеи лица 

која врше пријем МТС 

Зграда Општинске управе 

општине Баточина (Краља 

Петра I бр .32) 

ОШ „Свети 

Сава“(Краља Милана 

ОБреновића 6) 

Први курири и заменици 

првих курира 

Повереник и 

заменик 

повереника 

Припадникејединица 

Зграда Општинске управе 

општине Баточина (Краља 

Петра I бр .32) 

ОШ „Свети 

Сава“(Краља Милана 

ОБреновића 6) 
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3 План заштите и спасавања по врстама опасности 

План заштите и спасавања по врстама опасности израђује се само за оне опасности које су 

идентификоване Проценом ризика као опасности које могу угрозити људе и материјална добра 

(поплаве, земљотресе, шумске пожаре, екстремне временске непогоде (снег, лед, суша, град и 

др), техничко-технолошке несреће, опасности изазване биолошким агенсима (епидемије и 

епизоотије) и ратну опасност).  

Мерама заштите и спасавања разрађена су поступања у заштити и спасавању 

заопасности и претње које се, на подручју општине Баточина, разрађују кроз 

плановезаштите и спасавања од: 

− Поплав

а; 

− Земљот

реса. 

Ови планови обухватају следеће елементе: 

− Шематски приказ субјеката који се ангажују у заштити испасавању; 

− Преглед обавеза (мера и задатака) учесника у заштити испасавању; 

− Преглед снага и расположивих капацитета заштите испасавања; 

− Друга документа зависно од специфичности сваке 

опасности и нивоа планирања. 

У случају потребе спровођења мера заштите и спасавања, јединица локалне самоуправе, 

ангажује све постојеће људске и материјално-техничке снаге и капацитете, а тек након 

тога, услед немогућности спровођења истих (недостатак и/или недовољна организација 

квалификованих правних и физичких лица, као и недостатак одговарајућих 

материјално-техничких средстава и ресурса), тражи помоћ: 

Директним позивима и непосредним контактима са надлежним правним лицима, 

организацијама и службама–носиоцима спровођења и активности: 

1) Надлежном службом за заштиту испасавање; 

2) Полицијском управом (надлежном полицијскомстаницом); 

3) Медицинском службом (надлежном и најближом 

болницом, Домом здравља, амбулантом); 

4) Ветеринарском службом (надлежном ветеринарском 

станицом и амбулантом); 

5) Ватрогасним јединицама (надлежном и најближом јавном 

ватрогасном јединицом и / или ДВД-ом); 

6) Правним лицима којима је то редовна делатност 

(комуналним и грађевинским предузећима, транспортним, водопривредним, 

хуманитарним организацијама, инспекцијским службама и др.). 

Наведени носиоци и други учесници спровођења ових мера заштите и 

спасавања,активирају своје оперативне планове и извршавају задатке планиране у 

истима. 
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Прилог 1: ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД ПОПЛАВА 

 

 

 
РХМ3 - прогноза 

Центар за 

обавештавање и 

узбуњивање 

Војска Србије 

субјекти од посебног 

значаја; медицинске 

службе; еп; птт; 

привредна друштва 

на нивоу општине 

Општинска 

управа 

Односи са 

јавношћу 

ЈП „Лепеница 

Баточина“ 

Приватна 

водопривредна 

предузећа 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водоривреде, 

Републичка 

Дирекција за воде 

ОПШТИНСКИ 

ШТАБ ЗА 

ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

КОМАНДАНТ 

ОПШТИНСКОГ 

ШТАБА ЗА 
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СИТУАЦИЈЕ; 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНСКОГ 

ШТАБА 
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РУ

К
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О

ЂЕ

Њ

Е 

РУКОВОЂЕЊЕ 

ПОМОЋНИЦИ 

Привредни објекти и 

индустријски погони 

Споменици културе и 

добра од посебног 

значаја 

ПОВЕРЕНИЦИ 

Уређене пољопривредне 

површине – 

пољопривредна добра 
Сеоска насеља – месне 

заједнице 
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Прилог 2: ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД 

ЗЕМЉОТРЕСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Број срушених објеката 

- Стање објеката за склањање 

- Стање проходности путева 

-Стање објеката критичне 

инфраструктуре 

Републички 

сеизмолошки завод 

Упознавање са 

ситуацијом 

Председник општине 

Начелник штаба СОТ за заштиту и 

спасавање у случају 

земљотреса 

Чланови штаба за 

ванредне ситуације 

ЈП „Лепеница Баточина“ 

Здравствена/е 

устаанова/е 

Транспортна предузећа 

Јединице сектора за 

ванредне ситуације 

– ватрогасне 

јединице, јединице 

МУП-а 

Ветеринарска 

станица 

Повереници и 

заменици 

повереника ЦЗ 

Спец. јединице ЦЗ за 

спасавање из 

рушевина 

Власници критичне 

инфраструктуре 

Црвени крст и друге 

хуманитарне 

организације 
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Прилог 3: ПРЕГЛЕД СУБЈЕКАТА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА КОЈИ СЕ АКТИВИРАЈУ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ У 

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА (OБ-1) 

Р
ед

. 
б
р

о
ј 

Назив субјекта  

/ адреса / 
Делатност 

Активност у којој 

сеангажује 

Одговорно лице 

e-mail име и 

презиме 

телефони 

службени/факс мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Скупштина општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Бранислав 

Павловић 
034/6842118 064/0116251  

2.  
Председник општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Здравко 

Младеновић 
034/6842118 060/3251101  

3.  
Општинска управа и 

службе општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Никола 

Несторовић 
034/6842118 064/8812915  

4.  
ВСЈ Баточина 

Војводе Путника бб 

Спасавање 

становништва 

Заштита од рушења и 

спасавање из рушевина, 

заштита и спасавање од 

поплава и несрећа на води 

и под водом 

Драган 

Младеновић 
034/569452 

064/892444

7 
 

5.  
ЈП „Лепеница 

Баточина“ 

Карађорђева бб 

Комуналне 

делатности 

Заштита од рушења и 

спасавање из рушевина, 

заштита и спасавање од 

поплава и несрећа на води 

и под водом 

Драган Бојић 034/6841100 065/8271985  

6.  
Дом Здравља Баточина 

Милоша Oбреновића 1 
Здравство 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација 

Ана Аничић 034/6841130 064/8481538  



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 

365 

 

Р
ед

. 
б
р

о
ј 

Назив субјекта  

/ адреса / 
Делатност 

Активност у којој 

сеангажује 

Одговорно лице 

e-mail име и 

презиме 

телефони 

службени/факс мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7.  
Црвени Крст Баточина 

Војводе Путника бб 

Хуманитарни 

рад 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација; Расподела 

хуманитарне помоћи 

Славомирка 

Милојевић 
034/6842365 064/2591609  
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Прилог 4: ПРЕГЛЕД СНАГА И РАСПОЛОЖИВИХ КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У 

СПРОВОЂЕЊУ МЕРА И ЗАДАТАКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ (ОБ-2) 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

СНАГЕ ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА  

Б
р

о
ј 

љ
у
д

и
 к

о
ји

  

се
 а

н
г
а

ж
у
је

 

Врста 

капацитета / 

јединица мере 

Врста материјално техничких средстава /  

јединица мере 

    

У
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в
аи

в
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и
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А
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 з
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Б
у

ш
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у
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

1.  Скупштина општине                           

2.  Председник општине                           

3.  
Општинска управа и 

службе општине 
              5            

4.  ВСЈ Баточина             1       1       

5.  
ЈП „Лепеница 

Баточина“ 
30     1 1 1   1  1   2 1 1 1 4 7 1 1 1 1 1 

6.  
Дом Здравља 

Баточина 
68             6             

7.  
Црвени Крст 

Баточина 
2                          

СВЕГА: 100     1 1 1   1  2 6 5 2 1 1 1 5 7 1 1 1 1 1 
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ј 

СНАГЕ ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА  

Врста материјално техничких 

средстава /  

јединица мере 
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1.  2.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  

1.  Скупштина општине        

2.  Председник општине        

3.  
Општинска управа и 

службе општине 
       

4.  ВСЈ Баточина   15 3 2 2  

5.  
ЈП „Лепеница 

Баточина“ 
1 1      

6.  
Дом Здравља 

Баточина 
       

7.  
Црвени Крст 

Баточина 
       

СВЕГА: 1 1 15 3 2 2  
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Прилог 5: СПИСАК ЧЛАНОВА СТРУЧНО – ОПЕРАТИВНИХ ТИМОВА (ОБ-3) 

Р.БР 

Назив 

стручно - оперативног 

тима 

Дужност у тиму Име и презиме  
Контакт телефони 

Примедба 
мобилни кућни посао 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Стручно-оперативни 

тим за земљотресе 

Руководилац тима Небојша Трајковић 065/9202006 034/6841549 
034/6841208 

локал 13 

 Заменик руководиоца Небојша Мујовић 063/574429 034/6841466 034/6841452 

члан тима Милан Станисављевић  064/8812918  034/6842118 

члан тима Саша Петровић 064/8427157 034/6841062 034/6841633 

2.  
Стручно-оперативни 

тим за поплаве 

Руководилац тима Драган Бојић 065/8271985 034/6841521 034/6841100 

 
Заменик руководиоца Горан Цветковић 065/8933464 034/865180 034/6841100 

члан тима Панта Перезановић 061/1369494   

члан тима Снежана Цветковић 064/2951931 034/6841902 034/6842365 
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Прилог 6: ПОДСЕТНИК/УПУТСТВО ЗА РАД ОДГОВОРНОГ ЛИЦА (ОБ-4) 

Ред. 

Број 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Пријем информације у вези 

са најављеним опасностима 

Заменик команданта 

Штаба 
Надлежно одељење за ВС 

Пре настанка 

поплавног 

догађаја 

 

2.  

Доношење наредбе да се 

изврши извиђање угроженог 

подручја 

Заменик команданта 

Штаба 

СОТ за одбрану одпоплава; 

Повереници и заменици повереника 

цивилне заштите 

Одмах по добијању 

наредбе 
 

3.  

Доношење наредбе да се 

изврши прикупљање података 

са терена оугроженом 

становништву, стамбеним 

објектима, објектима 

инфраструктуре материјалним 

добрима, стоци 

Заменик команданта 

Штаба 

СОТ за одбрану од поплава; 

Повереници и заменици повереника 

цивилне заштите; Јединице цивилне 

заштите опште намене 

Одмах по стизању 

на угрожено 

подручје 
 

4.  

Доношење наредбе да се 

доставе прелиминарни 

извештаји оугроженом 

подручју са подацима о броју 

угрожених домаћинстава, 

људи, стоке и материјалних 

добара 

Заменик команданта 

Штаба 

Повереници и заменициповереника 

цивилне заштите; Чланови СОТ-а; 

Јединице ЦЗ опште намене 

По утврђивању 

података 
 

5.  

Доношење наређења да се 

ангажују капацитети 

оспособљених привредних 

лица за заштиту и спасавање  

Заменик команданта 

Штаба 
Субјекти од посебног значаја за 

заштиту и спасавање 

Након доношења 

закључка о 

потребним 

капацитетимаа 

План заштите и 

спасавања по 

врстама 

опасности – 

Списак субјеката 

(ОБ-1) 
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Ред. 

Број 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

6.  

Доношење наређење да се 

сруше објекти који могу 

представљати опасност по 

живот и здравље људи и осталу 

имовину  

Заменик команданта 

Штаба 

Повереници и заменици 

повереника цивилне заштите; 

Чланови СОТ-а опасност која је 

погодила ЈЛС; Председници МЗ и 

шефови МК; Субјекти од посебног 

значаја за заштиту и спасавање 

Одмах након 

проглашења 

ванредне ситуације 
 

7.  

Доношење наређења да се 

спроведе евакуација 

становништва истоке са 

угроженог подручја 

Заменик команданта 

Штаба 

Повереници и заменици 

повереника цивилне 

заштите;Субјекти од посебног 

значаја за заштиту од поплава; 

Јединице цивилне заштите опште 

намене; 

Одмах након 

проглашења 

ванредне ситуације 
 

8.  Организација збрињавања 
Заменик команданта 

Штаба 
СОТ за збрињавање 

Одмах по 

доношењу 

наредбе за 

евакуацију 

План 

збрињавања 

9.  
Организација прве и 

медицинске помоћи 

Заменик команданта 

Штаба 
Дом здрављаља Баточина 

Одмах по 

завршеној 

евакуацији 

План прве 

помоћи 

10.  
Обавештење суседних општина 

и градова о насталој опасности 

Заменик команданта 

Штаба 
СОТ за обавештавање и 

узбуњивање 

Одмах након 

проглашења 

ванредне ситуације 
 

11.  
Доношење одлуке о укидању 

мера заштите и спасавања  

Заменик команданта 

Штаба 
Чланови штаба 

Након престанка 

опасности (нпр. 

повлачења воде у 

корито) 

 

12.  Организација асанације 
Заменик команданта 

Штаба 
Завод за јавно здравље 

Одмах по 

повлачењу воде са 

угроженог 

подручја 
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Прилог 7: ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА (МЕРА И ЗАДАТАКА) УЧЕСНИКА У ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ (ОБ-5) 

Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена (прилог – 

план) 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Праћење реализације 

основних планова и програма 

деловања редовних служби у 

случају елементарних 

непогода 

Штаб за ВС 

Пријем редовних и ванредних 

извештаја од редовних служби и 

стручно –оперативних тимова 

Стручно-оперативни тим  

2.  

Добијање раног упозорења и 

најаве од Националног центра 

112 и прослеђивање истих 

ситуациономцентру 

Оперативни 

центар 112 

Обавештавање становништва и 

најава ванредних и опасних 

појава;Анализа, обрада и 

достављање прикупљених 

података надлежним органима 

Стручно-оперативни тим 

Оперативни центар 112 

у изузетним 

случајевима може 

директно преносити 

информације 

председникуопштине 

3.  

Употреба снага- капацитета 

заштите и спасавања локалног 

нивоа 

Штаб за ВС 

Баточина 

Ангажовање 

јединица цивилне заштите опште 

намене; 

Aнгажовање оспособљених 

правних лица 

Надлежна служба у 

оквиру општинске 

управе,Субјекти од 

посебног значаја за 

заштиту и спасавање 

 

4.  

Процена ситуације и 

упућивање захтева 

Окружном штабу за ВС о 

потреби ангажовања 

оперативних снага ЗиС са 

виших нивоа као и потребе 

ангажовања Војске и МУП 

Штаб за ВС 

Баточина 

Ангажовање екипа и тимова 

овлашћених и оспособљених 

правних лица; Ангажовање 

професионалних ватрогасно 

спасилачких јединица; 

Ангажовање 

специјализованих јединица 

ЦЗ; Ангажовање јединица 

МУП-а; По потреби 

ангажовање јединица ВС – 

употреба хеликоптера, 

Окружни штаб за ВС; 

Одељење за ВС; 

Полицијска станица 

Баточина;Команда ВЈ; 

Одељење за ВС; 

Екипе Црвеног Крста; 

Центар за социјални 

рад; 
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Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена (прилог – 

план) 

1 2 3 4 5 6 

инжињеријских машина и 

моторних возила ВС; 

Логистичка подршка ВСЈ и 

СЈЦЗ; Психосоцијална 

подршка угроженом 

становништву 

5.  
Спровођење мера и задатака 

ЦЗ 

Штаб за ВС 

Баточина 

Евакуација становништва и 

материјалних добара из 

угрожених подручја; 

Збрињавање угроженог и 

настрадалог становништва; Прва 

и медицинска помоћ; Очување 

добара битних за опстанак; 

Хитно успостављањенеопходних 

служби од јавног интереса; 

Спровођењe асанацијe терена 

Снаге ЗиС опште намене 

уз помоћ снага са вишег 

нивоа 

По Плану евакуације; 

По Плану збрињавања; 

По ПлануПружања П и 

МП; По Плану 

очувања добара; По 

Плану хитног 

успостављања; По 

Плану Асанације 

6.  
Ублажавање и отклањање 

последица 

Штаб за ВС 

Баточина 

Нормализација живота и рада на 

угроженом подручју;Утврђивање 

и процена насталихштета; 

Организовање, прикупљање и 

расподелапомоћи 

Јединице ЛС;Субјекти 

од посебног значаја за 

ЗиС; Надлежна 

министарства;Сектор за 

ВС 

По Плану ублажавања 

и отклањања 

последица 

7.  Обавештавање јавности 
Штаб за ВС 

Баточина 

Припрема информација; 

Пренос информација (о стању 

на терену, мерама које се 

предузимају) 

СОТ тим за осматрање 

и информисање 

општине 

По плану 

информисања 

8.  

Праћење реализације 

основних планова и програма 

деловања редовних служби у 

случају земљотреса и других 

Штаб за ВС 

Баточина 

Пријем редовних и ванредних 

извештаја од редовних служби и 

стручно –оперативних тимова 

Стручно-оперативни 

тимови општине 
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Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена (прилог – 

план) 

1 2 3 4 5 6 

несрећа 

9.  

Употреба снага- капацитета 

заштите и спасавања локалног 

нивоа 

Штаб за ВС 

Баточина 

Ангажовањејединица цивилне 

заштите опште намене 

Надлежна служба 

јединице локалне 

самоуправе; Субјекти од 

посебног значаја за 

заштиту и спасавање 

 

10.  

Процена ситуације и 

упућивање захтева Окружном 

штабу за ВС о потреби 

ангажовања оперативних снага 

ЗиС са виших нивоа као и 

потребе ангажовања Војске и 

МУП 

Штаб за ВС 

Баточина 

Ангажовање екипа и тимова 

овлашћених и оспособљених 

правних лица; Ангажовање 

професионалних ватрогасно 

спасилачких јединица; 

Ангажовање специјализованих 

јединица ЦЗ; Ангажовање 

јединица МУП; По потреби 

ангажовање јединица ВС – 

употреба хеликоптера, 

инжињеријских машина и 

моторних возила ВС; Логистичка 

подршка ВСЈ и СЈЦЗ; 

Психосоцијална подршка 

угроженом становништву 

Окружни штаб за ВС; 

Одељење за ВС; 

Полицијска станица, ПС; 

Команда ВЈ; Одељење за 

ВС; Екипе Црвеног 

Крста;Центар за 

социјалнирад; 

 

11.  

Праћење реализације 

основних планова и програма 

деловања редовних служби у 

случају пожара и непогода које 

могу бити изазване том 

приликом 

Штаб за ВС 

Баточина 

Пријем редовних и ванредних 

извештаја од редовних служби и 

Стручно–оперативних тимова 

Стручно-оперативни тим  
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3.1 План заштите и спасавања од поплава 

План заштите и спасавања од поплава, се ради као надоградња оперативног плана за 

одбрану од поплава у складу са посебним законом и садржи:  
1) Преглед поплавних подручја са угроженим садржајем на водама првог и другог реда, са 

критичним деоницама и потенцијално угроженим насељима од поплава, са бројем 

домаћинстава, становника, привредним и културним објектима, инфраструктуром, 

пољопривредним земљиштем и фармама, који могу бити угрожени; 

2) Преглед водотокова и хидроакумулација са потенцијално угроженимрејонимау случају 

прелома бране, садржи преглед насеља низводно од акумулације, број угрожених 

становника, систем за узбуњивање и потребно време за пражњење акумулације до коте 

безбедног нивоа; 

3) Евакуација становништва, стоке, културних и материјалних добара; збрињавање људи, 

стоке, материјалних и културних добара; организација пружањапрве и 

медицинскепомоћи и ветеринарске помоћи; асанација терена и објеката се организује 

према посебним плановима – Планом мера и задатака цивилне заштите 

У овом плану се разрађују оперативни поступци у заштити од поплава, на водама првог и 

другог реда: осматрање и извиђање стања водостаја, заштита и ојачање насипа, одржавање 

објеката за заштиту, чишћење пропуста, заштита и спасавање угроженог становништва, 

материјалних и културних добара, са наведеним субјектима који их спроводе. 

Овај план се активира тек када се покаже да је интензитет опасности толики да органи 

државне управе надлежни за послове водопривреде и јавна водопривредна предузећа 

нису у могућности да својим снагама спрече плављење. На предлог одговорног лица 

ЈВП надлежном штабу да се прогласи ванредна ситуација, активирају се друге снаге 

заштите и спасавања. 
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Прилог 1: ПРЕГЛЕД СУБЈЕКАТА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА КОЈИ СЕ АКТИВИРАЈУ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ У 

СЛУЧАЈУ ПОПЛАВА(OБ-1) 

Р
ед

. 
б
р

о
ј 

Назив субјекта  

/ адреса / 
Делатност 

Активност у којој 

сеангажује 

Одговорно лице 

e-mail име и 

презиме 

телефони 

службени/фак

с 
мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Скупштина општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Бранислав 

Павловић 
034/6842118 064/0116251  

2.  
Председник општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Здравко 

Младеновић 
034/6842118 060/3251101  

3.  
Општинска управа и 

службе општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Никола 

Несторовић 
034/6842118 064/8812915  

4.  
ВСЈ Баточина 

Војводе Путника бб 

Спасавање 

становништва 

Заштита од рушења и 

спасавање из рушевина, 

заштита и спасавање од 

поплава и несрећа на води 

и под водом 

Драган 

Младенови

ћ 

034/569452 
064/892444

7 
 

5.  
ЈП „Лепеница 

Баточина“ 

Карађорђева бб 

Комуналне 

делатности 

Заштита од рушења и 

спасавање из рушевина, 

рашчишћавање,  

заштита и спасавање од 

поплава и несрећа на води 

Драган Бојић 034/6841100 065/8271985  
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Р
ед

. 
б
р

о
ј 

Назив субјекта  

/ адреса / 
Делатност 

Активност у којој 

сеангажује 

Одговорно лице 

e-mail име и 

презиме 

телефони 

службени/фак

с 
мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

и под водом 

6.  
Дом Здравља Баточина 

Милоша Oбреновића 1 
Здравство 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација 

Ана Аничић 034/6841130 064/8481538  

7.  
Црвени Крст Баточина 

Војводе Путника бб 

Хуманитарни 

рад 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација; Расподела 

хуманитарне помоћи 

Славомирка 

Милојевић 
034/6842365 064/2591609  
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Прилог 2: ПРЕГЛЕД СНАГАИ РАСПОЛОЖИВИХ КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА (ОБ-2) 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

СНАГЕ ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА  

Б
р

о
ј 

љ
у
д

и
 к

о
ји

  

се
 а

н
г
а
ж

у
је

 

Врста 

капацитета / 

јединица мере 

Врста материјално техничких средстава /  

јединица мере 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

1.  Скупштина општине                           

2.  Председник општине                           

3.  
Општинска управа и 

службе општине 
              5            

4.  ВСЈ Баточина             1       1       

5.  
ЈП „Лепеница 

Баточина“ 
30     1 1 1   1  1   2 1 1 1 4 7 1 1 1 1 1 

6.  
Дом Здравља 

Баточина 
68             6             

7.  
Црвени Крст 

Баточина 
2                          

СВЕГА: 100     1 1 1   1  2 6 5 2 1 1 1 5 7 1 1 1 1 1 
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р
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ј 

СНАГЕ ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА  

Врста материјално техничких 

средстава /  

јединица мере 

Б
ен

зи
н

ск
и

 а
гр

ег
ат

 

6
,8

 k
w

 

М
аш

и
н

а 
за

 с
еч

ењ
е 

ас
ф

ал
та

 

Б
о

ц
а 

П
П

 а
п

ар
ат

а
 

Б
о

ц
а 

са
 C

O
2

 

У
р

еђ
ај

 з
а 

те
х

н
и

ч
к
е 

и
н

те
р

в
ен

ц
и

је
 

П
у

м
п

а 
за

 в
о

д
у

 

 

1.  2.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  

1.  Скупштина општине        

2.  Председник општине        

3.  
Општинска управа и 

службе општине 
       

4.  ВСЈ Баточина   15 3 2 2  

5.  
ЈП „Лепеница 

Баточина“ 
1 1      

6.  
Дом Здравља 

Баточина 
       

7.  
Црвени Крст 

Баточина 
       

СВЕГА: 1 1 15 3 2 2  
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Прилог 3: ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА СТРУЧНО – ОПЕРАТИВОГ ТИМА ЗА ОПАСНОСТ ОД ПОПЛАВА (ОБ-3) 

Р.БР 

Назив 

стручно - оперативног 

тима 

Дужност у тиму Име и презиме  
Контакт телефони 

Примедба 
мобилни кућни посао 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Стручно-оперативни 

тим за поплаве 

Руководилац тима Драган Бојић 065/8271985 034/6841521 034/6841100 

 

Заменик 

руководиоца 
Горан Цветковић 065/8933464 034/865180 034/6841100 

члан тима Панта Перезановић 061/1369494   

члан тима Снежана Цветковић 064/2951931 034/6841902 034/6842365 
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Прилог 4: ПОДСЕТНИК/УПУТСТВО ЗА РАД ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У 

СЛУЧАЈУ ПОПЛАВА (ОБ-4) 

Ред. 

Број 
Задатак 

Одговорно 

лице 
Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Пријем информације у вези са 

најављеним падавинама 

Заменик 

команданта 

Штаба 

Општинска управа - служба 

за ванредне ситуације 

Пре настанка 

поплавног догађаја 
 

2.  

Директно обезбеђивање 

примене Оперативног плана 

код субјеката који учествују у 

заштити и спасавању од 

поплава 

Заменик 

команданта 

Штаба 

Субјекти заштите и 

спасавања од поплава 
У току догађаја  

3.  
Доношење наредбе да се изврши 

извиђање угроженог подручја 

Заменик 

команданта 

Штаба 

СОТ за одбрану одпоплава; 

Повереници и заменици 

повереника цивилне заштите 

Одмах по добијању 

наредбе 
 

4.  

Доношење наредбе да се изврши 

прикупљање података са терена 

оугроженом становништву, 

стамбеним објектима, објектима 

инфраструктуре материјалним 

добрима, стоци 

Заменик 

команданта 

Штаба 

СОТ за одбрану од поплава; 

Повереници и заменици 

повереника цивилне заштите; 

Јединице цивилне заштите 

опште намене 

Одмах по стизању на 

угрожено подручје 

План заштите и 

спасавања од 

поплава – Преглед 

поплавних подручја 

са угроженим 

садржајима 

5.  

Доношење наредбе да се доставе 

прелиминарни извештаји 

оугроженом подручју са 

подацима о броју угрожених 

домаћинстава, људи, стоке и 

материјалних добара 

Заменик 

команданта 

Штаба 

Повереници и 

заменициповереника цивилне 

заштите; Чланови СОТ-а; 

Јединице ЦЗ опште намене 

По утврђивању података  
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Ред. 

Број 
Задатак 

Одговорно 

лице 
Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

6.  

Доношење закључка о потребним 

капацитетима које је неопходно 

ангажовати током поплаве (у 

радниммашинама, алату 

иљудству) 

Заменик 

команданта 

Штаба 

Повереници и заменици 

повереника цивилне заштите; 

Чланови СОТ-а за одбрану од 

поплава; Председници МЗ и 

шефови МК 

Након достављања 

информација 

План заштите и 

спасавања од 

поплава – Преглед 

субјеката који се 

ангажују у случају 

поплава (ОБ-1) 

7.  

Доношење наређења да се 

ангажују капацитети 

оспособљених привредних лица 

за заштиту и спасавање у 

поплавама 

Заменик 

команданта 

Штаба 

Субјекти од посебног значаја за 

заштиту и спасавањеод 

поплава 

Након доношења 

закључка о потребним 

капацитетимаа 

План заштите и 

спасавања од 

поплава – Преглед 

субјеката који се 

ангажују у случају 

поплава (ОБ-1) 

8.  

Доношење наређење да се сруше 

објекти који могу представљати 

опасност по живот и здравље 

људи и осталу имовину у случају 

плављења 

Заменик 

команданта 

Штаба 

Повереници и заменици 

повереника цивилне заштите; 

Чланови СОТ-а за одбрану од 

поплава; Председници МЗ и 

шефови МК; Субјекти од 

посебног значаја за заштиту и 

спасавање од поплава 

Одмах након проглашења 

ванредне ситуације 
 

9.  
Доношење наредбе да се изграде 

нови насипи и ојачају постојећи 

противплавни објекти 

Заменик 

команданта 

Штаба 

Повереници и заменици 

повереника цивилне 

заштите;Субјекти од посебног 

значаја за заштиту и спасавање 

од поплава; Јединице цивилне 

заштите опште намене; 

Грађани 

Одмах након проглашења 

ванредне ситуације 

План заштите и 

спасавања од 

поплава – Преглед 

водотокова и 

хидроакумулација 

10.  

Доношење наређења да се 

спроведе евакуација 

становништва истоке са 

угроженог подручја 

Заменик 

команданта 

Штаба 

Повереници и заменици 

повереника цивилне 

заштите;Субјекти од посебног 

значаја за заштиту и 

Одмах након 

проглашења ванредне 

ситуације 

Уколико се плави 

површина на којој 

нема људи и 

животиња, 
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Ред. 

Број 
Задатак 

Одговорно 

лице 
Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

спасавањеод поплава; Јединице 

цивилне заштите опште намене; 
прескочити ову 

тачку 

11.  Организација збрињавања 

Заменик 

команданта 

Штаба 

СОТ за збрињавање 
Одмах по доношењу 

наредбе за евакуацију 
План збрињавања 

12.  
Организација прве и 

медицинске помоћи 

Заменик 

команданта 

Штаба 

Док здравља Баточина 
Одмах по завршеној 

евакуацији 
План прве помоћи 

13.  
Обавештење суседних општина и 

градова о поплавном таласу 

Заменик 

команданта 

Штаба 

СОТ за обавештавање и 

узбуњивање 

Одмах након проглашења 

ванредне ситуације 
 

14.  
Доношење одлуке о укидању 

мера заштите и спасавања у 

случају поплава 

Заменик 

команданта 

Штаба 

Чланови штаба 

Након престанка 

опасности (повлачења 

воде у корито) 
 

15.  Организација асанације 

Заменик 

команданта 

Штаба 

Надлежни Завод за јавно 

здравље  

Одмах по повлачењу 

воде са угроженог 

подручја 
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Прилог 5:ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА (МЕРА И ЗАДАТАКА) УЧЕСНИКА У ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ ОД ПОПЛАВА (ОБ-5) 

Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац оперативног 

поступка 

Напомена (прилог–

план) 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Организација 

пријема 

информација о 

стању водотокова 

и поплавних 

таласа 

Штаб за 

ВС 

општине 

Баточина 

1.Непрекидна веза са Службом 112 

2.Веза са водопривредним предузећима 

која пратестање на водотоковима 

3.Веза са РХЗ-ом 

1. Начелник штаба за ВС 

2.Руководиоц стручно-

оперативногтима за заштиту и 

спасавање одпоплава. 

 

2.  

Планирање и 

спровођење мера 

у случају 

непосредне 

опасности од 

поплава 

 

Штаб за 

ВС 

општине 

Баточина 

1.Праћење извештаја, прогноза и 

упозорења РХМЗ 

2.Изградња, ојачавање и одржавање 

објеката зазаштиту од поплава 

3.Осматрање и извиђање стања водостаја 

4.Правовременообавештавање 

становништва оопасности од поплава 

5.Узбуњивање и правовремена евакуација 

саугроженог подручја 

6.Организовање превоза 

1.Стручно-оперативнитим за 

заштиту и спасавање од 

поплава 

2.Стручно-оперативни тим за 

евакуацију 

3. Повереници ЈЦЗ 

4.ЈВП „Србијаводе“ 

5.Аутопревозничка предузећа 

Поред наведених 

извршилаца 

оперативног поступка 

укључују се и 

поједини субјекти из 

обрасца ОБ-1 као и 

друга правна и 

физичка лица која 

располажу 

механизацијом и 

грађани 

3.  

Планирање и 

спровођење мера 

по наступању 

поплава 

Штаб за 

ВС 

општине 

Баточина 

1.Одбрана од поплава 

2.Обавештавање становништва о потреби 

евакуације и месту окупљања 

3.Организовање евакуације и збрињавања 

4.Организовање превоза 

5.Обезбеђење воде/хране на месту 

окупљања 

6.Обезбеђње прве и медицинске помоћи 

наместу окупљања 

1.Стручно-оперативни тим за 

заштиту испасавање од 

поплава 

2.Стручно-оперативнитим за 

евакуацију 

3.Стручно-оперативни тим за 

збрињавањестановништва 

4.Стручно-оперативни тим за 

збрињавање животиња 

5. Повереници ЈЦЗ 

Поред наведених 

извршилаца 

оперативног поступка 

укључују се и 

поједини субјекти из 

обрасца ОБ-1 као и 

друга правна и 

физичка лица која 

располажу 

механизацијом и 
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Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац оперативног 

поступка 

Напомена (прилог–

план) 

1 2 3 4 5 6 

6. Екипе ЦК 

7. Аутопревозничка предузећа 

грађани 

4.  

Организација и 

успостављање 

функција 

критичне 

инфраструктуре 

Штаб за 

ВС 

општине 

Баточина и 

надлежне 

службе 

1.Успостављање снабдевања ел.енергијом 

2.Успостављање функција здравствене 

заштите 

3.Успостављање комуникација 

4.Успостављање редовног снабдевања 

пијаћомводом 

5.Успостављање саобраћаја 

1. Дом здравља Баточина, 

2.Ветеринарска станица 

Лапово 

3. ЈП „Лепеница Баточина“  

Поред наведених 

извршилаца 

оперативног поступка 

укључују се и 

поједини субјекти из 

обрасца ОБ-1 

5.  

Планирање и 

обезбеђење 

превоза преко 

воде (реке, 

поплављене 

површине) 

Штаб за 

ВС 

општине 

Баточина 

1. Обилазак поплављеног подручја и 

евакуација 

лица која нису евакуисана 

2. Обилазак поплављеног подручја и 

евакуација 

животиња која нису евакуисана 

1.Специјализоване јединице за 

спасавање наводи и под водом 

2.Стручно-оперативни тим за 

заштиту испасавање од 

поплава 

3.Стручно-оперативнитим за 

евакуацију 

4.Стручно-оперативни тим за 

збрињавање становништва 

5.Стручно-оперативни тим за 

збрињавање животиња 

6. Повереници ЈЦЗ 

7. Екипе ЦК 

8. Аутопревозничка предузећа 

Поред наведених 

извршилаца 

оперативног поступка 

укључују се и 

поједини субјекти из 

обрасца ОБ-1 

6.  

Испумпавање 

воде из 

поплављених 

објеката 

Штаб за 

ВС 

општине 

Баточина 

1.Обезбеђење довољног броја пумпи и 

црева за 

испумпавање воде 

2.Испумпавање воде 

1. Стручно-оперативни тим за 

заштиту испасавање од 

поплава 

2. Повереници ЈЦЗ 

3. ЈП „Лепеница Баточина“ 

Поред наведених 

извршилаца 

оперативног поступка 

укључују се и 

поједини субјекти из 
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Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац оперативног 

поступка 

Напомена (прилог–

план) 

1 2 3 4 5 6 

обрасца ОБ-1 као и 

друга правна и 

физичка лица која 

располажу 

механизацијом и 

грађани 

7.  

Организовање 

спровођења 

хигијенско-

епидемиолошкие 

заштите 

Штаб за 

ВС 

општине 

Баточина, 

здравствен

е службе и 

надлежна 

полицијска 

станица 

1.Забрана/ограничавање кретања кроз 

пловну 

зону 

2.Забрана одржавања јавних скупова 

уколикопостоји опасност од ширења 

болести 

3.Давање упутстава грађанима за примену 

превентивних мера 

1. Стручно-оперативни тим за 

заштиту испасавање од 

поплава 

2. Повереници ЈЦЗ 

3. ЈП „Лепеница Баточина“ 

Поред наведених 

извршилаца 

оперативног поступка 

укључују се и 

поједини субјекти из 

обрасца ОБ-1 

8.  

Проналажење и 

извлачење 

настрадалих 

Спасилачк

е јединице 

МУП-а 

1.Идентификација погинулих 

2.Санитарни надзор над сахрањивањем 

настрадалих 

3.Обезбеђење простора за смештај лешева 

4.Обезбеђење простора за масовно 

сахрањивање 

1. Стручно-оперативни тим за 

асанацију 

2.Полицијска станица 

Баточина 

3. Дом здравља Баточина 

5.Јединице ЦЗ опше намене 

Поред наведених 

извршилаца 

оперативног поступка 

укључују се и 

поједини субјекти из 

обрасца ОБ-1 

9.  

Организовање 

обавештавања 

јавности 

Штаб за 

ВС 

општине 

Баточина 

1.Припрема и сачињавање садржаја 

саопштења 

за јавност 

2.Достављање саопштења средствима 

јавногинформисања уз строгу контролу 

предаје ипријема 

Заменик команданта Штаба за 

ВС 
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Прилог 6: ПРЕГЛЕД ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧЈА СА УГРОЖЕНИМ САДРЖАЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА (П-1) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1. Баточина 250 8 250 720     12  2    1  1    1   

2. Бадњевац 80 * 80 250     6  2             

3. Градац 50 * 50 150     2  1             

5. 
Милатова

ц 
5 * 5 20     2  1             

6. Брзан 35 1 35 75     9  2  16  1    1     

Укупно: 430 9 430 1.215     32  7  16  2  1  1  1   
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Прилог 7: ПРЕГЛЕД ВОДОТОКОВА И ХИДРОАКУМУЛАЦИЈА СА ПОТЕНЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ РЕЈОНИМА (П-2) 

Р
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н
и

 

Б
р

о
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Назив водотока 
Назив бране - 

акумулације 
Угрожена насеља 

Број 

угроженог 

становништва 

Узбуњивање 

становништва 

Време 

пражњења 

акумулације  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Велика Морава  КО Брзан    

2.  Лепеница  

КОБадњевац, Градац, Горња 

Баточина, Баточина и 

Милатовац 

430   

3.  Грабовик  КО Брзан    

4.  Синорски поток  Горња Мала    

5.  Стражевички поток  КО Лозница    
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3.2 План заштите и спасавања у случају земљотреса 

Земљотрес је сложени динамички процес који се манифестује изненадним ломом 

стенских маса Земљине коре под дејством високих напона. Према начину настанка 

разликују се природни (тектонски, вулкански и урвински) и вештачки (вештачка 

акумулациона језера и др.) земљотреси. Земљотрес представља кретање тла услед 

наглих тектонских поремећаја у делу земљине коре - жариште (хипоцентар), на дубини 

H – жаришна дубина. 

План заштите и спасавања у случају земљотреса поред општих прилога садржи:  

1) Табеларни преглед угрожених објеката (који нису изграђени према 

сеизмолошким критеријумима), са бројем домаћинстава, бројем 

становникаиугроженом инфраструктуром; 

2) Преглед локација за одлагање отпадног грађевинског материјала и другог 

материјала који се сакупља у току рашчишћавања терена;  

3) Евакуацију становништва, стоке, културних и материјалних добара; 

збрињавање људи, стоке, материјалних и културних добара; организацију 

пружањапрве и медицинскепомоћи иветеринарске помоћи; асанација терена и 

објеката организује се према посебним плановима – Планом мера и задатака 

цивилне заштите. 

Геолошки састав територије чине прекамбријске и кенозојске творевине. 

Прекамбријске стене захватају средишњи, југозападни и западни део територије, (око 

¼ укупне територије) и то делове сеоских атара Прњавора, Жировнице, Граца, 

Баточине, Никшића и Бадњевца. Кенозојске творевине заузимају највеће пространство 

a њих чине терцијарни неогени језерски седименти и квартарне наслаге. Терцијарни 

неогени седименти прекривају делове терена сеоских атара: Црног Кала, Баточине, 

Граца, Бадњевца, Мирашевца, Доброводице, Кијева и Брзана, док су квартарне наслаге 

распрострањене у долинама Лепенице и мањих притока реке Велике Мораве.  

Квартарне наслаге су престављене пешчаним спрудовима и песковитим глинама у 

алувијалним равнима ових река. У долини река Велике Мораве и Лепенице, као и 

њихових већих притока чести су алувијални наноси. 

На теритоји општине Баточина су заступљени следећи терени: стабилни терени 

(прекамбријске метаморфне стене, међу којима су микашисти, амфиболити, 

аргилошисти, филити, мермери и др); условно стабилни (неогени седименти: пешчари, 

конгломерати, лапорци); док су нестабилни терени јако мало заступљени. 

Територијално гледано, насеља Црни Као, Доброводица, Кијево и великим делом 

Брзан, Бадњевац и Милатовац, су смештена на терену сачињеном од пескова, 

шљункова, песковитих кречњака, конгломерата и глина, док централни део Општине 

карактерише разноврстан геолошки састав. Та разноврсност се огледа у 

заступљеношћу великог броја, углавном метаморфних стена, док се у зони око реке 

Лепенице простире алувијум, делувијум и пролувијум. Територију Општине 

карактерише сеизмичност од 8° MCS. 

У долинским равнима река Лепенице, Велике Мораве и њихових већих притока 

заступљен је алувијум, на терасама и нижем побрђу се местимично јавља смоница, а на 

вишем побрђу апсолутно преовлађују гајњаче, које су и најзаступљенији тип 

земљишта. Ови типови земљишта указују на јако повољне услове за развој разних 

пољопривредних култура, травне и шумске вегетације. 
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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. 
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Прилог 1: ПРЕГЛЕД СУБЈЕКАТА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА КОЈИ СЕ АКТИВИРАЈУ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ У 

СЛУЧАЈУ ЗЕМЉОТРЕСА(OБ-1) 

Р
ед

. 
б
р

о
ј 

Назив субјекта  

/ адреса / 
Делатност 

Активност у којој 

сеангажује 

Одговорно лице 

e-mail име и 

презиме 

телефони 

службени/фак

с 
мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Скупштина општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Бранислав 

Павловић 
034/6842118 

064/011625

1 
 

2.  
Председник општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Здравко 

Младеновић 
034/6842118 

060/325110

1 
 

3.  
Општинска управа и 

службе општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Никола 

Несторовић 
034/6842118 

064/881291

5 
 

4.  
ВСЈ Баточина 

Војводе Путника бб 

Спасавање 

становништва 

Заштита од рушења и 

спасавање из рушевина, 

заштита и спасавање од 

поплава и несрећа на води 

и под водом 

Драган 

Младенови

ћ 

034/569452 
064/89244

47 
 

5.  
ЈП „Лепеница 

Баточина“ 

Карађорђева бб 

Комуналне 

делатности 

Заштита од рушења и 

спасавање из рушевина, 

заштита и спасавање од 

поплава и несрећа на води 

и под водом 

Драган Бојић 034/6841100 
065/827198

5 
 

6.  
Дом Здравља Баточина 

Милоша Oбреновића 1 
Здравство 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација 

Ана Аничић 034/6841130 
064/848153

8 
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Назив субјекта  

/ адреса / 
Делатност 

Активност у којој 

сеангажује 

Одговорно лице 

e-mail име и 

презиме 

телефони 

службени/фак

с 
мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7.  
Црвени Крст Баточина 

Војводе Путника бб 

Хуманитарни 

рад 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација; Расподела 

хуманитарне помоћи 

Славомирка 

Милојевић 
034/6842365 

064/259160

9 
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Прилог 2: ПРЕГЛЕД СНАГАИ РАСПОЛОЖИВИХ КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА (ОБ-2) 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

1.  Скупштина општине                           

2.  Председник општине                           

3.  
Општинска управа и 

службе општине 
              5            

4.  ВСЈ Баточина             1       1       

5.  
ЈП „Лепеница 

Баточина“ 
30     1 1 1   1  1   2 1 1 1 4 7 1 1 1 1 1 

6.  Дом Здравља Баточина 68             6             

7.  Црвени Крст Баточина 2                          

СВЕГА: 100     1 1 1   1  2 6 5 2 1 1 1 5 7 1 1 1 1 1 
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1.  2.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  

1.  Скупштина општине        

2.  Председник општине        

3.  
Општинска управа и 

службе општине 
       

4.  ВСЈ Баточина   15 3 2 2  

5.  
ЈП „Лепеница 

Баточина“ 
1 1      

6.  
Дом Здравља 

Баточина 
       

7.  
Црвени Крст 

Баточина 
       

СВЕГА: 1 1 15 3 2 2  
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Прилог 3: ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА СТРУЧНО – ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ОПАСНОСТ ОД ЗЕМЉОТРЕСА (ОБ-3) 

Р.БР 

Назив 

стручно - оперативног 

тима 

Дужност у тиму Име и презиме  
Контакт телефони 

Примедба 
мобилни кућни посао 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Стручно-оперативни 

тим за земљотресе 

Руководилац тима Небојша Трајковић 065/9202006 034/6841549 
034/6841208 локал 

13 

 

Заменик 

руководиоца 
Небојша Мујовић 063/574429 034/6841466 034/6841452 

члан тима 
Милан 

Станисављевић 
 064/8812918  034/6842118 

члан тима Саша Петровић 064/8427157 034/6841062 034/6841633 
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Прилог 4: ПОДСЕТНИК/УПУТСТВО ЗА РАД ОДГОВОРНОГ ЛИЦА У СЛУЧАЈУ ЗЕМЉОТРЕСА (ОБ-4) 

Р. 

Бр. 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Пријем информације о: 

-броју потпуно срушених објеката 

-стању школских објеката 

-стању угоститељских објеката, 

трговина, објеката здравствене заштите 

и других објеката у којима се могло 

затећи већи број људи 

-о несталим особама 

-о стању проходности саобраћајница 

-стању објеката критичне 

инфраструктуре 

Заменик команданта 

Општинског штаба за 

ванредне ситуације 

Надлежо одељење за 

ванредне ситуације 

Одмах након 

земљотреса  
 

2.  
Пријем и обрада пристиглих 

информација 

Заменик команданта 

Општинског штаба за 

ванредне ситуације 

Штаб за ванредне 

ситуације 

Одмах након 

земљотреса  
 

3.  

Процена стања и утврђивање 

приоритета: 

-приоритети у рашчишћавању рушевина  

-рашчишћавање објеката где 

потенцијално борави више лица (школе, 

трговински објекти, домови културе) 

-обезбеђење проходности путева и 

улица 

-обезбеђење приступа критичној 

инфраструктури 

-рашчишћавање рушевина објеката за 

Заменик команданта 

Општинског штаба за 

ванредне ситуације 

Субјекти заштите и 

спасавања од 

земљотреса 

Одмах након 

земљотреса  
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Р. 

Бр. 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

становање 

4.  

Доношење Наредбе о организовању 

испровођењу спасавања 

угроженогстановништва у случају 

земљотреса на територији општине 

Баточина 

Заменик команданта 

Општинског штаба за 

ванредне ситуације 

Чланови Општинског 

штаба за ванредне 

ситуације 

Након анализе 

пристиглих 

информација 

 

5.  

Активирање СОТ-а за предузимање 

превентивних и оперативних мера за 

заштиту од земљотреса 

Заменик команданта 

Општинског штаба за 

ванредне ситуације 

Општинска управа 

Одмах након 

доношења 

Наредбе о 

спасавању у 

случају 

земљотреса 

 

6.  
Активирање повереника и заменика 

повереника цивилне заштите 

Заменик команданта 

Општинског штаба за 

ванредне ситуације 

Општинска управа 

Одмах након 

доношења 

наредбе о 

спасавању у 

случају 

земљотреса  

 

7.  
Активирање јединица цивилне заштите 

опште намене 

Заменик команданта 

Општинског штаба за 

ванредне ситуације 

Општинска управа 

Одмах након 

доношења 

наредбе о 

спасавању у 

случају 

земљотреса  

 

8.  

Активирање оспособљених правних 

лица и других субјеката који 

партиципирају у организацији и 

спровођењу спасавања чији задаци су: 

Заменик команданта 

Општинског штаба за 

ванредне ситуације 

Општинска управа 

Одмах након 

доношења 

Наредбе о 

спасавању у 

Прилог 1 - 

Преглед 

субјеката 

заштите и 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 

397 

 

Р. 

Бр. 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

-Медицинско збрињавање; 

-Обезбеђење хране, тражење несталих, прва 

помоћ и др; 

-Саобраћајно обезбеђење током спасавања; 

-Обезбеђење питке воде; 

случају 

земљотреса  

спасавања који 

се активирају за 

заштиту и 

спасавање у 

случају 

земљотреса (OБ-

1) 

9.  

Обавештавање грађана преко средстава 

јавног информисања, односно преко 

повереника и екипа Црвеног крста, о 

Наредби за спасавање угрожених 

Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Баточина 

Руководилац СОТ-а 

за предузимање 

превентивних и 

оперативних мера за 

заштиту од 

земљотреса 

Средства јавног 

информисања, 

Чланови СОТ, 

Повереници 

ЦЗ,Волонтери ЦК 

Одмах након 

доношења 

Наредбе о 

спасавању у 

случају 

земљотреса 

 

10.  

Издавање наредбе да се ангажоване снаге 

распореде на подручја најтеже погођена 

земљотресом  

Заменик команданта 

Општинског штаба за 

ванредне ситуације 

СОТ за спасавање из 

рушевина;СОТ за 

предузимање 

превентивних и 

оперативних мера за 

заштиту од 

земљотреса;Субјекти од 

посебног значаја за 

заштиту и спасавање; 

Повереници и заменици 

повереника цивилне 

заштите; Једицине цз 

опште намене 

Одмах по добијању 

наредбе 

Прилог 6– 

Преглед 

угрожених 

подручја, места 

или грађевина у 

случају 

земљотреса (ОП-

1) 

11.  

На основу пристиглих информација са 

терена, издавање наређења оспособљеним 

правним лицима на подручју општине 

Баточина да ангажују неопходно људство и 

Заменик команданта 

Општинског штаба за 

ванредне ситуације 

Субјекти од посебног 

значаја за заштиту и 

спасавањеод 

земљотреса 

По пристизању 

информација са 

терена 

Прилог 2 –

Преглед снагаи 

расположивих 

капацитета 
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Р. 

Бр. 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

материјална средства за извршавање 

задатака заштите и спасавања становништва 

и материјалних добара 

заштите и 

спасавања (ОБ-2) 

12.  

Доношење наредбе да се спроведе 

евакуација становништва истоке са 

угроженог подручја 

Заменик команданта 

Општинског штаба за 

ванредне ситуације 

СОТ за евакуацију 

Након проглашења 

ванредне ситуације 

и утврђивања 

потребе за 

евакуацијом 

План евакуације  

13.  

Упућивање захтева оспособљеним лицима 

за збрињавање да припреме своје објекте за 

прихват евакуисаног становништва 

Заменик команданта 

Општинског штаба за 

ванредне ситуације 

Руководиоци објеката за 

смештај евакуисаног 

становништва 

Након проглашења 

ванредне ситуације 

и утврђивања 

потребе за 

евакуацијом 

План 

збрињавања  

14.  
Организација прве и медицинске 

помоћи 

Заменик команданта 

Општинског штаба за 

ванредне ситуације 

Дом здравља 

Баточина, и надлежни 

Здравствени центар 

Одмах по 

завршеној 

евакуацији 

План прве 

помоћи 

15.  
Наредба да се припреме локације за 

одлгање отпадног материјала 

Заменик команданта 

Општинског штаба за 

ванредне ситуације 

Руководиоци депонија 
Након престанка 

опасности 

Прилог 7 – 

Преглед локација 

за одлагање 

отпадног 

грађевинског и 

другог 

материјала (ЗМ-

2) 

16.  
Доношење одлуке да се изврши асанација 

погођеног подручја 

Заменик команданта 

Општинског штаба за 

ванредне ситуације 

СОТ за асанацију 
Након што је 

опасност прошла 
План асанације 

17.  Доношење одлуке о престанку опасности 
Заменик команданта 

Општинског штаба за 

Чланови штаба; 

Општинска управа 

Након завршетка 

опасности 
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Р. 

Бр. 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

ванредне ситуације 

18.  

Састављање евиденције о броју 

настрадалих, угроженихи спасених 

људи на територији погођеној 

земљотресом  

Руководилац СОТ-а 

за предузимање 

превентивних и 

оперативних мера за 

заштиту од 

земљотреса 

Чланови 

СОТ,Повереници ЦЗ, 

Волонтери ЦК 

Најкасније сат 

времена након 

доношења 

Наредбе о 

спасавању у 

случају 

земљотреса  
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Прилог 5: ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА (МЕРА И ЗАДАТАКА) УЧЕСНИКА У ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ ОД ЗЕМЉОТРЕСА  

(ОБ-5) 

Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац оперативног 

поступка 

Напомена 

(прилог–план) 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Организација пријема 

информација о 

сеизмичким појавама 

Штаб за ВС 

општине 

Баточина 

1.Непрекидна веза са Службом 

112 

2. Веза са РСЗ-ом 

1. Начелник штаба за ВС  

2.  

Узбуњивање и 

евакуација 

становништва 

Штаб за ВС 

општине 

Баточина 

1. Узбуњивање становништва 

путем медија (ако постоје 

услови), система за узбуњивање 

или јединицама ЦЗ опште намене 

(распоредити их у стрелце и 

правце)  

2. Евакуација становништва са 

угрожених подручја 

3.Обезбеђење воде/хране на 

месту окупљања 

4. Обезбеђње прве и медицинске 

помоћи на месту окупљања 

5.Организовање превоза 

1. Начелник штаба за ВС 

2. Стручно-оперативни тим 

за евакуацију 

3. Стручно-оперативни тим 

за збрињавање 

становништва 

4. Стручно-оперативни тим 

за збрињавање животиња 

5. Екипе ЦК 

6. Повереници ЦЗ 

7. Аутопревозно предузеће 

Поред наведених 

извршилаца 

оперативног 

поступка укључују 

се и поједини 

субјекти из обрасца 

ОБ-1 као и друга 

правна и физичка 

лица која 

располажу 

механизацијом и 

грађани 

3.  

Организација 

рашчишћавања 

рушевина и 

спасавање затпаних 

Штаб за ВС 

општине 

Баточина и 

специјализоване 

једнице ЦЗ 

1.Удаљавање становништва из 

угроженог реона 

2.Предузимање личне, узајамне и 

колективне заштите 

3. Рашчишћавање рушевина и 

одвоз шута 

4.Спасавањелица из рушевина 

1. МУП Полицијска управа 

општине Баточина 

2.Повеници ЦЗ 

3.Грађевинска и 

транспортна преузећа 

4.Специјализованејединице 

ЦЗ за спасавање 

изрушевина 

Поред наведених 

извршилаца 

оперативног 

поступка укључују 

се и поједини 

субјекти из обрасца 

ОБ-1 као и друга 

правна и физичка 
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Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац оперативног 

поступка 

Напомена 

(прилог–план) 

1 2 3 4 5 6 

лица која 

располажу 

механизацијом и 

грађани 

4.  

Организација и 

успостављање 

функција критичне 

инфраструктуре 

Штаб за ВС 

општине 

Баточина и 

надлежне 

службе 

1.Успостављање снабдевања 

електричном енергијом 

2.Успостављање функција 

здравствене заштите 

3.Успостављање комуникација 

4.Успостављање редовног 

снабдевања пијаћом водом 

5.Успостављање саобраћаја 

1.ЈП „Лепеница Баточина“ 

2. Дом здравља Баточина 

3.ПТТ-Телеком 

4. ЈВП „Србијаводе“  

5. ЕПС 

Поред наведених 

извршилаца 

оперативног 

поступка укључују 

се и поједини 

субјекти из обрасца 

ОБ-1 

5.  

Организовање и 

спровођење прве и 

медицинске помоћи и 

психолошке подршке 

Штаб за ВС 

општине 

Баточинаи 

здравствене 

службе 

1. Пружање прве помоћи 

2.Тријажа повређених 

3.Медицинско збрињавање 

4.Транспорт теже повређених 

5.Психлолошка подршка 

1. Дом здравља Баточина 

2.Хитна служба 

3.Амбуланте у МЗ 

4.Екипе ЦК 

5.Центар за социјални рад 

Баточина 

Поред наведених 

извршилаца 

оперативног 

поступка укључују 

се и поједини 

субјекти из обрасца 

ОБ-1 

6.  

Организација 

асанације и 

збрињавања 

погинулих 

Штаб за ВС 

општине 

Баточина 

1.Идентификација погинулих 

2.Санитарни надзор над 

сахрањивањемнастрадалих 

3.Обезбеђење простора за 

смештаји сакупљање лешева 

4.Обезбеђење простора за 

масовно  

сахрањивање 

1. Полицијска управа 

Баточина 

2. Дом здравља Баточина 

3.Јединице ЦЗ опше 

намене 

Поред наведених 

извршилаца 

оперативног 

поступка укључују 

се и поједини 

субјекти из обрасца 

ОБ-1 као и друга 

правна и физичка 

лица која 
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Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац оперативног 

поступка 

Напомена 

(прилог–план) 

1 2 3 4 5 6 

располажу 

механизацијом и 

грађани 

7.  
Организација гашења 

евентуалних пожара 

Штаб за ВС 

општине 

Баточинаи 

Ватрогасно-

спасилачка 

јединица 

1.Непосредно гашење пошара 

2. Евакуација лица из објеката 

која су захваћена пожаром 

1. Ватрогасно-спасилачка 

јединица 

2.Специјализоване 

јединице за заштиту 

одпожара 

3. Јединице ЦЗ опше 

намене општине Баточина 

Поред наведених 

извршилаца 

оперативног 

поступка укључују 

се и поједини 

субјекти из обрасца 

ОБ-1 као и друга 

правна и физичка 

лица која 

располажу 

механизацијом и 

грађани 

8.  

Организовање 

обавештавања 

јавности 

Штаб за ВС 

општине 

Баточина 

1. Припрема и сачињавање 

садржаја саопштења за јавност 

2. Достављање саопштења 

средствима јавног информисања 

уз строгу контролу предаје и 

пријема 

Заменик команданта 

Штаба за ВС 
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Прилог 6: ПРЕГЛЕД УГРОЖЕНИХ ПОДРУЧЈА, МЕСТА ИЛИ ГРАЂЕВИНА У СЛУЧАЈУ ЗЕМЉОТРЕСА (ОП-1) 
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1.                         

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

УКУПНО:                        

Напомена: Попуњава се у случају земљотреса. 
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Прилог 7: ПРЕГЛЕД ЛОКАЦИЈА ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ И ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА (ЗМ-2) 

Ред. 

број 
Назив локације и адреса 

Капацитет-

површина m2 
Власништво Примедба 

1 2 3 4 5 

1. Лапово, Ратника солунског фронта бб, 34220 Лапово  21 hа 93 аr ФЦЦ ВРБАК Д.О.О. ЛАПОВО  
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4 План мера и задатака цивилне заштите 

План мера и задатака цивилне заштите урађен је по задацима цивилне заштите и 

обухвата опште, заједничке елементе за све задатке цивилне заштите и посебне 

елементе за сваки задатак цивилне заштите.  

План мера и задатака цивилне заштите је део Плана заштите и спасавања уванредним 

ситуацијама општине Баточина, који је урађенна основучлана 56. Законао смањењу 

ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, 

бр. 87/2018),Уредбе о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама, („Службени ГласникРепубликеСрбије“,број 8/11) и Упутства о 

методологији за израду процене угрожености планова заштите и спасавања, 

(„СлужбениГласникРепубликеСрбије“,број 96/2012).  

Овај План нијеконачан, односно он је, као и сваки други документ, који обрађује 

динамичну материју, подложан променама и ажурирањима у складу са актуелним 

дешавањима у природном и друштвеном окружењу, те ће се у наредном периоду План 

мера и задатака цивилне заштите периодичним ажурирањем мењати, развијати и 

постајати, како квалитативно,тако и квантитативно свеобухватнији и садржајнији. 

План мера и задатака цивилне заштите, у случају елементарних непогода и других 

несрећа,ради се према општим обрасцима прилагођеним потребама извршавања 

задатака цивилне заштите и посебним прилозима неопходним за спровођење 

евакуације, збрињавања угрожених и настрадалих, пружања прве и медицинске 

помоћи, очувања добара битних за опстанак и асанације терена.
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ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

ВОЈСКА СРБИЈЕ 

 
СУБЈЕКТ ЧИЈА ЈЕ РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ 

ЗАШТИТА И СПАСАВАЊЕ 

ЦРВЕНИ КРСТ 

ГОРСКА СЛУЖБА СПАСАВАЊА 

РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОКРУЖНИ ШТАБ ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ПОДРУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ МИНИСТАРСТАВА 

И ПОСЕБНИХ  

ОРГАНИЗАЦИЈА 

СУБЈЕКТИ ОД 

ПОСЕБНОГ 

ЗНАЧАЈА ЗА ЗиС 

РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

НАЦИОНАЛНИ 

ЦЕНТАР 112 

ОПЕРАТИВНИ 

ЦЕНТАР 

 

СИТАЦИОНИ 

ЦЕНТАР ЈЛС 

 

ЈЕДИНИЦЕ 

ВОЈСКЕ СРБИЈЕ  
 

МУП РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

ВАТРОГАСНО 

СПАСИЛАЧКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 

ПОЛИЦИЈЕ 

СУБЈЕКТИ ОД 

ПОСЕБНОГ 

ЗНАЧАЈА ЗА 

ЗАШТИТУ И 

СПАСАВАЊЕ 

ПРИВРЕДНА 

ДРУШТВА И 

ДРУГА ПРАВНА 

ЛИЦА 

УДРУЖЕЊА 

ОСПОСОБЉЕНА И 

ОПРЕМЉЕНА ЗА ЗиС 

ПОВЕРЕНИЦИ И ЗАМЕНИЦИ 

ПОВЕРЕНИКА ЦЗ 
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

ЦЗ 

Прилог 1: ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ СУБЈЕКАТА КОЈИ СЕ АНГАНГАЖУЈУ У 

ПОСЛОВИМА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 
  

 

 

 

 
ЈЕДИНИЦЕ ЦЗ ОН 
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Прилог 2: ПРЕГЛЕД СУБЈЕКАТА СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА 

И ЗАДАТАКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ (ОБ-1) 

Р
ед

. 
б
р

о
ј 

Назив субјекта  

/ адреса / 
Делатност 

Активност у којој 

сеангажује 

Одговорно лице 

e-mail име и 

презиме 

телефони 

службени/фак

с 
мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Скупштина општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Бранислав 

Павловић 
034/6842118 

064/011625

1 
 

2.  
Председник општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Здравко 

Младеновић 
034/6842118 

060/325110

1 
 

3.  
Општинска управа и 

службе општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Никола 

Несторовић 
034/6842118 

064/881291

5 
 

4.  
ВСЈ Баточина 

Војводе Путника бб 

Спасавање 

становништва 

Заштита од рушења и 

спасавање из рушевина, 

заштита и спасавање од 

поплава и несрећа на води 

и под водом 

Драган 

Младенови

ћ 

034/569452 
064/89244

47 
 

5.  
ЈП „Лепеница 

Баточина“ 

Карађорђева бб 

Комуналне 

делатности 

Заштита од рушења и 

спасавање из рушевина, 

заштита и спасавање од 

поплава и несрећа на води 

и под водом 

Драган Бојић 034/6841100 
065/827198

5 
 

6.  
Дом Здравља Баточина 

Милоша Oбреновића 1 
Здравство 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација 

Ана Аничић 034/6841130 
064/848153

8 
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Р
ед

. 
б
р

о
ј 

Назив субјекта  

/ адреса / 
Делатност 

Активност у којој 

сеангажује 

Одговорно лице 

e-mail име и 

презиме 

телефони 

службени/фак

с 
мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7.  
Црвени Крст Баточина 

Војводе Путника бб 

Хуманитарни 

рад 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација; Расподела 

хуманитарне помоћи 

Славомирка 

Милојевић 
034/6842365 

064/259160

9 
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Прилог 3: ПРЕГЛЕД СНАГА И РАСПОЛОЖИВИХ КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У 

СПРОВОЂЕЊУ МЕРА И ЗАДАТАКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ (ОБ-2) 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

1.  Скупштина општине                           

2.  Председник општине                           

3.  
Општинска управа и 

службе општине 
              5            

4.  ВСЈ Баточина             1       1       

5.  
ЈП „Лепеница 

Баточина“ 
30     1 1 1   1  1   2 1 1 1 4 7 1 1 1 1 1 

6.  Дом Здравља Баточина 68             6             

7.  Црвени Крст Баточина 2                          

СВЕГА: 100     1 1 1   1  2 6 5 2 1 1 1 5 7 1 1 1 1 1 
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1.  2.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  

1.  Скупштина општине        

2.  Председник општине        

3.  
Општинска управа и 

службе општине 
       

4.  ВСЈ Баточина   15 3 2 2  

5.  
ЈП „Лепеница 

Баточина“ 
1 1      

6.  
Дом Здравља 

Баточина 
       

7.  
Црвени Крст 

Баточина 
       

СВЕГА: 1 1 15 3 2 2  
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Прилог 4: ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА СТРУЧНО–ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА МЕРЕ И ЗАДАТКЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ (ОБ-3) 

Р.БР 

Назив 

стручно - оперативног 

тима 

Дужност у тиму Име и презиме  
Контакт телефони 

Примедба 
мобилни кућни посао 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

 

Стручно-оперативни 

тим за збрињавање 

Руководилац тима Никола Полић 064/6140940 034/6842179 
034/6842118 

локал 22 

 
Заменик 

руководиоца 
Драгиша Ђуричковић 064/8812900  034/6841416 

члан тима Славомирка Милојевић 064/2591609 034/6795278 034/6842365 

члан тима Слађана Миладиновић 069/3529848  034/6841130 

2.  
Стручно-оперативни 

тим за евакуацију 

Руководилац тима Здравко Младеновић 060/3251101 034/6843063 

034/6842118 

локал 16  

034/6842210 

 Заменик 

руководиоца 
Јовица Станисављевић 064/8812907 034/6841222 

034/6842118 

локал 24 

члан тима Дарко Игњатовић 064/2363814 034/6841786 034/6841208 

члан тима Небојша Тракић 064/8812910 034/861096 034/6842118 

3.  

Стручно-оперативни 

тим за пружање прве и 

медицинске помоћи 

Руководилац тима     

 

Заменик 

руководиоца 
    

члан тима     

члан тима     

4.  
Стручно-оперативни 

тим за асанацију 

Руководилац тима     

 

Заменик 

руководиоца 
    

члан тима     

члан тима     

5.  Стручно-оперативни Руководилац тима Небојша Милосављевић 063/1193303 034/6841302 034/6841208  
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Р.БР 

Назив 

стручно - оперативног 

тима 

Дужност у тиму Име и презиме  
Контакт телефони 

Примедба 
мобилни кућни посао 

1 2 3 4 5 6 7 8 

тим за склањање локал 11 

Заменик 

руководиоца 
Душан Поповић 060/4646988  034/6841539 

члан тима Сноежана Ђорђевић 065/9908000 034/6841073 034/6841402 

члан тима Мирјана Стајић 062/8841001 034/6842255 034/6842419 

6.  
Стручно-оперативни 

тим за очување добара 

Руководилац тима     

 

Заменик 

руководиоца 
    

члан тима     

члан тима     
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Прилог 5: ПОДСЕТНИК/УПУТСТВО ЗА РАД ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И ЗАДАТАКА ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ (ОБ-4) 

Р. 

Бр. 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Праћење ситуације на терену 

и анализа информација 

Заменик 

команданта 

Општинског штаба 

за ванредне 

ситуације 

Руководилац СОТ за 

обавештавање и извиђање; 

Повереници и заменици 

повереника ЦЗ 

Одмах након 

проглашења ванредне 

ситуације 

 

2.  Активирање СОТ-ова 

Заменик 

команданта 

Општинског штаба 

за ванредне 

ситуације 

Руководиоци СОТ-ова 

По пристизању 

података са терена и 

утврђивања опасности 

по становништво и 

материјалне ресурсе 

преглед СОТ-ова 

3.  

Доношење одлуке о 

активирању планова и мера 

цивилне заштите 

Заменик 

команданта 

Општинског штаба 

за ванредне 

ситуације 

Начелник штаба 

Одмах након 

извршене анализе 

података са терена 

 

4.  

Издавање наредбе да се 

изврши припрема подручја за 

евакуацију 

Заменик 

команданта 

Општинског штаба 

за ванредне 

ситуације 

Повереници и заменици 

повереника ЦЗ; Јединице 

цивилне заштите опште 

намене; Руководилац СОТ-

а за евакуацију 

Одмах након 

доношења одлуке о 

евакуацији 

План евакуације 

5.  

Прикупљање квантитативних 

и квалитативних информација 

о становницима који подлежу 

евакуацији 

Заменик 

команданта 

Општинског штаба 

за ванредне 

Повереници и заменици 

повереника ЦЗ 

Одмах након 

организовања 

локација за евакуацију 

План евакуације 
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Р. 

Бр. 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

ситуације 

6.  

Издавање наредбе да се уреде 

објекти за смештај 

евакуисаног становништва 

Заменик 

команданта 

Општинског штаба 

за ванредне 

ситуације 

Повереници и заменици 

повереника ЦЗ; 

Руководилац СОТ-а за 

евакуацију 

Одмах након 

доношења одлуке о 

евакуацији 

План збрињавања 

7.  

Издавање наредбе да се 

спроведе организација екипа 

за пружање прве и 

медицинске помоћи 

Заменик 

команданта 

Општинског штаба 

за ванредне 

ситуације 

Руководилац СОТ-а за 

медицинску и прву помоћ 

Након доношења 

одлуке о евакуацији 
План збрињавања 

8.  

Прикупљање информација о 

здравственом стању 

евакуисаних становника и 

доношење одлуке о 

транспорту становника који 

су животно угрожени до 

установа секундарне и 

терцијарне здравствене 

заштите 

Заменик 

команданта 

Општинског штаба 

за ванредне 

ситуације 

Руководилац СОТ-а за 

медицинску и прву помоћ; 

Здравствено особље; 

Јединице црвеног крста 

Након спроведене 

тријаже 

План прве и 

медицинске помоћи 

9.  

Издавање наредбе да се 

припреме склоништа за 

упућивање угроженог 

становништва у случају ТТ 

удеса, непосредне ратне 

опасности или опасности од 

појаве заразе 

Заменик 

команданта 

Општинског штаба 

за ванредне 

ситуације 

Руководилац СОТ-а за 

склањање; Снаге МУП-а; 

Војска Србије; 

Специјализоване јединице 

ЦЗ; Здравствене службе; 

Јединице Црвеног крста; 

Субјекти од посебног 

значаја за заштиту и 

Након утврђивања 

опасности од ТТ 

удеса, непосредне 

ратне опасности или 

заразе 

План склањања 
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Р. 

Бр. 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

спасавање 

10.  

Размена информација и 

сарадња са суседним 

општинама 

Заменик 

команданта 

Општинског штаба 

за ванредне 

ситуације 

СОТ за обавештавање 

У континуитету за 

време ванредне 

ситуације 

 

11.  

Издавање наредбе да се 

спроведе очување добара 

битних за опстанак 

Заменик 

команданта 

Општинског штаба 

за ванредне 

ситуације 

Руководилац СОТ-а за 

очување добара битних за 

опстанак 

Након проглашења 

ванредне ситуације 

План очување 

добара битних за 

опстанак 

12.  
Доношење одлуке о 

престанку опасности 

Заменик 

команданта 

Општинског штаба 

за ванредне 

ситуације 

Чланови штаба 
На основу извештаја о 

актуелној ситуацији 
 

13.  

Доношење наредбе о 

асанацији терена након 

завршетка опасности 

Заменик 

команданта 

Општинског штаба 

за ванредне 

ситуације 

Руководилац СОТ-а 

задужен за асанацију; 

Јединице РХБ заштите 

Након доношења 

одлуке о престанку 

опасности 

План асанације 
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Прилог 6: ПРЕГЛЕДОБАВЕЗА (МЕРА И ЗАДАТАКА)УЧЕСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ (ОБ-5) 

Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног поступка 
Напомена 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Сагледавање степена 

угрожености становништва у 

ванредној ситуацији, 

утврђивање потреба за 

спровођење евакуације 

становништва, 

материјалнихдобара 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Одређивање тачногрејона у 

оквиру месних заједница у 

којима је угрожено 

становништво за евакуацију; 

Израда спискова поименично и 

укупног броја угрожених које 

треба евакуисати 

Општинска управа 

општине 

Баточина,месне 

заједнице и месне 

канцеларије 

 

2.  

Организација прикупљања 

становништва које се 

евакуише 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Обавештавањеугрожених 

становника о свим чињеницама 

битним за евакуацију; 

Упућивање становника за 

евакуацију на безбедно место 

прикупљања у месној 

заједницисакојег 

ћеотпочетиевакуација; 

Допрема ћебади, и воде запиће 

на местоприкупљања за 

евакуацијуи 

поделастановицима који се 

евакуишу;Тријажа болесних и 

повређених, а затим одвожење 

болесних и повређених за 

стационарно лечење 

Повереници и заменици 

повереника ЦЗ 

уугроженим насељима 

месним заједницама; 

Екипе Црвеног крста; 

Хитна медицинска 

служба 

План 

евакуације 

3.  

Превожење евакуисаног 

становништва из угроженог 

рејона у месној заједници до 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Припрема запревожење 

становништва; 

Превожење евакуисаног 

Повереник и заменик 

повереника ЦЗ; 

Аутопревозници 

План 

евакуације 
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Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног поступка 
Напомена 

1 2 3 4 5 6 

места за пријем евакуисаних становништва 

4.  Евакуација становништава 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Прихват евакуисаног 

становништва 

Екипе за 

прихватевакуисаног 

становништва у месним 

заједницама, или у 

субјекту који врши 

збрињавање евакуисаних; 

Црвени крст 

План 

евакуације 

5.  Праћење стања склоништа 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Контрола комплетности и 

исправности припадaјуће опреме 

и уређаја; 

Довођење склоништа у стање 

функционалнеупотребљивости 

СОТ за склањање; 

Повереници и заменици 

повереника ЦЗ 

План склањања 

6.  

Усклађивање потреба за 

склањањем у складу са 

постојећим склонишним 

капацитетима 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Комплетирање добаранеопходних 

за боравак у склоништу (вода, 

медицинска средства, ћебад итд.) 

Упознавање становништва са 

Планом склањања 

Повереник и заменик 

повереника ЦЗ у месној 

заједници –насељу и 

привредном друштву 

План склањања 

7.  

Стварање услова за 

правовремено, организовано 

ипланско спровођењесклањања 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Упознавање становништва са 

поступком склањања и 

организацијом живота и рада у 

склоништу 

Повереник и 

заменикповереника ЦЗ у 

привредном друштву и др. 

правном лицу и у месној 

заједници- насељу 

План склањања 

8.  
Спровођење склањања 

становништва 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Запоседање склоништа од стране 

становништва 

Члан штаба за ВСзадужен 

за склањање , повереник и 

заменик повереника ЦЗ , 

руководилац склоништа 

План склањања 
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Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног поступка 
Напомена 

1 2 3 4 5 6 

9.  
Организовање живота и рада у 

склоништу 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Размештај лица у склоништу; 

Одржавање хигијене; 

Обезбеђење резерве хране и воде 

за пиће за време боравка у 

склоништу 

Руководилац склоништа; 

Члан штаба за 

ВСзадужен за склањање 

План склањања 

10.  
Организација збрињавања 

угроженог и настрадалог 

становништва 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Утврђивање бројаугрожених и 

настрадалих лица : 

утврђивање укупног броја лица за 

које треба обезбедити смештај; 

утврђивање броја лица из посебне 

категорије становништва које 

треба упутити у здравствене 

установе; 

утврђивање укупног броја и 

размештај становника као и 

врстезбрињавања 

Општинска управа на 

основу података од: 

повереникаЦЗ, Црвеног 

крста и др.хуманитарних 

организација,здравствених 

установа,центра за 

социјални рад 

План 

збрињавања 

11.  Организација смештаја 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Припремање објеката за смештај; 

Смештај и збрињавање 

евакуисаних лица у објекте 

привременог смештаја 

Екипе за прихват 

оспособљених правних 

лица која обезбеђују 

смештај; Црвени крст 

План 

збрињавања 

12.  
Организација здравственог и 

социјално-

психолошкогзбрињавања 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Здравствено збрињавање; 

социјално-психолошко 

збрињавање 

Здравствене службе; 

Центри и установе за 

социјални рад 

План прве и 

медицинске 

помоћи 

13.  

Обезбеђење услова за смештај 

угрожених и настрадалих у 

објекте образовних и 

спортских установа 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Обезбеђење и 

допремањедушека,ћебади за све 

објекте, столова и столица у 

објектима у којима исти не 

постоје 

Субјекти од посебног 

значаја за заштиту и 

спасавање који поседују 

капацитет за траснспорт 

потребне робе 

План 

збрињавања 

14.  Обезбеђење исхране 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Достављање оброка; 

Достављање неопходних 

животних намирница 

Субјекти од посебног 

значаја за заштиту и 

спасавање којиобезбеђују 

План 

збрињавања 
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Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног поступка 
Напомена 

1 2 3 4 5 6 

становништву које је остало на 

угроженом подручју 

храну и животне 

намирнице; Црвени крст 

15.  
Координација активности и 

снага за заштиту и спасавање 

на неприступачним теренима 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Прикупљање података 

олокацији/месту где је потребно 

ангажовати снаге за заштиту и 

спасавање; Трагање за 

угроженима; Ангажовање снага 

(ВСЈ, инеопходних средстава за 

заштиту и спасавање 

настрадалих) 

Општинска управа; 

Горска служба спасавања; 
 

16.  

Спасавање на 

неприступачним теренима 

(планински масиви, клисуре, 

кањони, вртаче) 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Ангажовање обучених екипа 

алпиниста са расположивим 

средствима за заштиту и 

спасавање 

угрожених,Ангажовање тимова 

ВСЈ 

Горска служба спасавања; 

Субјекти од посебног 

значаја за заштиту и 

спасавање који поседују 

материјалне капацитете за 

спасавање 

 

17.  
Организација здравствене 

заштите 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Ангажовање обученихекипа са 

расположивим средствима за 

пружање неопходне медицинске 

помоћи; Ангажовање хитне 

службе медицинске помоћи са 

одговарајућим возилима хитне 

помоћи 

Домови здравља и друге 

медицинске установе; 

Црвени крст Србије;  

План прве и 

медицинске 

помоћи 

18.  
Спасавање на 

неприступачним теренима 

(јаме, пећине) 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Ангажовање обучених тимова за 

спасавање 

Горска служба спасавања; 

Субјекти од посебног 

значаја за заштиту и 

спасавање којипоседују 

материјалне капацитете за 

спасавање 

 

19.  
Спровођење прве и 

медицинске помоћи 

Општински штаб 

за ванредне 

Самопомоћ, узајамнапомоћ и прва 

помоћ; 

Јединице ЦЗ; Црвени 

крст; 

План прве и 

медицинске 
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Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног поступка 
Напомена 

1 2 3 4 5 6 

ситуације Збрињавање повређених и 

оболелих у здравственим 

установама 

Здравствене установе помоћи 

20.  
Организација прве фазе 

пружања ПиМП 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Пружање ПиМП на месту 

опасности; 

Тријажа повређених и оболелих; 

Преношењеповређених и 

оболелих до места прихвата 

Здравствене установе; 

Црвени крст; 

Јединице ЦЗ 

План прве и 

медицинске 

помоћи 

21.  
Организација друге фазе 

пружања ПиМП 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Превожење тежеповређених до 

медицинских установа; 

Пружање ПиМП у току транспорта 

Здравствене установе 

општине Баточина 

План прве и 

медицинске 

помоћи 

22.  Трећа фаза пружања МП 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Пружањеопштемедицинске 

помоћи у здравственим 

установама; 

Пружање специјалистичкепомоћи; 

Психолошкапомоћ 

Здравствене установе 

општине Баточина 

План прве и 

медицинске 

помоћи 

23.  
Хигијенско-епидемиолошке 

мере 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Контрола здравственог стања 

пацијената и откривање 

заразних болести; 

Предузимање хигијенско-

епидемиолошких мера 

Здравствене установе; 

Мобилне екипе за јавно 

здравље 

План асанације 

24.  
Организација асанације 

водних објеката и уређаја 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Асанација каптажа, воднемреже и 

бунара; 

Пречишћавање пијаће воде; 

Обавештавање о забрани 

коришћења воде 

Комунална и друга 

привредна друштва; 
План асанације 

25.  
Организација асанације 

унутрашњег (затвореног) и 

отвореног простора 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Сакупљање отпаднихматерија и 

вода; 

Сакупљање заражених животиња; 

Сакупљање неупотребљивих 

намирница животињског порекла 

Комунална и друга 

привредна 

друштва,ветеринарске 

службе, инспекцијске 

службе,ветеринарска 

План асанације 
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Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног поступка 
Напомена 

1 2 3 4 5 6 

инспекција; ЈЦЗ опште 

намене 

26.  
Организација 

проналажења,прикупљања и 

уклањањастрадалих и умрлих 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Извиђање и утврђивање узрока 

смрти; 

Проналажење и прикупљање 

страдалих и умрлих; 

Предузимање хигијенско-

санитарних мера 

Екипе здравствених 

установа; 

Субјекти од посебног 

значаја задужени за 

асанацију; 

Екипе за асанацију; 

Хигијенско- 

епидемиолошка служба 

Дома здравља 

План асанације 

27.  
Утврђивање смрти и 

идентификација лешева 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Идентификација, тријажа и 

евидентирање настрадалих и 

умрлих 

ПУ, ПС,здравствене 

установе (екипе за 

идентификацију) 

План асанације 

28.  

Контрола 

квалитетапољопривредних, 

прехрамбених и других 

производа 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Појачан инспекцијскинадзор у 

пољопривреди и трговини; 

Контрола рада објеката за 

производњу намирница 

животињског порекла (кланице, 

млекаре и др); 

Контрола објеката за производњу 

хране заживотиње 

Инспекцијски органи; План асанације 

29.  
Здравствена заштита 

животиња 

Општински штаб 

за ванредне 

ситуације 

Ветеринарска и 

санитарнаконтрола у 

производњи ипромету 

животиња,производа, сировина 

и отпадака животињског 

порекла 

Ветеринарскаинспекција  

30.  
Заштита и коришћење 

пољопривредног земљишта 

Општински штаб 

за ванредне 

Контрола квалитетасемена и 

садног материјала; 

Инспекцијски органи; 

Субјекти од посебног 
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Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног поступка 
Напомена 

1 2 3 4 5 6 

ситуације Заштита биља од заразних 

болести и штеточина; 

Појачана контрола средстава за 

заштиту биља и ђубрива у 

производњи и промету; 

Контрола примене средстава за 

заштиту биља 

значаја за заштиту и 

спасавање који; 
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4.1 План евакуације 

План евакуацијеразрађује планско и организовано премештање становништва и 

измештање материјалних и културних добара са потенцијално угрожене или већ 

угрожене територије на мање угрожену или безбедну територију.  

У организацији и спровођењу евакуације ангажују се власници средстава за превоз и 

транспорт, јединице и повереници цивилне заштите, Црвени крст, волонтери, 

хуманитарне и друге организације. 

Евакуацију планира и превасходно организује јединица локалне самоуправе. Када 

интензитет ванредне ситуације превазилази капацитете и могућности јединице локалне 

самоуправе или је ванредна ситуација проглашена на територији две или више 

јединица локалне самоуправе, евакуација прелази у надлежност Републике.  

План евакуације на нивоу јединица локалне самоуправе, поред општих образаца 

садржи и:  

1) преглед категорија становништва које се евакуише, узимајући у обзир и лица 

са посебним потребама; 

2) начин обавештавања угроженог становништва о свим чињеницама битним за 

организацију и спровођење евакуације (начин евакуације, места прикупљања, 

правци евакуације, места прихвата и др.);  

3) организацију превоза или преношења непокретних, болесних или 

настрадалих до места прикупљања, утврђивање приоритета за евакуацију 

(повређени, болесни, мајке са децом, труднице, стари); 

4) преглед екипа за евиденцију и прихват евакуисаних; 

5) преглед праваца евакуације; 

6) организацију евакуације сточног фондаи намирница животињског порекла 

реализују ветеринарске службе у сарадњи са Општинским штабом за 

ванредне ситуације. 

Члан Штаба за ванредне ситуације општине Баточина, задужен за организацију 

евакуације у условима ванредне ситуације, поред обавезе да присуствује раду Штаба за 

ванредне ситуацијена седницама, обавезно на терену врши праћење и контролисање 

спровођења свих активности и оперативних поступака учесника у заштити и 

спасавању, односно извршилаца оперативних поступака за задатак цивилне заштите за 

који је задужен и о нађеном стању извештава штаб.  

Члан Штаба за ванредне ситуације општине Баточина, задужен за организацију 

евакуације у условима ванредне ситуације нарочито обавља следеће задатке:  

− Врши извиђање терена, процену и утврђивање последица, обим последица, 

задатке у оквиру оперативних поступака које је потребно реализовати;  

− При извиђању терена прикупља податке од повереника и заменика повереника 

цивилне заштите, присутних лица, извршилаца оперативних поступака 

(оспособљених правних лица), која раде на терену, као и од свих осталих 

учесника заштите и спасавања на терену који извиђа;  

− Прати реализацију планираних оперативних поступака учесника заштите и 

спасавања, указује на недостатке при реализацији поступака у оквиру задатка 

евакуације, даје смернице за ефикасније и квалитетније реализовање 

оперативних поступака;  
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− Од извршилаца оперативних поступака тражи недостајуће потребе за 

ефикасније спровођење оперативног поступка;  

− О процени стања, утврђеним последицама и обиму задатака које је потребно 

реализовати, неопходним недостајућим средствима и опреми, неопходном броју 

недостајућег људства за реализацију задатака, хитно обавештава Штаба за 

ванредне ситуације општине Баточина.  

Члан Штаба за ванредне ситуације општине Баточина, задужен за организацију 

евакуације у условима ванредне ситуације Штабу доставља конкретан сажет и 

прецизан писани извештај са подацима:  

− утврђено стање последица на локацији-терену извиђања; 

− степен реализације оперативних поступака задужених извршилаца;  

− нереализовани оперативни поступци задужених извршилаца (разлог 

нереализовања оперативних поступака);  

− наложене мере задуженом извршиоцу за реализацију оперативних поступака;  

− недостајуће потребе у људству и средствима;  

У случају потребе, због обима последица предлаже штабу за ванредне ситуације 

општине Баточинаангажовање додатних снага за реализацију евакуације. 
д 

Прилог 1: ОРГАНИЗАЦИЈА СПРОВОЂЕЊА

1. ЕТАПА 

ЕВАКУАЦИЈЕ 

2. ЕТАПА 

ЕВАКУАЦИЈЕ 
3. ЕТАПА 

ЕВАКУАЦИЈЕ 

ОПАСНОСТ КОЈА 

ИЗИСКУЈЕ 

ЕВАКУАЦИЈУ 

Групе за прихват у 

местима 

размештаја 

МЕСТО СА КОГА 

СЕ ВРШИ 

ЕВАКУАЦИЈА 

МЕСТО 

ОКУПЉАЊА 

Превоз уз полицијску и 

медицинску пратњу 

Директан превоз 

Добровољни одлазак РОДБИНА, 

ПРИЈАТЕЉИ И 

ДР. 

ЗДРАВСТВЕНА 

УСТАНОВА 

МЕСТО ПРИХВАТА 

У МЕСТУ 
РАЗМЕШТАЈА 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 

425 

 

Прилог 2: ПРЕГЛЕД СУБЈЕКАТА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У ЕВАКУАЦИЈИ(OБ-1) 

Р
ед

. 
б
р

о
ј 

Назив субјекта  

/ адреса / 
Делатност 

Активност у којој 

сеангажује 

Одговорно лице 

e-mail име и 

презиме 

телефони 

службени/фак

с 
мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Скупштина општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Бранислав 

Павловић 
034/6842118 

064/011625

1 
 

2.  
Председник општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Здравко 

Младеновић 
034/6842118 

060/325110

1 
 

3.  
Општинска управа и 

службе општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Никола 

Несторовић 
034/6842118 

064/881291

5 
 

4.  
ВСЈ Баточина 

Војводе Путника бб 

Спасавање 

становништва 

Заштита од рушења и 

спасавање из рушевина, 

заштита и спасавање од 

поплава и несрећа на води 

и под водом 

Драган 

Младенови

ћ 

034/569452 
064/89244

47 
 

5.  
Дом Здравља Баточина 

Милоша Oбреновића 1 
Здравство 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација 

Ана Аничић 034/6841130 
064/848153

8 
 

6.  
Црвени Крст Баточина 

Војводе Путника бб 

Хуманитарни 

рад 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација; Расподела 

хуманитарне помоћи 

Славомирка 

Милојевић 
034/6842365 

064/259160

9 
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Прилог 3: ПРЕГЛЕД СНАГА И РАСПОЛОЖИВИХ КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У 

ЕВАКУАЦИЈИ (ОБ-2) 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

1.  Скупштина општине                           

2.  Председник општине                           

3.  
Општинска управа и 

службе општине 
              5            

4.  ВСЈ Баточина             1       1       

5.  
Дом Здравља 

Баточина 
68             6             

6.  
Црвени Крст 

Баточина 
2                          

СВЕГА: 70            1 6 5     1       
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ј 

СНАГЕ ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА  

Врста материјално техничких 

средстава /  

јединица мере 
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1.  2.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  

1.  Скупштина општине        

2.  Председник општине        

3.  
Општинска управа и 

службе општине 
       

4.  ВСЈ Баточина   15 3 2 2  

5.  
Дом Здравља 

Баточина 
       

6.  
Црвени Крст 

Баточина 
       

СВЕГА:   15 3 2 2  
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Прилог 4: СПИСАК ЧЛАНОВА СТРУЧНО – ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ЕВАКУАЦИЈУ (ОБ-3) 

Р.БР 

Назив 

стручно - оперативног 

тима 

Дужност у тиму Име и презиме  
Контакт телефони 

Примедба 
мобилни кућни посао 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Стручно-оперативни 

тим за евакуацију 

Руководилац тима Здравко Младеновић 060/3251101 034/6843063 

034/6842118 локал 

16  

034/6842210 

 Заменик 

руководиоца 

Јовица 

Станисављевић 
064/8812907 034/6841222 

034/6842118 

локал 24 

члан тима Дарко Игњатовић 064/2363814 034/6841786 034/6841208 

члан тима Небојша Тракић 064/8812910 034/861096 034/6842118 
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Прилог 5: ПОДСЕТНИК/УПУТСТВО ЗА РАД ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЕВАКУАЦИЈЕ (ОБ-4) 

Ред. 

број 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Доношење Наредбе о организовању 

испровођењу евакуације 

угроженогстановништва на 

погођеном подручју општине 

Баточина 

Заменик 

командантаОпштинског 

штаба за ВС  

Чланови 

Општинског 

штаба;Органи 

општинске управе 

Одмах након 

добијања 

информације да 

ће настати или 

јевећ настала 

опасност 

Након сазнања да 

постоји већи број 

угрожених 

стамбених објеката и 

грађана на 

угроженом подручју 

2.  Активирање Стручно оперативног 

тима (СОТ) заевакуацију 

Заменик 

командантаОпштинског 

штаба за ВС 

Запослени у 

Општинској управи  

Одмах након 

доношења 

Наредбе о 

евакуацији 

План евакуације – 

СОТ за евакуацију 

(ОБ-3) 

3.  Активирање повереника и заменика 

повереника цивилне заштите 

Заменик 

командантаОпштинског 

штаба за ВС 

Запослени у 

Општинској управи  

Одмах након 

доношења 

Наредбе о 

евакуацији 

План мобилизације-

активирања снага 

ЗиС- Списак 

повереника и 

заменика ЦЗ 

4.  

Активирање екипа за прихват 

евакуисаних грађана на место 

сакупљања са којег се врши 

превожење до места прихвата 

Заменик 

командантаОпштинског 

штаба за ВС 

Запослени у 

Општинској управи  

Одмах након 

доношења 

Наредбе о 

евакуацији 

План евакуације – 

Преглед екипа за 

прихват евакуисаних 

(ЕВ-2) 

5.  
Координација спровођења 

евакуације становништва и 

животиња 

Руководилац СОТ-а за 

евакуацију 

Чланови СОТ; 

Повереници и 

заменици 

повереника ЦЗ; 

Јединице ЦЗ опште 

намене 

Након доношења 

наредбе о 

евакуацији 

План евакуације – 

Преглед екипа за 

прихват евакуисаних 

(ЕВ-2) 
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Ред. 

број 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

6.  

Активирање оспособљених правних 

лица и других субјеката који 

партиципирају у организацији и 

спровођењу евакуације чији задаци 

су: 

− Превожење угроженог становништва; 

− Медицинско збрињавање на лицу места 

и током евакуације; 

− Обезбеђење хране, тражење несталих и 

спајање породица, прва помоћ и др; 

− Саобраћајно обезбеђење током 

евалуације; 

− Обезбеђење питке воде; 

− Противпожарна заштита и др. 

Заменик 

командантаОпштинског 

штаба за ВС 

Стручно 

оперативни тим; 

Општинска управа 

општине Баточина 

Одмах након 

доношења 

Наредбе о 

евакуацији 

План евакуације – 

Преглед субјеката 

заштите и спасавања 

који се ангажују у 

евакуацији (ОБ-1) 

7.  

Израда и дистрибуција Упутства 

грађанима (на подручју где се 

очекује или је настала опасност, са 

којег се врши евакуација,) о 

понашању и поступцима приликом 

напуштања стамбених објеката и 

местима прикупљања са којег се 

врши евакуација. Упутство треба да 

садржи елементе који грађане 

усмеравају о начину напуштања 

стамбених објеката, о безбедном 

кретању и правцима кретања до 

места сакупљања или збрињавања, 

локација места сакупљања и шта је 

потребно понети са собом (лична 

Руководилац Стручно 

оперативног тима за 

евакуацију 

Чланови СОТ; 

Повереници ЦЗ; 

Волонтери ЦК 

Најкасније сат 

времена након 

доношења 

Наредбе о 

евакуацији 

Текст упутства 

ради се одмах након 

доношења Наредбе 
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Ред. 

број 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

документа, новац, здравствену 

документацију и др) 

8.  

Обавештавање грађана преко 

средстава јавног информисања, 

односно преко повереника и екипа 

Црвеног крста, о Наредби за 

евакуацију ОпштинскогШтаба за 

ванредне ситуације општине 

Баточина; 

Веома је важно да сви грађани у 

сваком делу угрожене територије 

морају бити покривени и обавештени 

о Наредби за евакуацију. О томе 

највише воде рачуна чланови СОТ за 

евакуацију и повереници цивилне 

заштите 

Руководилац Стручно 

оперативног тима за 

евакуацију 

Средства јавног 

информисања; 

Чланови СОТ; 

Повереници ЦЗ; 

Волонтери ЦК; 

Одмах након 

доношења 

Наредбе о 

евакуацији 

 

9.  

Организација спровођења евакуације 

кроз спровођење следећих 

активности: 

- обавештавање становништва о 

наређењу за евакуацију и свим 

битним чињеницама путем разгласа, 

или непосредним саопштавањем или 

путем средстава јавног 

информисања 

- предузимање мера да не дође до 

панике и страха 

- организовање помоћи при изласку 

повређенима тако да им помажу 

Руководилац СОТ-а за 

евакуацију 

Повереници и 

заменици 

повереника ЦЗ; 

Грађани 

Одмах  
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Ред. 

број 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

лица која нису повређена 

- контрола целог тока евакуације у 

складу са Прегледом мера и 

активности на спровођењу 

евакуације (од места прикупљања, 

преко активности евиденције и 

прихвата, па све до места 

збрињавања) 

10.  
Обавештење суседних јединица 

локалне самоуправе о спровођењу 

евакуације 

Руководилац Стручно 

оперативног тима за 

евакуацију 

Средства јавног 

информисања; 

Чланови СОТ; 

Повереници ЦЗ; 

Одмах након 

доношења 

Наредбе о 

евакуацији 

 

11.  Доношење закључка о спроведеној 

евакуацији 

Заменик команданта 

Штаба за ВС 

СОТ за евакуацију; 

Повереници и 

заменици 

повереника ЦЗ; 

Јединице ЦЗ опште 

намене 

Након што су 

људи и 

животиње 

спроведени на 

безбедне 

локације 
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Прилог 6: ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА(МЕРА И ЗАДАТАКА)УЧЕСНИКА У EВАКУАЦИЈИ (ОБ-5) 

Ред. 

број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног поступка 

Напомена (прилог 

– план) 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Упућивање захтева свим 

носиоцима активности у заштити 

и спасавању становништваи 

материјалних добара на 

територији општине Баточина да 

доставе хитан извештај о стању 

на терену 

Општински 

Штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

Припрема и достављање 

извештаја о броју порушених или 

угрожених стамбених објеката; 

Припрема и достављање 

извештаја о броју лица који су 

остали без крова над главом; 

Припрема и достављање 

извештаја о броју лица који су 

повређени и којима је потребно 

медицинскозбрињавање; 

Припрема и достављање 

извештаја о подацима о бројуи 

категoрији лица које је потребно 

евакуисати; 

Стручно оперативни 

тимови Штаба за ВС; 

Повереници цивилне 

заштите насељених 

места;Црвени крст; 

Удружења грађана 

У овој активности 

подршку дају и 

грађани 

2.  

Анализирање прикупљених 

података са теренаи вршење 

процене настале ситуације 

Општински 

Штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

Обрада достављених извештаја и 

разврставање података посебно о 

броју објеката а посебно о броју и 

категорији угроженог 

становништва које треба 

евакуисати.На основу 

прикупљених параметара 

сачињава се извештај који се 

доставља Општинском штабу 

ради сагледавања потребе за 

доношење Наредбе о евакуацији 

угроженог становништва 

Стручно оперативни тим; 

Општинска управа 

Укључују се 

запослени у 

органима ЈПС 

3.  
Доношење наредбе о евакуацији 

угроженог становништва из 

Општински 

Штаб за 

Израда текста наредбе са свим 

елементима који одређују рејон из 

Стручно опеартивни 

тим;Стручна служба која 
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Ред. 

број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног поступка 

Напомена (прилог 

– план) 

1 2 3 4 5 6 

угроженог подручја и 

преношење наредбе 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

којег се врши евакуација,обим 

евакуације, одговорна лица за 

праћење и координацију, локацију 

где се врши евакуација; 

Преношење наредбе одговорним 

органима, привредним друштвима 

и лицима задужених за извршење 

евакуације може се извршити 

путем курира, повереника 

цивилне заштите, средстава јавног 

информисања или центра за 

обавештавање уз помоћ знака за 

узбуњивање; Извештавање о 

преношењу наредбе и проблемима 

у раду 

ради административне 

послове за Штаб; 

Повереници цивилне 

заштите; Центар за 

обавештавање или 

ситуациони центар 

4.  

Наредити контактирање и 

упознавања руководства суседне 

општине где се евакуише 

угрожено становништво да обаве 

хитне припреме за организовани 

прихват(уколико се евакуација 

врши на територију суседне 

неугрожене општине) 

Општински 

Штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

У циљу наговештавања 

евакуацијеједног броја лица на 

територију суседне општине 

позива се руководство општине 

где се врши прихват и 

збрињавање; 

Саопштава се број и категорија 

лица (жене, деца, труднице, стари, 

болесни); Размењују се подаци о 

кретању колоне, месту прихвата, 

обезбеђењу колоне, здрваственој 

заштити, снабдевању са водом и 

храном у току евакуације и сл. 

Стручно оперативни 

тим;Стручна служба 

Општинске управе која 

ради администрат. 

послове за Штаб 
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Ред. 

број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног поступка 

Напомена (прилог 

– план) 

1 2 3 4 5 6 

5.  

Наредити припрему свих 

учесника у спровођењу 

евакуације 

Општински 

Штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

Активирати: 

− Стручно оперативне тимове; 

− Поверенике цивилне заштите; 

− Део јединица ЦЗ опште намене; 

− Саобраћајно предузеће које врши 

превожење угроженог становништва 

које се евакуише; 

− Здравствене екипе; 

− Екипе Црвеног крста; 

− Удружења грађана; 

− Волонтере 

Стручна служба која 

ради административне 

послове за Штаб 

 

6.  

Слање молбе ПУ Баточина да 

узме учешће у спровођењу 

евакуације 

Општински 

Штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

Полиција, на основу молбе 

локалне самоуправе излази на 

терен и одржава проходност 

путева током евакуације, одржава 

ред и мир на местима са којих се 

врши евакуаација, обезбеђује 

напуштене стамбене објекте како 

не би дошло до крађе 

ПУ Баточина  

7.  

Наредити хитну израду и 

умножавање Упутства или 

обавештењакојима ће се грађани 

информисати о начину 

понашања и деловања, које треба 

поделити становништву у 

угроженом подручју 

Општински 

Штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

Израда упутства које треба да 

садржи: 

-врсту опасности по 

становништво; 

-саопштити да је Штаб наредио 

евакуацију; 

-зборно место где се врши 

евидентирање; 

-начин понашања до зборног 

места и у току евакуације; 

Стручно оперативни 

тим;Стручна служба која 

ради администрат. 

послове за Штаб; 

Повереницицивилне 

заштите, курири, 

активисти-

добровољци;Средства 

јавног информисања и 

др. 
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Ред. 

број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног поступка 

Напомена (прилог 

– план) 

1 2 3 4 5 6 

-начин превожења; 

-шта треба понети са собом(лична 

документа, неопходне личне 

ствари, воду и сл) 

-број телефона на који се могу 

добити додатна обавештења; 

8.  

Наредити умножавање и 

дистрибуцију Упутства којима 

се становништво обавештава 

онаредби за евакуацију и начину 

понашања 

Општински 

Штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

Извршити дистрибуцију Упутства 

свим грађанима који се налазе у 

угроженом подручју; 

Организовати инфо пунктове за 

давање додатних обавештења 

становништву које се евакуише 

Повереници цивилне 

заштите; Активисти 

Црвеног крста; Радници 

органа јединице локалне 

самоуправе 

Подршку дају 

удружења грађана, 

добровољци и сл. 

9.  

Организација и прихват 

превозних средстава којима ће се 

вршити евакуација 

Стручно 

оперативни тим 

за евакуацију 

општинског 

Штаба за 

ванредне 

ситуације 

Организовати екипу-тим који ће 

бити задужен за прихват и 

евидентирање пристиглих 

возила(аутобуса, камиона, 

теренских возила); 

Давање следећихупутстава 

возачима: 

- где је крајње одредиште, 

-којим правцима ће се кретати, 

којом брзином; 

-где ће успут имати још пунктова 

на којима ће чекати грађани за 

евакуацију; 

-да прате упутства и смернице 

саобраћајне полиције и др. 

Уколико грађани желе да се 

евакуишу сопственим возилима и 

Екипа – тим за прихват 

возила; Повереници ЦЗ 

Преглед возила 

намењених за 

евакуацију врше 

екипе за прихват 

или повереници 
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Ред. 

број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног поступка 

Напомена (прилог 

– план) 

1 2 3 4 5 6 

да не користе услуге колективног 

превоза, онда руководилац СОТ 

консултује команданта штаба и 

начелника саобраћајне полиције и 

одлучује да ли ће дозволити да се 

грађани својим возилима 

евакуишу. 

Уколико добије податке или сам 

процени да ће се на 

саобраћајницама створити гужва и 

закрчење истих онда доноси 

одлуку да се евакуација обавезно 

врши само колективним 

превозним средствима и 

забрањује употребу 

приватнихвозила. 

Уколико се дозволи вршење 

евакуације сопственим возилима 

онда се лица која се евакуишу 

морају придражавати упутстава о 

правцима кретања, брзини вожње, 

локацији где се налази одредиште 

и другим упутствима која добија 

од надлежних лица на зборном 

месту 

10.  

Организација и прихват људства 

и материјалних ствари који се 

евакуишу на Пункту у месту 

сакупљања са кога се врши 

Стручно 

оперативни тим 

за евакуацију 

Активирање екипе-тима за 

прихват људства на прихватном 

месту; 

Активирање тима-екипе за 

Тим екипа за прихват 

људства на зборном 

месту;Тим –екипа за 

прихват материјалних 
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Ред. 

број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног поступка 

Напомена (прилог 

– план) 

1 2 3 4 5 6 

организована евакуација прихват материјалних средстава. 

Задатак: 

-формирање пункта за прихват 

људства и материјалних средстава 

који се вакуишу, са свим 

елементима и радним тачкама; 

-евидентирање лица и њихово 

пописивање са свим потребним 

подацима; 

-здравствени преглед и тријажа 

болесних или повређених; 

- распоређивање по возилима 

имајући у виду да се чланови 

породица не раздвајају, да се прво 

смештају труднице, болесни, 

мајке са децом, старе особе па тек 

остали; 

-дистрибуција воде или ланч 

пакета уколико су обезбеђени; 

-одређивање праваца кретања (у 

сарадњи са саобраћајном 

полицијом) и саопштавање истих 

возачима; 

-одређивањевременских размака 

за полазак аутобуса са места 

прихвата-најмање 10 минута 

између полазака; 

-уколико се покаже да нема 

довољно возила за превоз свих 

средстава;Екипе Црвеног 

крста;Здравствене екипе; 

Повереници ЦЗ; 
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Ред. 

број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног поступка 

Напомена (прилог 

– план) 

1 2 3 4 5 6 

лица у једној тури онда се 

организује више тура или се траже 

додатни аутобуси од других 

саобраћајних предузећа или 

предузетника 

11.  

Предузимање мера за 

организацију и прихват стоке 

која се евакуише и организација 

евакуације. 

Општински 

Штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

Активирање тима- екипе која ће 

вршити следеће: 

- Евидентирање и попис стоке 

која се евакуише; 

-попис власника стоке; 

-распоређивање стоке повозилима 

(камиони, трактори са 

приколицама, фургони и сл) 

-одвајање болесне стоке 

-одређивање локација где ће стока 

евакуисати; 

-одређивање праваца кретања; 

-у случају да нема довољно возила 

за превоз стоке упућују се захтеви 

према другим власницима возила 

или се наређује више тура; 

Екипа-тим за прихват 

стоке која се евакуише; 

Ветеринарска екипа; 

Повереници ЦЗ 

Уколикоопштински-

градски штаб нареди 

да се стока 

евакуише из 

угроженог рејона. 

12.  Информисање јавности 

Општински 

Штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

-Сазивање конференције за 

штампу и информисање јавности 

о: 

-Последицама које су настале; 

-О броју угроженог 

становништва; 

-О потреби за евакуацијом; 

-О динамици евакуације; 

Заменик команданта и 

начелник Штаба за ВС 
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Ред. 

број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног поступка 

Напомена (прилог 

– план) 

1 2 3 4 5 6 

-О локацијама где се евакуише 

угрожено становништво; 

-О начину снабдевања грађана 

који су остали; 

-Упућивање апела грађанима да 

помогну у радовима за 

ревитализацију простора, за 

давање крви, за уступање алата, 

машина, возила и сл 

13.  

Захтевати редовно достављање 

извештаја о реализацији наредбе 

за евакуацију 

Општински 

Штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

На сваки сат достављати извештај 

Општинском штабу о: 

-Броју лица који су пристиглина 

место прихвата; 

-Броју ангажованих возила; 

-Броју и врсти ангажованих екипа 

који учествују и др. 

Стручно оперативни 

тимза евакуацију 
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Прилог7:ПРЕГЛЕД СТАНОВНИШТВА КОЈЕ СЕ ЕВАКУИШЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА (ЕВ-1) 

Ред. 

број 

Рејон 

евакуације(насеље, село, 

МЗ) 

ЛИЦА КОЈА СЕ ЕВАКУИШУ (ПО 

КАТЕГОРИЈАМА) 

Место прикупљања 

/ адреса / 
Примедба 
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: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Баточина 334  42  326  702 
Краља Милана Обреновића 

6 
 

2.  Баточина 289  29  271 
 

589 
Краља Милана Обреновића 

2 
 

3.  Баточина 323  31  317  671 Краља Петра I 73  

4.  Баточина 219  19  278  516 ДоситејаОбрадовића 69  

5.  Брзан 256  23  257  536 Брзан бб  

6.  Бадњевац 248  21  254  523 Бадњевац бб  

7.  Жировница 116  16  129  261 Жировница бб  

8.  Црни Као 75  11  125  211 Црни Као бб  

9.  Кијево 96  14  129  239 Кијево бб  

10.  Милатовац 73  10  113  196 Милатовац бб  

11.  Доброводица 61  10  102  173 Доброводица бб  

12.  Прњавор 47  8  79  134 Прњавор бб  
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4.1.1 Носилац евакуације 

У складу са Законом о смањењу ризика и управљању ванредним ситуацијама, 

евакуацију наређује Општински штаб за ванредне ситуације, а може се изводити на 

целој територији општине или делу територије (једна или више месних заједница). 

На основу реалне процене и најаве надлежних oргана и информација са терена, Штаб 

за ванредне ситуације општине Баточина доноси Наредбу о спровођењу евакуације 

становништва, материјалних добара и животиња (уколико у угроженом рејону има 

животиња) на целом или делу простора Општине. 

4.1.2 Преношење Наредбе о евакуацији и начин обавештавања 

угроженог становништва о сви битним чињеницама 

У спровођењу наредбе о евакуацији важно је да се благовременим и прецизним 

информацијама обавести угрожено становништво о наредбама и одлукама надлежних 

органа. Наредба се преноси средствима јавног информисања (телевизија и радио 

станице), а може се пренети и средствима јавног узбуњивања. Преглед средстава јавног 

информисања на територији општине Баточинадат је у табели испод.  

У случају нефункционисања оваквог начина преношења наредбе, ангажоваће се 

повереници цивилне заштите и екипе Црвеног крста, који ће непосредним одласком на 

лице места обавештавати грађане и давати неопходна упутства за поступање. 

Преношење Упутства штаба за ванредне ситуације општине Баточина, којим се 

грађани упознају са мерама и поступцима које треба предузети пре и током напуштања 

својих домова до места прикупљања, врше средства информисања, повереници 

цивилне заштите и волонтери Црвеног крста. 

Паралелно са организацијом преношења Наредбе о евакуацији, Стручно-оперативни 

тим Општинског штаба задужен за спровођење евакуације, позива следеће субјекте 

који партиципирају у спровођењу евакуације: 

− Саобраћајно предузеће, које ће врштити превоз угрожених; 

− Полицијску станицуБаточинакоја ће вршити регулисање саобраћаја и 

обезбеђивати ред на месту прикупљања;  

− Здравствени установе на територији општине Баточина које ће вршити 

здравствено oбезбеђење на месту прикупљања и у току превожења угроженог 

становништва; 

− Екипе Црвеног крста, које ће вршити снабдевање угроженог становништва са 

водом и храном и евидентирати сва лица која не знају где су им остали чланови 

породице; 

− И друге субјекте по потреби. 

У свакој месној заједници се предвиђа формирање једног места за прикупљање чији 

рад ће се успоставити у објекту основне школе, објекту неког предузећа или друге 

установе која пружа услове за рад. Такође, места прикупљања могу бити и Домови 

културе или неке друге локације које пружају могућност несметаног и безбедног 

одвијања свих послова везаних за организацију и реализацију евакуације.За превожење 

евакуисаних лица са места прикупљања на безбедно место где ће се вршити 

збрињавање, ангажују се превозни капацитети саобраћајних предузећа. 

У току евакуације, екипе за прихват угрожених лица на месту прикупљања прво врше 

евиденцију пристиглих лица која се евакуишу и обавештавају Општински штаб за 

ванредне ситуације о броју лица како би Штаб имао времена да припреми довољан 
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број места за прихват и збрињавање. Одмах по добијању ових информација, 

Општински штаб активира свој стручно оперативни тим за организацију и спровођење 

збрињавања угроженог становништва са задатком да изврши све потребне радње како 

би се збрињавање плански извршило. 

Након евидентирања угрожених људи који се евакуишу, екипе за прихват на месту 

прикупљања врше контролу здравственог и психолошког стања и распоређивање по 

возилима и упућују здравствене и полицијске екипе које ће пратити колону. 

4.1.3 Организација превоза или преношења непокретних, болесних 

или настрадалих до места прикупљања, утврђивање приоритета 

за евакуацију 

На местима прикупљања и у току евакуације на простору општине Баточина, 

здравствено обезбеђење ће вршити здравствене екипе здравствених установа, а по 

потреби могу се укључити издравствене установе са територије околних јединица 

локалне самоуправе. Њихов задатак је да на месту прикупљања организују здравствени 

пункт са одговарајућим здравственим кадром који ће прегледати сва лица која затраже 

лекарску помоћ и вршити тријажу повређених или лица која имају друге здравствене 

проблеме. Лица која имају теже здравствене проблеме неће се евакуисати већ ће се 

транспортовати у установе секундарне или терцијарне здравствене заштите. 

Други задатак је да прате колону са возилима која превозе евакуисана лица у циљу 

обезбеђења здравствене заштите током пута. Уколико на месту прихвата, где ће се 

вршити збрињавање, нема обезбеђене здравствене заштите (или касни долазак 

здравствене екипе) оне по доласку настављају са својим активностима и задацима. 

Током евакуације неће бити потребно обезбеђење воде за пиће и хране јер евакуација 

ка сигурним местима неће трајати дуже од 4 сата. Уколико се евакуација врши у 

изузетно отежаним и неповољним условима (хладноћа, киша, јаки ветрови), онда екипе 

Црвеног крста обезбеђују додатне количине одеће и обуће из сопствених извора.  

У складу са Законом, приоритет у евакуацији имају следеће категорије становништва: 

− Труднице;  

− Мајке са децом до 15 година; 

− Деца до навршених 16 година; 

− Физички или ментално дисфункционалне особе (болесни, немоћни, непокретни 

и лица старија преко 65 година. 

Остали грађани се евакуишу заједно са наведеном категоријом становништва само 

уколико то капацитети (саобраћајни и смештајни) дозвољавају, а уколико нема услова 

за организовану евакуацију онда се они евакуишу самоиницијативно. 

Уколико јединице цивилне заштите опште намене нису ангажоване на другим 

задацима онда се могу ангажовати у евакуацији на преносу инвалидних лица, пружању 

помоћи старијим лицима, уређењу места прикупљања, подизању шаторских насеља 

или слично.
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Прилог 8: ПРЕГЛЕД ЕКИПА ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ И ПРИХВАТ ЕВАКУИСАНИХ (ЕВ-2) 

Ред. 

број. 

Назив екипе / 

активност 

(евиденција-прихват) 

Име и презиме  
Дужност у 

екипи 
Адреса 

Телефони 

за контакт 
Примедба 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Екипа за евиденцију и 

прихват 

Бојана Ђорђевић Руководилац 
Драгољуба Миловановића 

Бене 64Б/5 Крагујевац 
0637505579 СШ „Никола Тесла“ 

Краља Милана 

Обреновића 2 
Лазар 

Живадиновић 
члан екипе 

Краља Милана Обреновића 

59 Баточина 
062287543 

2.  
Екипа за евиденцију и 

прихват 

Снежана Ђорђевић Руководилац 
Војводе Путника 1/4 

Баточина 
0659908000 

OШ „Свети Сава“ Краља 

Милана Обреновића 6 Весна 

Барјактаревић 
члан екипе Вука Караџића 16 Баточина 064/9132828 

3.  
Екипа за евиденцију и 

прихват 

Мирјана Стајић Руководилац 
Краља Милана Обреновића 

39 Баточина 
0628841001 Предшколска установа 

„Полетарац“ Краља 

Петра I 73 Јелена Ивановић члан екипе 
Краљевића Марка 4 

Баточина 
0642135921 

4.  
Екипа за евиденцију и 

прихват 

Душан Поповић Руководилац Војводе Путника 7 Баточина 0604646988 КТЦ „Доситеј 

Обрадовић“ 

Доситеја Обрадовића 69 
Иван Стевановић члан екипе Горња Мала бб Баточина 0643610106 
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Прилог 9: ПРЕГЛЕД ПРАВАЦА ЕВАКУАЦИЈЕ (ЕВ-3) 

Место прикупљања Правац кретања 
Средства за превоз 

Место прихвата 
Власник Врста/ број 

1 2 3 4 5 

Б
ат

о
ч

и
н

а 

Зграда општине 

Баточина Краља 

Петра I 32 

Главни 
Краља Петра I – Милана 

Обреновића 
 

Аутобус/миниб

ус 
СШ „Никола Тесла“ Краља 

Милана Обреновића 2 Помоћн

и 

Светозара Марковића – Војводе 

Мишића – Краља Милана 

Обреновића 

 
Аутобус/миниб

ус 

„Пошта Србије“ 

Карађорђев трг 4 

Главни 
Плато Др Зорана Ђинђића – Краља 

Милана Обреновића 
 

Аутобус/миниб

ус 
OШ „Свети Сава“ Краља 

Милана Обреновића 6 Помоћн

и 

Плато Др Зорана Ђинђића – 

Његошева – Краља Петра I – 

Краља Милана ОБреновића 

 
Аутобус/миниб

ус 

„Пошта Србије“ Брзан 

Главни 
ДП бр. 158 – Краља Милана 

Обреновића 
 

Аутобус/миниб

ус 
OШ „Свети Сава“ Краља 

Милана Обреновића 6 Помоћн

и 

Кроз насеље – ДП бр. 158 – ДП бр. 

24 – Краља Петра I – Краља 

Милана Обреновића 

 
Аутобус/миниб

ус 

Стадион ФК „Бадњевац“ 

Бадњевац (МЗ Градац) 

Главни 
Пут за Раљевац – ДП бр. 24 – 

Краља Петра I 
 

Аутобус/миниб

ус 
Предшколска установа 

„Полетарац“Краља Петра I 

73 
Помоћн

и 
Л-203 – ДП бр. 24 – Краља Петра I  

Аутобус/миниб

ус 

ЕНМОН пословни 

центар Жировница  

Главни 
ДП бр. 24 – Краља Петра I – 

Краља Милана ОБреновића 
 

Аутобус/миниб

ус OШ „Свети Сава“ Краља 

Милана Обреновића 6 Помоћн

и 

Л-209 – Краља Петра I – Краља 

Милана ОБреновића 
 

Аутобус/миниб

ус 

Зграда МЗ Црни Као  Главни 
Л-201 – Александра Симића – 

Железничка – Доситеја 
 

Аутобус/миниб

ус 

КТЦ „Доситеј Обрадовић“ 

Доситеја Обрадовића 69 
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Место прикупљања Правац кретања 
Средства за превоз 

Место прихвата 
Власник Врста/ број 

1 2 3 4 5 

Обрадовића 

Помоћн

и 

Пут за Крстићки крај – Старине 

Новака – Доситеја Обрадовића – 

Краља Милана ОБреновића 

 
Аутобус/миниб

ус 

Зграда МЗ Кијево (МЗ 

Доброцодица и 

Прњавор) 

Главни 
Л-210 – Л-209 – Карађорђева – 

Краља Петра I 
 

Аутобус/миниб

ус Предшколска установа 

„Полетарац“Краља Петра I 

73 
Помоћн

и 

Пут за МЗ Брзан – „Рогот“ – Стара 

Лозница – Карађорђева – Краља 

Петра I 

 
Аутобус/миниб

ус 

Зграда МЗ Милатовац  

(МЗ Никшић) 

Главни 
Л-205 – ДП бр. 24 – Краља Петра I 

– Краља Милана ОБреновића 
 

Аутобус/миниб

ус 
СШ „Никола Тесла“ Краља 

Милана Обреновића 2 Помоћн

и 

Л-207 – пут за Прњавор – пут за 

Кијево – Л-210 – Л-209 – 

Карађорђева – Краља Петра I 

 
Аутобус/миниб

ус 

Напомена: Погледати графички приказ Слика 1 (тачка 6 –Радна документа)
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4.1.4 Организација евакуације сточног фонда и намирница 
животињског порекла 

Заштита и спасавање животиња – спроводи се, првенствено, благовременим 

припремама привредних друштава и других организација које се баве узгојем стоке и 

производњом намирница животињског порекла, као и оспособљавањем власника стоке 

за вршење превентивних мера и поступака у заштити животиња. У спровођењу 

неопходних мера и акција заштите и спасавања животиња, ангажују се, првенствено, 

ветеринарске организације и службе и привредна друштва из области кланичне 

индустрије и друга привредна друштва и организације које се баве узгојем стоке, 

заштитом и складиштењем намирница животињског порекла, као и пољопривредни 

произвођачи. У случају угрожености сточног фонда на територији захваћеној 

елементарним непогодама и другим несрећама – Штаб за ванредне ситуације 

организује евакуацију и збрињавање сточног фонда. 
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4.2 План збрињавања угрожених и настрадалих 

План збрињавања угрожених и настрадалих обухвата мере којима се разрађује 

организација обезбеђења смештаја, здравствене и психо-социјалне заштите, 

снабдевање храном и водом угроженог становништва (евакуисаног и становништва 

које је остало на угроженој територији). Збрињавање угрожених и настрадалих лица се 

планира и организује на нивоу јединица локалне самоуправе. Када интензитет 

ванредне ситуације превазилази капацитете и могућности локалне самоуправе, 

збрињавање угрожених и настрадалих прелази у надлежности града Зајечара и 

Републике Србије. 

У организацији и спровођењу збрињавања угроженог и настрадалог становништва 

општинеБаточина ангажују се: надлежни органи локалне самоуправе, јединице и 

повереници цивилне заштите, Црвени крст Србије, волонтери, хуманитарне и друге 

организације, Субјекти од посебног значаја за ЗиС (власници и корисници 

угоститељско-туристичких објеката, школа, спортских хала, планинарских, 

студентских, ученичких домова, рекреационих центара, као и привредна друштва из 

области трговине, производње воде, прехрамбених артикала и артикала опште намене, 

здравствене службе, центри за социјални рад). 

План збрињавања угрожених и настрадалихпоред прилога рађених на основу општих 

образаца, садржи и: 
1) Преглед категорија угроженог становништва (по категоријама) које је потребно 

збринути; 

2) Преглед места прихвата евакуисаних, правци кретања и рејони размештаја где се 

организује збрињавање; 

3) Преглед екипа за прихват и екипа за збрињавање са дзадацима на месту збрињавања; 

4) Преглед објеката за смештај угроженог становништва; 

5) Преглед локација за подизање шаторских насеља са подацима о постојању прикуључака 

за воду, прикљуњака за струју, пољских тоалета; 

6) Организацију пружања прве и медицинске помоћи и психосоцијалне помоћи која се 

организује према Плану прве и медицинске помоћи; 

7) Организацију ветеринарског збрињавања које се спроводи преко надлежне ветеринарске 

установе. 

Штаб за ванредне ситуације општине Баточина руководи и координира целим 

процесом збрињавања угроженог становништва преко свог Стручно-оперативног тима 

– СОТ и организације Црвеног крста. 

Одмах након доношења Наредбе о активирању Плана збрињавања врши се активирање 

субјеката који учествују у збрињавању евакуисаног становништва, и то: 

− Власници објеката у којима се врши смештај угроженог становништва; 

− Општинска организација Црвеног крста; 

− Повереници и заменици повереника цивилне заштите; 

− Дом здравља Баточина са екипама за хитно, медицинско збрињавање и тријажу; 

− Угоститељске и друге установе које обезбеђују исхрану (кувана јела); 

− Полицијска станица Баточина, која ће вршити саобраћајно обезбеђење и обезбеђивати 

ред на месту прихвата и на локацијама где се врши смештај;  

− Ватрогасно-спасилачка јединица; 

− Центар за социјалнирад;  

− Јединице цивилне заштите опште намене; 
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− и други субјекти по потреби. 

Прилог 1: ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ СУБЈЕКАТА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У 

СПРОВОЂЕЊУ ЗБРИЊАВАЊА 

 

 

 

4.2.1 Задаци субјеката који учествују у збрињавању 

У збрињавању учествују следећи субјекти: 

− Стручно-оперативни тим за збрињавање: стара се о комплетном процесу збрињавања и 

врши комплетну координацију свих радњи и поступака са свим субјектима који 

учествују у збрињавању од места прихвата, преко размештаја и обезбеђења услова за 

нормалан живот у објектима у којима је смештено угрожено становништво. 

Извештавају Општински штаб о свим радњама и поступцима у току организације и 

спровођења збрињавања. 

− Општинска организација Црвеног крста: организује размештај угроженог 

становништва у објектима намењеним за смештај; организују набавку и дотурање 

хране и воде за пиће за све кориснике у објектима за збрињавање; прву помоћ, исхрану, 

хигијену, психосоцијалну помоћ, и комплетну унутрашњу организацију у објектима; 

ажурирање евиденције лица која се збрињавају и активирају службу тражења. 

− Центар за социјалнирад Баточина: Ставља се на располагање Стручно-оперативном 

тиму за збрињавање и организацији Црвеног крста ради обезбеђења потреба лицима 

која се збрињавају. Такође се стара о деци која су остала без родитеља или су се 

раздвојили у току напуштања својих домова или у току евакуације; 

− Екипе за прихват угроженог становништва: у састав ове екипе улазе представници 

Црвеног крста, повереници цивилне заштите, представник центра за социјални рад и 

представник власника објеката у којима се врши размештај. Задатак ових екипа је 

пописивање лица која збрињавају; распоред лица по објектима и просторијама; 

организација медицинске помоћи; психосоцијалне и друге помоћи; организација и 

доставе хране и воде за пиће и хигијенских потрепштина; давање упутстава о начину 

понашања на месту размештаја и др. 
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− Здравствене установе на територији општине Баточина: медицинско збрињавање и 

тријажа лица која се збрињавају почев од евакуације па до пружања медицинских 

услуга на локацијама где се врши размештај угрожених. 

− Полицијска станица Баточина: врши саобраћајно обезбеђење током евакуације, затим 

се стара о реду и миру у току процеса размештаја угроженог становништва, а такође 

повремено обилази објекте у којимасу смештени угрожени.  

− Ватрогасно-спасилачка јединица: стара се о противпожарној заштити у смислу 

обезбеђења ватрогасних апарата у објектима као и учешћа у другим активностима у 

току збрињавања. 

− Повереници и заменици повереника цивилне заштите: учествују у свим радњама 

почевши од места за прихват па све до организације и обезбеђења услова за 

збрињавање. 

− Јединица цивилне заштите опште намене: ова јединица се мобилише и употребљава за 

потребе збрињавања само у случају када наведене снаге нису довољне да успешно 

организују збрињавање.  

Извори и организација обезбеђења хране, воде за пиће, санитарних потреба, 

здравствене заштите, социјалне помоћи и психолошке помоћи: 

− обезбеђење хране врши Штаб за ванредне ситуације општине Баточина; 

− обезбеђење воде врше екипе јавног предузећа ЈП „Лепеница Баточина“; 

− здравствену заштиту пружају медицинске установе на територији општине Баточина 

према Плану пружања прве и медицинске помоћи; 

− Социјалну заштиту пружа Центар за социјални рад Баточина.
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Прилог 2: СПИСАК СУБЈЕКАТА ЗAШТИТЕ И СПАСАВАЊА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У ЗБРИЊАВАЊУ УГРОЖЕНИХ И 

НАСТРАДАЛИХ (ОБ-1) 

Р
ед

. 
б
р

о
ј 

Назив субјекта  

/ адреса / 
Делатност 

Активност у којој 

сеангажује 

Одговорно лице 

e-mail име и 

презиме 

телефони 

службени/фак

с 
мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Скупштина општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Бранислав 

Павловић 
034/6842118 064/0116251  

2.  
Председник општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Здравко 

Младеновић 
034/6842118 060/3251101  

3.  

Општинска управа и 

службе општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Никола 

Несторовић 
034/6842118 064/8812915  

4.  
Дом Здравља Баточина 

Милоша Oбреновића 1 
Здравство 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација 

Ана Аничић 034/6841130 064/8481538  

5.  
Црвени Крст Баточина 

Војводе Путника бб 

Хуманитарни 

рад 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација; Расподела 

хуманитарне помоћи 

Славомирка 

Милојевић 
034/6842365 064/2591609  
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Прилог 3:ПРЕГЛЕД СНАГА И РАСПОЛОЖИВИХ КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У 

ЗБРИЊАВАЊУ УГРОЖЕНИХ И НАСТРАДАЛИХ (ОБ-2) 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

1.  Скупштина општине                           

2.  Председник општине                           

3.  
Општинска управа и 

службе општине 
              5            

4.  Дом Здравља Баточина 68             6             

5.  Црвени Крст Баточина 2                          

СВЕГА: 70             6 5            
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Прилог 4: СПИСАК ЧЛАНОВА СТРУЧНО – ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ (ОБ-3) 

Р.БР 

Назив 

стручно - оперативног 

тима 

Дужност у тиму Име и презиме  
Контакт телефони 

Примедба 
мобилни кућни посао 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

 

Стручно-оперативни 

тим за збрињавање 

Руководилац тима Никола Полић 064/6140940 034/6842179 
034/6842118 

локал 22 

 
Заменик 

руководиоца 
Драгиша Ђуричковић 064/8812900  034/6841416 

члан тима Славомирка Милојевић 064/2591609 034/6795278 034/6842365 

члан тима Слађана Миладиновић 069/3529848  034/6841130 
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Прилог 5: ПОДСЕТНИК ЗА РАД ОДГОВОРНИХ ЛИЦА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И СПРОВОЂЕЊЕ ЗБРИЊАВАЊА 

УГРОЖЕНОГ И НАСТРАДАЛОГ СТАНОВНИШТВА (ОБ-4) 

Ред. 

Број 
Задатак 

Одговорно 

лице 
Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Добијање информације - обавештењаод стране 

Стручно оперативног тима за евакуацију да је 

извршена евакуација становништва са угроженог 

подручја општине Баточина. У том смислу предузети 

следеће: 

Одмах након евидентирања лица која се евакуишу 

обавештава се Општински штаб за ванредне 

ситуације о следећем: 

− броју лица која која се евакуишу; 

− броју деце, трудница мајки, болесних и лица са 

посебним потребама; 

− броју аутобуса- возила; 

− и др податке од значаја за евакуацију 

Подаци се достављају да би Општински штаб имао 

довољно времена да припреми довољан број места за 

смештај угроженог (евакуисаног) становништва 

Руководилац 

Стручно 

оперативног 

тима за 

евакуацију 

Руководиоци екипа за 

прихват на месту 

сакупљања лица за 

евакуацију 

Одмах након 

извршеног 

евидентирања и 

утврђивањаброја 

лица која ће се 

превести на 

безбедну 

локацију до 

места прихвата 

Информација 

се може 

добити и од 

Сектора за 

ВС преко 

Републичког 

центра за 

обавештавање 

2.  

Наредба о активирању Плана збрињавања и позивање 

свих одговорних лица задужених за активирање 

Плана збрињавања угроженог становништва на 

простору општине Баточина; 

Уручивање Наредбе о предузимању мера за 

организацију и обезбеђење услова за збрињавање; 

Обавештавање власника чврстих објеката о уступању 

истих за смештај одређеног броја људи 

Заменик 

конаданта 

општинског 

Штаба за ВС 

Стручно оперативни 

тим за збрињавање; 

Стручна служба која 

ради 

административне 

послове за Штаб 

Одмах након 

доношења 

наредбе о 

активирању 

Плана 

збрињавања 
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Ред. 

Број 
Задатак 

Одговорно 

лице 
Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

3.  

-активирати Црвени крст; 

-активирати службу за социјални рад; 

-активирати Дом здравља Баточина; 

-активирати предузеће задужено за снабдевање са 

намирницама за спремање хране; 

-активирати предузеће задужено за снабдевање са 

хигијенским средствима; 

-активирати правно лице које врши снабдевање са 

питком и техничком водом; 

-активирати правно лице задужено за санитарне 

послове; 

-формирање службе трагања у смислу проналажења 

несталих чланова породица 

Руководилац 

стручно 

оперативног 

тима 

Стручна служба која 

ради 

административне 

послове за Штаб за 

ВС 

Након једног 

сата по добијању 

наредбе о 

активрању 

 

4.  

Довођење објеката у стање спремности за боравак 

људи у смислу: 

- чишћења просторија, 

- прилагођавања просторија за боравак, 

- обезбеђење простора за дељење хране и трпезарију; 

- постављања санитарних чворова; 

- обезбеђења довољне количине електричне енергије; 

- обезбеђења грејања; 

- обезбеђење одеће и обуће и др; 

- обезбеђење санитарних средстава за хигијену 

просторија у којима бораве људи. 

Руководилац 

стручно 

оперативног 

тима 

Власници објеката; 

Екипе Црвеног крста; 

Екипеза прихват и др. 

Један сат након 

доношења 

наредбе 

 

5.  

Извршити активирање свих екипа за прихват 

евакуисаног становништва и упутити их на место 

прихвата са задатком да формирају прихватни пункт 

и организују рад свих чланова екипе 

Руководилац 

стручно 

оперативног 

тима за 

збрињавање 

Руководиоци екипа за 

прихват; Општинска 

управа 

Одмах након 

добијања 

наредбе 
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Ред. 

Број 
Задатак 

Одговорно 

лице 
Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

6.  

- формирање пунктова за прихват угроженог 

становништва; 

На пункту ће руководилац Екипе за прихват 

организовати следеће послове: 

- Подела рада на пункту и одређивање радних тачака; 

- Евидентирање лица која се смештају у објекат. 

Посебна пажња се поклања на евидентирање 

раздвојених породица и ангажовање Црвеног крста и 

Центра за социјалну помоћ у проналажењу 

изгубљених и спајању породица. 

- Евидентирање и пријаљивање медицинским екипама 

сва лица којима је потребна здравствена заштита. 

Посебно се мора бити опрезан да у објекте за смештај 

не уђу лица која су заражена неком заразном 

(опасном) болешћу, већ иста усмеравати у 

здравствене установе на територији општине 

Баточина. 

- Евидентирање лица која не знају где су им остали 

чланови породице; 

- Евидентирање лица која желе да напусте објекат у 

смислу да желе да се сами организују код својих 

рођака, пријатеља или у неком од хотела; 

- Упознавање са кућним редом у објекту 

Руководилац 

стручно 

оперативног 

тима; 

Секретар 

Црвеног 

крста 

Стручна служба 

Општинске управе 

која ради 

административне 

послове за Штаб за 

ВС; Екипе за прихват 

на пункту 

Одмах након 

активирањаекипа 

за прихват а 

најкасније два 

сата од 

диношења 

наредбе о 

збрињавању 

 

7.  

- обезбеђење кревета, врећа за спавање, ћебади и 

постељине; 

- обезбеђење хране и воде; 

- обезбеђење санитарних услова за физиолошке 

потребе; 

- обезбеђење средстава за хигијену; 

Секретар 

Црвеног 

крста; 

Руководилац 

стручно 

оперативног 

Општинска управа; 

Јавна комунална 

предузећа; Дом 

здравља Баточина; 

Електродистрибуција; 

Полицијска станица; 

Један сат након 

доношења 

Наредбе о 

активирању 

Плана 

збрињавања 

 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 

457 

 

Ред. 

Број 
Задатак 

Одговорно 

лице 
Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

- обезбеђење грејних тела (у хладном периоду) 

- обезбеђење медицинске заштите уз стално 

присуство медицинске екипе; 

- обезбеђење психо-социјалне помоћи и ублажавање 

трауматских стања услед несрећа; 

-обезбеђење контроле исправности намирница, хране 

и воде; 

-обезбеђење потребног грађевинског материјала у 

случају потребе за хитну адаптацију простора 

намењеног за збрињавање; 

-обезбеђење агрегата за снабдевање електричном 

енергијом; 

-обезбеђење осветљења; 

-обезбеђење редарске службе; 

-обезбеђење повременог полицијског надзора у циљу 

безбедности лица која се збрињавају; 

-Учешће у подизању шаторског насеља или ојачавање 

дрвених монтажних објеката. 

тима  

8.  

Доношење наредбе о формирању шаторског насеља 

или изузимања већег броја објеката у случају да је на 

месту прихвата пристигло више угрожених него што 

се очекивало. 

У том случају врши се процена могућности прихвата 

већег броја људи па се предузима следеће: 

- сагледавање потребног броја објеката у којима је 

могућ смештај пристиглих или најављених људи; 

-сагледавање могућности формирања шаторског 

насеља за смештај угроженог становништва; 

- обавештавање власника објеката који су накнадно 

Заменик 

команданта 

општинског 

Штаба за ВС 

Стручно оперативни 

тим; Општинска 

управа; 

Црвени крст; Сектор 

за ВС 

Одмах након 

доношења 

Наредбе о 

обезбеђењу 

додатних 

објеката за 

збрињавање 
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Ред. 

Број 
Задатак 

Одговорно 

лице 
Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

одређени за прихват о уступању истих и њиховом 

брзом прилагођавању (чишћење, померање 

канцеларијског намештаја, опреме или слично за 

потребе збрињавања, ослобађање посебних 

просторија и сл) 
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Прилог 6: ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА (МЕРА И ЗАДАТАКА) НА ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ 

ЗБРИЊАВАЊАУГРОЖЕНОГ И НАСТРАДАЛОГСТАНОВНИШТВА (ОБ-5) 

Ред. 

број 
Мера -задатак Носилац Оперативна активност 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Добијање 

информације- 

обавештењаод стране 

Стручно оперативног 

тима за евакуацију да 

је извршена евакуација 

становништва са 

угроженог подручја  

Заменик 

команданта 

општинског 

Штаба за ВС 

Одмах након евидентирања лица која се 

евакуишуобавештава се Општински штаб за 

ванредне ситуације општине Баточина о 

следећем: 
- броју лица која која се евакуишу; 

- броју деце, трудница мајки, болесних илица са 

посебним потребама; 

- броју аутобуса- возила; 

- и др податке од значаја за евакуацију. 

Подаци се достављају са циљем да би 

Општински штаб имао довољно времена да 

припреми довољан број места за смештај 

угроженог (евакуисаног) становништва. 

Руководилац СОТ-

а за евакуацију 
 

2. 

Одржавање хитне 

седнице Општинског 

штаба за ВС и 

доношење наредбе о 

активирању Плана 

збрињавања угроженог 

становништва 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

Позивање свих одговорних лица задужених 

за активирање Плана збрињавања угроженог 

становништва и уручивање Наредбе о 

предузимању мера за организацију и 

обезбеђење услова за збрињавање. 

Обавештавање власника чврстих објеката о 

уступању истих за смештај одређеног броја 

људи 

Стручна служба 

која ради 

административне 

послове за 

Штаб;Стручно 

оперативни тим за 

збрињавање 

 

3. 

Предузимање мера за 

организацију и 

спровођење 

Општински 

штаб за 

ванредне 

Довођење објеката у стање спремности за 

боравак људи у смислу: 
- чишћења просторија; 

Стручно 

оперативни тим; 

Власници објеката; 

План 

збрињавања 

угрожених и 
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Ред. 

број 
Мера -задатак Носилац Оперативна активност 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена 

1 2 3 4 5 6 

збрињавања угроженог 

становништва 

(припремање објеката 

и обезбеђење услова за 

нормалан боравак 

људи) 

ситуације 

општине 

Баточина 

- прилагођавања просторија за боравка; 

- обезбеђење простора за дељење хране и 

трпезарију; 

- постављања санитарних чворова; 

- обезбеђења довољне количине електричне 

енергије; 

- обезбеђења грејања; 

- обезбеђење одеће и обуће 

- и др. 

Тимови за 

збрињавање и др. 

настрадалих – 

Преглед 

објеката за 

смештај 

угроженог 

становништва 

(ЗБ-4) 

4. 

Организација 

прихватаи размештаја 

становништва по 

насељима и објектима 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

− формирање пунктова за прихват 

угроженог становништва; 

− организација рада на пункту и одређивање 

радних тачака; 

− евидентирање лица која се смештају у 

објекат; 

− пријава лица за здравствену заштиту; 

− пријава лица која не знају где су им 

остали чланови породице; 

− евидентирање лица која желе да напусте 

објекат; 

− упознавање са кућним редом у објекту 

Стручно 

оперативни тим; 

Стручна служба 

која ради 

административне 

послове за Штаб за 

ВС; 

Екипе за прихват 

на пунктуЦрвеног 

крста 

План 

збрињавања 

угрожених и 

настрадалих – 

Преглед места 

прихвата и 

рејони 

размештаја 

(ЗБ-2) 

5. 

Наредити активирање 

екипа за прихват 

евакуисаног 

становништва на месту 

прихвата 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

Извршити активирање свих екипа за прихват 

евакуисаног становништва и упутити их на 

место прихвата са задатком да формирају 

прихватни пункт и организују рад свих 

чланова екипе. 

Стручно 

оперативни тим за 

збрињавање; 

Руководилац екипе 

за прихват 

Планзбрињава

ња угрожених и 

настрадалих – 

Преглед екипа 

на месту 

збрињавања 

(ЗБ-3) 

6. Наредити активирање Општински -активирати Црвени крст; Стручно Планзбрињава
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Ред. 

број 
Мера -задатак Носилац Оперативна активност 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена 

1 2 3 4 5 6 

оспособљених правних 

лица задужених за 

спровођење 

збрињавања угроженог 

становништва. 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

-активирати Центар за социјални рад; 

-активиратиДом здравља Баточина; 

-активирати предузеће задужено за 

снабдевање са намирницама за спремање 

хране; 

-активирати предузеће задужено за 

снабдевање са хигијенским средствима; 

-активирати правно лице које врши 

снабдевање са питком и техничком водом; 

-активирати правно лице задужено за 

санитарне послове; 

-формирање службе трагања у смислу 

проналажења несталих чланова породица 

оперативни тим; 

Стручна служба 

која ради 

административне 

послове за Штаб за 

ВС 

њаугрожених и 

настрадалих – 

Преглед 

субјеката 

заштите и 

спасавања који 

се ангажују у 

збрињавању 

угрожених и 

настрадалих 

(ОБ-1) 

7. 

Доношење наредбе о 

формирању шаторског 

насеља или изузимању 

већег броја објеката у 

случају да је пристигло 

више угрожених него 

што је планирано 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

- Процена могућности прихвата већег броја 

људи са подручја суседне Општине; 

- Сагледавање броја објеката у којима је 

могућ смештај пристиглих или најављених 

људи; 

-Сагледавање могућности формирања 

шаторског насеља за смештај угроженог 

становништва; 

- Обавештавање власника објекта који су 

накнадно одређени за прихват о уступању 

истих и њиховом брзом прилагођавању 

(чишћење, померање канцеларијског 

намештаја, опреме или слично за потребе 

збрињавања, ослобађање посебних 

просторија и сл) 

Стручно 

оперативни 

тим;Стручна 

служба која ради 

административне 

послове за Штаб за 

ВС 

 

План 

збрињавањаугр

ожених и 

настрадалих – 

Преглед 

шаторских 

насеља (ЗБ-5) 
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Ред. 

број 
Мера -задатак Носилац Оперативна активност 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена 

1 2 3 4 5 6 

8. 

Наредба о обезбеђењу 

услова за ефикасну 

организацију и 

спровођење 

збрињавања угроженог 

становништва 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

-обезбеђење кревета, врећа за спавање, 

ћебади и постељине; 

-обезбеђење хране и воде; 

-обезбеђење санитарних услова за 

физиолошке потребе; 

-обезбеђење средстава за хигијену; 

-обезбеђење грејних тела(у хладном периоду) 

-обезбеђење медицинске заштите уз стално 

присуство медицинске екипе; 

-обезбеђење психо-социјалне помоћи и 

ублажавање трауматских стања услед 

несрећа; 

-обезбеђење контроле исправности 

намирница, хране и воде; 

-обезбеђење потребног грађевинског 

материјала у случају потребе за хитну 

адаптацију простора намењеног за 

збрињавање; 

-обезбеђење агрегата за снабдевање 

електричном енергијом; 

-обезбеђење осветљења; 

-обезбеђење редарске службе; 

-обезбеђење повременог полицијског надзора 

у циљу безбедности лица која се збрињавају; 

-Учешће у подизању шаторског насеља или 

ојачавање дрвених монтажних објеката 

Црвени 

крст;Стручно 

оперативни 

тим;Стручна 

служба која ради 

административне 

послове за Штаб за 

ВС;Јавна 

комунална 

предузећа; Дом  

Полицијска 

станица;  

 

9. 
Наредба о 

предузимању 

Општински 

штаб за 

-активирање стручно оперативног тима за 

збрињавање животиња; 

Стручно 

оперативни тим за 
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Ред. 

број 
Мера -задатак Носилац Оперативна активност 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена 

1 2 3 4 5 6 

збрињавања животиња ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

-припремање објеката и локација у којима ће 

се распоредити стока; 

-формирање пунктова за прихват животиња; 

-евидентирање животиња; 

-одвајање болесне стоке у посебне објекте и 

спречавање мешања са здравом стоком; 

-распоређивање здраве стоке по објектима 

или локацијама; 

-обезбеђење сталног ветеринарског надзора 

збрињавање 

животиња; 

Ветеринарска 

служба општине 

Лапово 

10. Информисање јавности 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

-сазивање конференције за штампу и 

информисање јавности о: 

-о броју угроженог становништва које је 

смештено на територији општине; 

-о броју објеката и у којим објектима су 

смештени; 

-о потребама за збрињавање (храна, вода, 

смештајни капацитети, ћебад, постељина, 

лекови и тд.); 

-упућивање апела грађанима да помогну у 

смештају једног броја евакуисаних лица; 

- упућивање апела грађанима да помогну у 

радовима за ревитализацију простора, за 

давање крви, за уступање алата, машина, 

возила и сл. 

Заменик 

команданта 

општинског Штаба 

за ВС 

 

11. 

Захтевати редовно 

достављање извештаја 

о реализацији наредбе 

о организацији и 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

На основу прикупљених података од екипа и 

тимова који су укључени у збрињавање 

угроженог становништва на сваки сат 

достављати извештај Општинском штабу о: 

Стручно 

оперативни тим 

задужен за 

организац. и 
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Ред. 

број 
Мера -задатак Носилац Оперативна активност 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена 

1 2 3 4 5 6 

спровођењу 

збрињавања угроженог 

становништва 

општине 

Баточина 

-броју лица који су пристиглина место 

прихвата; 

-броју збринутих лица у чврстим објектима; 

-броју лица за које нема места у чврстим 

објектима; 

-потребама за исхрану, воду, медицинско 

збрињавање, хигијену и сл; 

-броју оспособљених правних лица која 

учествују у збрињавању; 

-броју и врсти ангажованих екипа које 

учествују у збрињавању и др. 

извршење 

евакуације 
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Прилог 7: ПРЕГЛЕД УГРОЖЕНОГ СТАНОВНИШТВА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО 

ЗБРИНУТИ (ЗБ-1) 

Ред

. 

бро

ј 

Насеље/локација 

ЛИЦА КОЈА СЕ ЕВАКУИШУ (ПО 

КАТЕГОРИЈАМА) 
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У
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У
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Н
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: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

1.  Баточина 

334  42  326  702 

289  29  271  589 

323  31  317  671 

219  19  278  516 

2.  Брзан 256  23  257  536 

3.  Бадњевац 248  21  254  523 

4.  Жировница 116  16  129  261 

5.  Црни Као 75  11  125  211 

6.  Кијево 96  14  129  239 

7.  Милатовац 73  10  113  196 

8.  Доброводица 61  10  102  173 

9.  Прњавор 47  8  79  134 

УКУПНО: 2.137  234  2.380  4.751 
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Прилог 8: ПРЕГЛЕД МЕСТА ПРИХВАТА ЕВАКУИСАНИХ ЛИЦА И РЕЈОНИ РАЗМЕШТАЈА (ЗБ-2) 

Ред. 

број 

Место прихвата 

(локација) 

Рејон 

размештаја 
Обејкат за размештај Примедба 

1 2 3 4 5 

1.  ОШ „Свети Сава“-Баточина Баточина центар ОШ “Свети Сава“-Баточина  

2.  СШ „Никола Тесла“-Баточина Баточина центар СШ „Никола Тесла“-Баточина  

3.  Предшколска установа „Полетарац“-Баточина Баточина центар 
Предшколска установа „Полетарац“-

Баточина 
 

4.  КТЦ „Доситеј Обрадовић“-Баточина Баточина центар КТЦ „Доситеј Обрадовић“-Баточина  

 

Прилог 9: ПРЕГЛЕД ЕКИПА ЗА ПРИХВАТ НА МЕСТУ ЗБРИЊАВАЊА (ЗБ-3) 

Ред. 

број. 

Назив екипе / 

активност (евиденција-

прихват) 

Име и презиме  
Дужност у 

екипи 
Адреса 

Телефони за 

контакт 
Примедба 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

СШ „Никола Тесла“ 

Краља Милана 

Обреновића 2 

Зоран Димитријевић Руководилац Доња Мала бб, Баточина 061/2342309  

Иван Јовановић члан екипе Николе Пашића 28 Баточина 063/629303  

 члан екипе    

2.  
OШ „Свети Сава“ Краља 

Милана Обреновића 6 

Јасмина Ђорђевић Руководилац 
Војводе Путника 1/5 

Баточина 
065/9908017  

Љубодраг Јовановић члан екипе Војводе Степе 6 Баточина 063/602660  

 члан екипе    

3.  

Предшколска установа 

„Полетарац“ Краља 

Петра I 73 

Слађана Рајковић Руководилац 
Алексе Шантића 22 

Баточина 
065/9515004  

Марија Милојевић члан екипе Николе Тесле 14 Баточина 063/8673880  

 члан екипе    

4.  

КТЦ „Доситеј 

Обрадовић“ 

Доситеја Обрадовића 69 

Горан Милићевић Руководилац Село Прњавор бб 064/1210576  

Александар 

Филиповић 
члан екипе Кнез Михајлова 24 Баточина 069/668048  

 члан екипе    
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Прилог 10: ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ УГРОЖЕНОГ СТАНОВНИШТВА (ЗБ-4) 

Ред. 

бр. 

Објекти за смештај 
Смештајни 

капацитет 

Број 

смештених 

лица 

Примедба 
Назив објекта,адреса 

Облик 

својине 

Одговорно лице, телефони 

за контакт 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ОШ „Свети Сава“Баточина Државно 
Снежана Ђорђевић 

065/9908000 
1.700   

2.  СШ „Никола Тесла“Баточина Државно 
Бојана Ђорђевић 

063/7505579 
900   

3.  
Предшколска установа 

„Полетарац“Баточина 
Државно 

Мирјана Стајић 

062/8841001 
700   

4.  
КТЦ „Доситеј 

Обрадовић“Баточина 
Државно 

Душан Поповић 

060/4646988 
500   

5.  
ОШ „Свети Сава“ 

Брзан-подручно одељење 
Државно 

Снежана Ђорђевић 

065/9908000 
600   

6.  
ОШ „Свети Сава“ 

Бадњевац-подручно одељење 
Државно 

Снежана Ђорђевић 

065/9908000 
600   

7.  
ОШ „Свети Сава“ 

Жировница-подручно одељење 
Државно 

Снежана Ђорђевић 

065/9908000 
200   

8.  
ОШ „Свети Сава“ 

Црни Као-подручно одељење 
Државно 

Снежана Ђорђевић 

065/9908000 
50   

9.  
ОШ „Свети Сава“ 

Кијево-подручно одељење 
Државно 

Снежана Ђорђевић 

065/9908000 
100   

10.  
ОШ „Свети Сава“ 

Милатовац-подручно одељење 
Државно 

Снежана Ђорђевић 

065/9908000 
100   

11.  
ОШ „Свети Сава“ 

Доброводица-подручно 

одељење 

Државно 
Снежана Ђорђевић 

065/9908000 
50   

12.  ОШ „Свети Сава“ Државно Снежана Ђорђевић 40   
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Прњавор-подручно одељење 065/9908000 
Напомена: Колона број 6 се попуњава по настанку опасности (смештају лица) 

 

Прилог 11: ПРЕГЛЕД ЛОКАЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ ШАТОРСКИХ НАСЕЉА (ЗБ-5) 

Ред. 

бр. 
Насеље Локација, (адреса) 

Капацитет 

шаторског 

насеља 

Прикључа

к за воду 

да / не 

Прикључак 

за струју 

да/ не 

Одговорно 

лице,телефони за 

контакт 

Број 

смештених 

лица 

Примедба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Баточина 
Фудбалски терен 

Краља Петра I 73 
1.000 да да 

Предраг 

Милосављевић 

069/603362 

  

2. Брзан Фудбалски терен 800 да да 
Првослав Живковић 

064/2952743 
  

3. Бадњевац Фудбалски терен 1.000 да да 
Горан Николић 

063/7790234 
  

4. Жировница Фудбалски терен 800 да да 
Андреја Миленковић 

064/3152215 
  

5. Црни Као Фудбалски терен 700 да не 
Саша Цветановић 

064/9553555 
  

6. Милатовац Фудбалски терен 800 да не 
Цветко Костић 

060/1319597 
  

Напомена: Колона број 8 се попуњава након смештаја угрожених лица.
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4.2.2 Организација пружања прве и медицинске помоћи и 

психосоцијалне помоћи 

Дом здравља Ваточина врши медицинско збрињавање и тријажу лица која се 

збрињавају почев од евакуације па до пружања медицинских услуга на локацијама где 

се врши размештај угрожених. Такође, један од примарних задатака је пружање прве и 

медицинске помоћи најугроженијима на лицу места и старање да се што пре 

транспортују до најближе здравствене установе. Здравствени центар, заједно са другим 

установама на територији општине Баточина, брине о целокупној медицинској помоћи 

током трајања евакуације. 

Општинска организација Црвеног крста: организује размештај угроженог становништва 

у објектима намењеним за смештај; организује набавку и дотурање хране и воде за пиће 

за све кориснике у објектима за збрињавање; прву помоћ, исхрану, хигијену, 

психосоцијалну помоћ и комплетну унутрашњу организацију у објектима; ажурирање 

евиденције лица која се збрињавају и активирају службу тражења. 

Социјалну и психолошку подршку обезбеђује Центар за социјални рад Баточина. 

Угроженом становништву, услед трауме или осећаја несигурности, често је потребно 

пружити социјалну и психолошку подршку која подразумева да се стручни тимови 

укључе у активности збрињавања. Угрожено становништво се прикључује у социјалне 

групе које му пружају осећај сигурности, а психолошким методама се успоставља 

ментална стабилност погођеног становништва. Стручне установе у Баточини 

прихватају угрожене који остају под надзором лекара, психолога и социјалних радника. 

4.2.3 Организација ветеринарског збрињавања 

Поред збрињавања угроженог становништва на погођеном подручју, потребно је 

извршити ветеринарско збрињавање угрожених животиња. Активности око 

збрињавања врше стручно оспособљене службе које морају, на самом почетку 

активности прегледати здравствено стање животиња на погођеном подручју. За такве 

активности се ангажују конкретно ветеринарске амбуланте, чије људство у сарадњи са 

комуналним службама прикупља угрожене животиње и врши непосредан преглед 

животиња. У план организације ветеринарског збрињавања укључују се и транспортна 

предузећа на територији Општине која превозе угрожене животиње до места прихвата. 

На самом прихвату врше се додатне мере и контроле прегледа и долази до 

класификације животиња. Ветеринарске службе настоје да пруже здравствену помоћ на 

местима збрињавања и тако спрече ширење заразних болести које могу настати од 

животиња. Ветеринарским збрињавањем се настоји очувати животињски фонд 

угрожене територије и спречити појаву или ширење заразних болести.
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4.3 План прве и медицинске помоћи 

План прве и медицинске помоћи обезбеђује организацију и спровођење прве и 

медицинске помоћи на угроженом подручју. План прве и медицинске помоћи на нивоу 

јединице локалне самоуправе, поред општих образаца, садржи и преглед здравствених 

установа: број здравствених радника-медицинских тимова, број болничких кревета 

расположивих за пријем повређених у ванредним ситуацијама, врсте специјалистичких 

служби у здравственој установи, број санитетских возила, подаци о лабораторијама, 

број и врсте екипа Црвеног крста и других хуманитарних организација које учествују у 

првој помоћи. 

Члан Штаба за ванредне ситуације општине Баточина, задужен за организацију прве и 

медицинске помоћи у условима ванредне ситуације, поред обавезе да присуствује раду 

Штаба за ванредне ситуације Општине на седницама, обавезно на терену врши праћење 

и контролисање спровођења свих активности и оперативних поступака учесника у 

заштити и спасавању, односно извршилаца оперативних поступака за задатак цивилне 

заштите за који је задужен и о нађеном стању извештава штаб.  

Члан Штаба за ванредне ситуације општине Баточина задужен за организацију 

евакуације у условима ванредне ситуације нарочито обавља следеће задатке:  

− Врши извиђање терена, процену и утврђивање последица, обим последица, задатке у 

оквиру оперативних поступака које је потребно реализовати;  

− При извиђању терена прикупља податке од повереника и заменика повереника цивилне 

заштите, присутних лица, извршилаца оперативних поступака (оспособљених правних 

лица), која раде на терену, као и од свих осталих учесника заштите и спасавања на 

терену који извиђа;  

− Прати реализацију планираних оперативних поступака учесника заштите и спасавања, 

указује на недостатке при реализацији поступака у оквиру задатка прве и медицинске 

помоћи, даје смернице за ефикасније и квалитетније реализовање оперативних 

поступака;  

− Од извршилаца оперативних поступака тражи недостајуће потребе за ефикасније 

спровођење оперативног поступка;  

− О процени стања, утврђеним последицама и обиму задатака које је потребно 

реализовати, неопходним недостајућим средствима и опреми, неопходном броју 

недостајућег људства за реализацију задатака, хитно обавештава Штаб за ванредне 

ситуације општине Баточина; 

− Штабу за ванредне ситуације Оптине доставља конкретан сажет и прецизан писани 

извештај са подацима:  

1) утврђено стање последица на локацији-терену извиђања; 

2) степен реализације оперативних поступака задужених извршилаца;  

3) нереализовани оперативни поступци задужених извршилаца(разлог 

нереализовања оперативних поступака);  

4) наложене мере задуженом извршиоцу за реализацију оперативних 

поступака;  

5) недостајуће потребе у људству и средствима;  

− У случају потребе, због обима последица предлаже Штабу за ванредне ситуације 

општине Баточина ангажовање додатних снага за реализацију прве и медицинске 

помоћи.  
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Прилог 1: ОРГАНИЗАЦИЈА ПРУЖАЊА МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ И 

МЕДИЦИНСКОГ ЗБРИЊАВАЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан штаба за ВС задужен за 

прву помоћ и збрињавање 
Од позваних прикупља 

информације 

Стање медицинских 

објеката; Стање медицинске 

опреме; Залихе лекова и 

санитетског материјала 

Позивање здравствених 

установа 

Помоћ општине у 

лекарским 

тимовима 

Здравствене 

установе 

Месне 

амбуланте 

Одлазак на место 

несреће: члан штаба, 

доктори и болничари 

Организовати 

превоз повређених 

амбулантним и 

привремено 

одузетим 

возилима 

За случај смрти 

Позив погребне службе 
Регионални 

здравствени 

центар 

Транспорт теже 

повређених 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 

474 

 

Прилог 2: ПРЕГЛЕД СУБЈЕКАТА СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У ПРУЖАЊУ ПРВЕ И 

МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ (ОБ-1) 

Р
ед

. 
б
р

о
ј 

Назив субјекта  

/ адреса / 
Делатност 

Активност у којој 

сеангажује 

Одговорно лице 

e-mail име и 

презиме 

телефони 

службени/фак

с 
мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Скупштина општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Бранислав 

Павловић 
034/6842118 064/0116251  

2.  
Председник општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Здравко 

Младеновић 
034/6842118 060/3251101  

3.  

Општинска управа и 

службе општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Никола 

Несторовић 
034/6842118 064/8812915  

4.  
Дом Здравља Баточина 

Милоша Oбреновића 1 
Здравство 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација 

Ана Аничић 034/6841130 064/8481538  

5.  
Црвени Крст Баточина 

Војводе Путника бб 

Хуманитарни 

рад 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација; Расподела 

хуманитарне помоћи 

Славомирка 

Милојевић 
034/6842365 064/2591609  
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Прилог 3:ПРЕГЛЕД СНАГА И РАСПОЛОЖИВИХ КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У 

ПРВЕ И МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ (ОБ-2) 

Р
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

1.  Скупштина општине                           

2.  Председник општине                           

3.  
Општинска управа и 

службе општине 
              5            

4.  Дом Здравља Баточина 68             6             

5.  Црвени Крст Баточина 2                          

СВЕГА: 70             6 5            
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Прилог 4: СПИСАК ЧЛАНОВА СТРУЧНО – ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ПРВУ И МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ (ОБ-3) 

Р.БР 

Назив 

стручно - оперативног 

тима 

Дужност у тиму Име и презиме  

Контакт телефони 

Примедба 
мобилни кућни посао 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Стручно-оперативни 

тим за прву и 

медицинску помоћ 

Руководилац тима     

 

Заменик 

руководиоца 
    

члан тима     

члан тима     

члан тима     
Напомена: Општина Баточина нема формиран Стручно-оперативни тим за прву и медицинску помоћ 
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Прилог 5: ПОДСЕТНИКЗА РАД ЧЛАНА ШТАБА ЗА ВС ЗАДУЖЕНОГ ЗА ПРВУ И МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ (ОБ-4) 

Ред

. 

бр. 

Задатак Одговорно лице Сарађује 
Време трајања 

(рок извршења) 
Примедба 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Обезбеђивање присутности чланова СОТ за 

пружање прве помоћи на месту несреће у што 

краћем року 

Руководилац СОТ 

за пружање прве 

помоћи 

Чланови СОТ 

запружање прве 

помоћи 

Одмах по сазнању 

за настанак 

догађаја 

 

2.  
Анализа ситуације и подела задатака за рад 

члановима СОТ 

Руководилац СОТ 

за пружање прве 

помоћи 

Повереници и 

заминици 

повереника 

ЦЗ;Чланови 

СОТ-а за 

пружање прве 

помоћи 

Одмах  

3.  

Слање наредбе екипама Црвеног крста и 

здравствених установа да ангажују своје 

капацитете 

Заменик конаданта 

Штаба за ВС 

СОТ за прву 

медицинску 

помоћ и РХБ 

заштиту; Црвени 

крст; Дом 

здравља Баточин 

Одмах По наређењу 

Општинског 

Штаба за ВС и 

других 

надлежнх 

државних 

органа и 

здравственх 

установа 

4.  

Координираактивностиу вези припрема 

објекатапримарнездравственезаштитеза рад и 

стварањеуслова заприхват повређеног људства 

са територије општине Баточина 

Руководилац СОТ 

за прву 

медицинску помоћ 

и РХБ заштиту 

Секретар 

Црвеног крста; 

Директор 

здравствене 

установе 

терцијалне 

заштите 

Одмах 

5.  Координира активности на прихвату лица, Руководилац СОТ- Секретар црвеног Одмах 
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Ред

. 

бр. 

Задатак Одговорно лице Сарађује 
Време трајања 

(рок извршења) 
Примедба 

1 2 3 4 5 6 

пружању лекарске помоћи, извршењу тријаже и 

активностима указивања даљње медицинске 

помоћи 

а за прву 

медицинску помоћ 

и РХБ заштиту 

крста; Директори 

здравствених 

установа 

6.  

Координира све активности у вези стручно-

медицинских и административно-техничких 

послова на нивоу свих објеката примарне 

здравствене заштите на територији општине 

Баточина 

Руководилац СОТ-

а за прву 

медицинску помоћ 

и РХБ заштиту 

Директори 

здравствених 

установа 

Одмах 

7.  

Сачињава и доставља извештај о броју 

примљених и прегледаних грађана, пруженој 

неопходној медицинској помоћи и упућеним у 

друге установе, броју обвезника који су 

враћени у јединице, запажањима и, 

евентуалним, проблемима који су се јављали у 

раду ДЗ 

Руководилац СОТ-

а за прву 

медицинску помоћ 

и РХБ заштиту 

Руководиоциобје

ката здравствене 

заштите са 

територијеопшти

не Баточина 

Редовно, у 

утврђеној сатници 

дневно, 

недељно,месечно 
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Прилог 6: ПРЕГЛЕДМЕРА И ЗАДАТАКА НА ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ПРВЕ И МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ (ОБ-

5) 

Ред. 

број 
Задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Провераприпремљености 
носилаца задатака ПМП 

Штаб за 

ванредне 

ситуације; 

СОТ за ПМП 

Ажурирање података о капацитетима за 

ПМП 

Општинска 

управа Баточина 
 

2.  

Упућивање лекарских 

екипа и екипа Црвеног 

крста на терен 

Заменик 

команданта 

општинског 

Штаба за ВС 

Слање захтева Црвеном крсту и 

здравственим службама да пошаљу екипе на 

подручја на којима је лоцирано повређено 

становништво. Вршење тријаже на лицу 

места и упућивање теже повређених на даљу 

хоспитализацију 

Екипе Црвеног 

крста; 

Здравствене екипе 

План прве ии 

медицинске 

помоћи – 

Преглед 

здравствених 

установа 

(ПМП-1); 

Преглед екипа 

црвеног крста 
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Ред. 

број 
Задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена 

1 2 3 4 5 6 

3.  
Пријем повређеног 

људства 

Руководилац 

СОТ за прву 

медицинску 

помоћ и РХБ 

заштиту 

1) Врши припреме за рад и ствара услове 

заприхват повређеног људства са територије 

општине Баточина; 

2) Врши прихват радних људи ДЗ, по 

времену пристизања и по списку који се 

налази у документима за рад; 

3) Упознаје људство са радним и ново-

насталом ситуациојом, начином рада и даје 

конкретна задужења појединим 

здравственим радницима; 

4) Налаже припрему потребне медицинске 

документације, санитетски материјал, 

средства за рад, као и шему распореда 

јединице на МЗ; 

5) Сачињава и доставља извештај о броју 

примљених и прегледаних грађана, 

пруженој неопходној медицинској помоћи и 

упућеним у друге установе, броју обвезника 

који су враћени у јединице, запажањима и, 

евентуалним, проблемима који су се јављали 

у раду ДЗ Директор ДЗ; 

Директор и 

заменик 

директораДома 

здравља 

Баточина; 

Здравствено 

особље 
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Ред. 

број 
Задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена 

1 2 3 4 5 6 

4.  
Пружање лекарске 

помоћи 

Директор Дома 

здравља 

Баточина 

1) Врши тријажу људства пријављеног за 

лекарски преглед; 

2) Организује пружање хитне медицинске 

помоћи оболелом и повређеном људству; 

3) Повређене и оболеле, којима је потребно 

болничко лечење, упућује у специјалистичке 

установе; 

Директор и 

заменик 

директораДома 

здравља 

Баточина; 

Здравствено 

особље Екипе 

Црвеног крста 

План прве ии 

медицинске 

помоћи – 

Преглед 

здравствених 

установа 

(ПМП-1); 

Преглед екипа 

црвеног крста 

5.  

Координација 

транспорта теже 

повређених ка 

клиничким центрима или 

на ВМА 

Штаб за 

ванредне 

ситуације 

Контактирање клиничких центара и 

обавештавање да ће се ка њима упутити 

најтеже повређени који се не могу збринути 

у локалним здравственим установама. 

Планирање најбрже руте за транспорт људи, 

евентуално обезбеђење бржих превозних 

средстава (хеликоптер) 

Директор и 

заменик 

директораДома 

здравља 

Баточина;Чланови 

СОТ-а 

 

6.  

Контрола здравствене 

обезбеђености 

територије 

Заменик 

команданта 

општинског 

штаба за ВС 

1) Организује и наређује спровођење 

превентивних хигијенско-епидемиолошких 

мера на територији општине Баточина 

(снабдевање водом и храном, уклањање 

отпадних материјала, а посебну пажњу 

обраћа на могућност стварања епидемија 

заразних болести и вашљивости код 

становништва 

2) Обавештава Штаб за ВС Баточина о 

тренутној ситуацији и потреби предузимања 

одговарајућих мера. 

Руководилац 

СОТ; Директори 

здравствених 

установа 
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Ред. 

број 
Задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена 

1 2 3 4 5 6 

7.  
Хигијенско-

епидемиолошке мере 

Штаб за 

ванредне 

ситуације; 

СОТ за ПМП- 

Контрола стања пацијената у смислу 

откривања заразних болести; Предузимање 

хигијенско-епидемиолошких мера 

Здравствене 

установе 
 

8.  Информисање јавности 

Штаб за 

ванредне 

ситуације; 

СОТ за ПМП- 

Сазивање конференције за штампу и 

информисање јавности о: 

− броју повређених и оболелих 

− броју заражених 

− броју становника којима је пружена прва 

и медицинска помоћ и који су 

смештениу здравственим установама 
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Прилог 7: ПРЕГЛЕД ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА (ПМП-1) 

Р
ед

. 
б
р

о
ј 

Здравствена установа, 

адреса, 

телефон/факс 

Облик 

својине Б
р

о
ј 

зд
р

а
в

ст
в

ен
и

х
 

Р
а
д

н
и

к
а
 /

 б
р

о
ј 

м
ед

и
ц

и
н

ск
и

х
 

т
и

м
о
в

а
 

Б
р

о
ј 

б
о
л

н
и

ч
к

и
х
 

к
р

ев
ет

а
 

Врсте 

специјалистичких 

служби 

Б
р

о
ј 

са
н

и
т
ет

ск
и

х
 

в
о
зи

л
а

 

Врста 

лабораторија 

П
р

и
м

ед
б
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Дом здравља Баточина Државно 68 0 2 4 6  

 

Прилог 8: ПРЕГЛЕД ЕКИПА ЦРВЕНОГ КРСТА 

Ред. 

Број 

Назив 

организације 

Црвеног Крста 

Адреса 

телефон/факс 

Број екипа 

ПП 

Број 

екипа за 

кућну 

негу 

Број 

екипа за 

социјал

ни рад 

Број 

припадник

а у 

екипама 

Вођа Екипе ПП 

 

Примедба Адреса Телефон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  
Црвени крст 

Баточина 

Војводе 

Путника бб 
1 0 0 2 

Војводе 

Путника бб 

064/2591609 

034/6842365 
 

 

Прилог 9: ПРЕГЛЕД СТРУЧНИХ ЛИЦА СЛУЖБИ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ 

Ред. 

број 

Назив службе хитне медицинске 

помоћи 

Број здравстбених 

радника 
Лекара 

Медицинских 

техничара 
Број возила 

1 2 3 4 5 6 

1.  Дом здравља Баточина 68 17 28 6 
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4.4 План асанације терена 

План асанације терена садржи организацију санитарно-хигијенских и санитарно-

техничких мера на терену, насељима и објектима, у циљу спречавања ширења заразних 

болести, епидемија и других штетних последица по становништво и материјална 

добра, након елементарне непогоде или друге несреће. 

Планом асанације терена планира се реализација следећих активности: 
1) прикупљање, идентификација и сахрањивање настрадалих у елементарним непогодама 

и другим несрећама; 

2) прикупљање и уклањање угинулих животиња; 

3) уклањање отпадних вода, отпадних материја, неупотребљивих намирница, лекова и 

других материја које треба организовано уништити (планирати капацитете за 

прикупљање и превожење до места уништавања); 

4) дезинфекција, дезинсекција, дератизација и ремедијација објеката и терена. 

Асанацију терена спроводе комуналне службе, заводи за јавно здравље, здравствене 

установе, органи унутрашњих послова и институти судске медицине, пољопривредне и 

ветеринарске службе, грађевинска предузећа, предузећа за изградњу путева и друга 

привредна друштва и установе који у оквиру своје редовне делатности обављају исте 

или сличне послове и јединице цивилне заштите.
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Прилог 1: ПРЕГЛЕД СУБЈЕКАТА СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У АСАНАЦИЈИ ТЕРЕНА 

(ОБ-1) 

Р
ед

. 
б
р

о
ј 

Назив субјекта  

/ адреса / 
Делатност 

Активност у којој 

сеангажује 

Одговорно лице 

e-mail име и 

презиме 

телефони 

службени/фак

с 
мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Скупштина општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Бранислав 

Павловић 
034/6842118 064/0116251  

2.  
Председник општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Здравко 

Младеновић 
034/6842118 060/3251101  

3.  

Општинска управа и 

службе општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Никола 

Несторовић 
034/6842118 064/8812915  

4.  
ЈП „Лепеница Баточина“ 

Карађорђева бб 

Комуналне 

делатности 

Заштита од рушења и спасавање 

из рушевина, 

заштита и спасавање од поплава 

и несрећа на води и под водом 

Драган Бојић 034/6841100 065/8271985  

5.  
Дом Здравља Баточина 

Милоша Oбреновића 1 
Здравство 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација 

Ана Аничић 034/6841130 064/8481538  
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Прилог 2: ПРЕГЛЕД СНАГА И РАСПОЛОЖИВИХ КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У 

АСАНАЦИЈИ ТЕРЕНА (ОБ-2) 
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СНАГЕ ЗАШТИТЕ И 

СПАСАВАЊА  

Б
р

о
ј 

љ
у
д

и
 к

о
ји

  

се
 а

н
г
а
ж

у
је

 

Врста 
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А
п

ар
ат

 з
а 

за
в
ар

и
в
ањ

е
 

Б
у

ш
ач

 р
у

п
а 

са
 

б
у

р
ги

јо
м

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

1.  Скупштина општине                           

2.  Председник општине                           

3.  
Општинска управа и 

службе општине 
              5            

4.  ЈП „Лепеница Баточина“ 30     1 1 1   1  1   2 1 1 1 4 7 1 1 1 1 1 

5.  Дом Здравља Баточина 68             6             

СВЕГА: 98     1 1 1   1  1 6 5 2 1 1 1 4 7 1 1 1 1 1 
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Прилог 3: СПИСАК ЧЛАНОВА СТРУЧНО – ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА АСАНАЦИЈУ ТЕРЕНА (ОБ-3) 

Р.БР 

Назив 

стручно - оперативног 

тима 

Дужност у тиму Име и презиме  

Контакт телефони 

Примедба 
мобилни кућни посао 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Стручно-оперативни тим за 

асанацију терена 

Руководилац тима     

 

Заменик 

руководиоца 
    

члан тима     

члан тима     

члан тима     
Напомена: Општина Баточина нема формиран Стручно-оперативни тим за асанацију терена 
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Прилог 4: ПОДСЕТНИК/УПУТСТВОЗА РАД ОДГОВОРНОГ ЛИЦАЗА СПРОВОЂЕЊЕ АСАНАЦИЈЕ (ОБ-4) 

Ред. 

Број 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Обезбеђивање присутности 

чланова СОТ за асанацију 

терена на месту несреће 

Руководилац 

СОТ за за 

асанацију терена 

Чланови СОТ заза асанацију 

терена 

Одмах по 

завршетку 

ванредне 

ситуације 

 

2.  

Анализа ситуације и подела 

задатака за рад члановима 

СОТ 

Руководилац 

СОТ за 

асанацију терена 

Чланови СОТ заза асанацију 

терена 
Одмах  

3.  
Наређење да се спроведе 

асанација терена 

Заменик 

команданта 

Штаба 

СОТ за асанацију терена 

Одмах по 

престанку 

опасности 

 

4.  

Давање наређења да се 

припреме локације за 

закопавање угинулих 

животиња и штетних материја 

Заменик 

команданта 

Штаба 

СОТ за асанацију терена 

Одмах по 

престанку 

опасности 

План асанације терена – 

Преглед локација за 

закопавање угинулих 

животиња (АС-1); 

Преглед локација за 

прикупљање и 

уништавање штетних 

материја 

5.  

Активирање свих субјеката 

оспособљених за спровођење 

асанације терена 

Заменик 

команданта 

Штаба 

Субјекти од посебног значаја 

за заштиту и спасавање који 

Одмах по 

престанку 

опасноти 

План асанације терена – 

Преглед субјеката који 

се ангажују у асанацији 

терена (ОБ-1) 

6.  

Прихват погинулих на 

локацијама (гробља у 

насељима); Идентификација 

Руководилац 

СОТ-а за 

асанацију терена 

Санитарни инспектор; 

Директор Дома здравља 

Баточина; 

Директори здравствених 

Одмах након 

завршетка 

непосредне 
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Ред. 

Број 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

погинулих (мртвачница); 

Сахрањивање погинулих на 

месним гробљима по 

меступребивалишта; 

Обезбеђење логистичкепотпоре; 

Израда или набавка мртвачких 

сандука; Ископ гробнихјама; 

Санитарни надзор над 

укопавањемумрлих 

амбуланти; Штаб заванредне 

ситуације; ЈП „Лепеница 

Баточина“; Повереници и 

заменици повереника ЦЗ; 

Верскезаједнице; 

Становништво; 

Особље месноггробља. 

опасности 

7.  

Одређивање начина 

збрињавањалешина; Укопавање; 

Ако се планира одвоз лешина у 

кафилерију одредити место 

прикупљања лешина; Вршити 

санитарни надзор 

надукопавањем 

лешинапратитистање и 

спроводитиактивности на 

спречавању настанка или 

ширења заразних болести 

животиња 

Руководилац 

СОТ-а за 

асанацију терена 

Повереници и заменици 

повереника ЦЗ; 

Власници стоке; Ветеринарски 

инспектори 

Одмах након 

престанка 

непосредне 

опасности 

План асанације терена – 

Преглед локација за 

закопавање угинулих 

животиња (АС-1) 

8.  

Сузбијање и 

искорењивањебиљнихболести 

иштеточина; 

Забрана узгајања за одређено 

време инаодређеном подручју 

поједине врсте биља ради 

Пољопривредни 

инспектор 

Повереници ЦЗ; 

Становништво 

Одмах након 

завршетка 

непосредне 

опасноти 
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Ред. 

Број 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

спречавања биљних болести и 

штеточина; Уништавање 

зараженог биља и амбалажеу 

складиштима биљнихпроизвода; 

Спровођење деконтаминације 

биљака и биљних производа; 

Утврђивање обима последица 

набиљу насталих деловањем 

биљних болести и штеточина; 

Поновно засејавање земљишта 

пољопривредним културама 

сциљем ублажавања 

биљнихболести 

9.  

Спровођење дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације; 

Санирање подручја, одвоз и 

чишћење „шута“ и другог 

материјала 

Руководилац 

СОТ-а за 

асанацију 

Директор Дома здравља 

Баточина; 

Здравственаамбуланта; 

Директор ветеринарске станице; 

ЈП „Лепеница Баточина“ 

Одмах након 

престанка 

непосредне 

опасности 

Плана асанације терена 

– Преглед локација за 

прикупљање и 

уништавање штетних 

материја 

10.  

Достављање информација о 

укупном броју погинулих људи 

и животиња и здравственој 

ситуацији напогођеном подручју 

штабу за ванредне ситуације 

Руководилац 

СОТ-а за 

асанацију 

Директор Дома здравља 

Баточина; 

Здравственаамбуланта; 

Директор ветеринарске станице; 

ЈП „Лепеница Баточина“; 

Повереници и заменици 

повереника цивилне заштите; 

Чланови СОТ-а 

Након 

спроведених мера 
 

11.  
Информисање грађана о 

спроведеним мерама 

Заменик 

команданта 

Руководилац СОТ-а за 

асанацију терена; Начелник 

Након престанка 

опасности 
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Ред. 

Број 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

Штаба штаба 

12.  

Информисање суседних 

општина/градова о здравственој 

ситуацији на подручју локалне 

самоуправе 

Заменик 

команданта 

Штаба 

Руководилац СОТ-а за 

асанацију терена; Начелник 

штаба 

Након престанка 

непосредне 

опасности 
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Прилог 5: ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА (МЕРА И ЗАДАТАКА) УЧЕСНИКА У АСАНАЦИЈИ (ОБ-5) 

Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена 

(прилог – план) 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Достављање извештаја 

јединица цивилне заштите 

о стању на угроженом 

подручју 

Општински Штаб за 

ванредне ситуације 

општине Баточина 

Припрема и достављање 

извештаја о стању у 

угроженом подручју 

Стручно оперативни 

тимови Штаба за ВС; 

Повереници цивилне 

заштите насељених 

места; 

Црвени крст; 

Органи општине 

Баточине; 

Удружења грађана. 

 

2.  

Анализа добијених 

података и разматрање 

могућих начина деловања 

Општински Штаб за 

ванредне ситуације 

општине Баточина 

На основуприкупљених 

параметара сачињава се 

извештај који се доставља 

Општинском штабу ради 

сагледавања потребе за 

доношење Наредбе о 

асанацији терена 

Стручно оперативни 

тим; 

Општинска управа 

општине Баточина 

 

3.  

Упућивањенаредбе 

специјализованим екипама 

за асанацију терена 

Општински Штаб за 

ванредне ситуације 

општине Баточина 

Израда текста наредбе са 

свим елементима који 

одређују рејон у коме се 

врши асанација, преношење 

наредбе одговорним 

органима, као и 

специјализованим 

јединицама цивилне заштите 

задужених за асанацију 

терена може се извршити 

Стручно оперативни 

тим; 

Стручна служба која 

ради административне 

послове за Штаб; 

Повереници цивилне 

заштите; Центар за 

обавештавање или 

ситуациони центар 
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Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена 

(прилог – план) 

1 2 3 4 5 6 

путем курира, повереника 

цивилне заштите, средстава 

јавног информисања или 

центра за обавештавање уз 

помоћ знака за узбуњивање 

извештавање о преношењу 

наредбе и проблемима у 

раду; 

4.  

Обавештавање 

Републичког штаба за 

ванредне ситуације о 

насталој ситуацији 

Општински Штаб за 

ванредне ситуације 

општине Баточина 

Обавестити Републички 

штаб за ванредне ситуације 

да је у општини Баточина 

донета одлука о асанацији 

терена. 

Заменик команданта 

Општинског Штаба 
 

5.  

Контактирање и 

упознавање руководства 

суседне самоуправе о 

насталој ситуацији на 

територији општине 

Баточина 

Општински Штаб за 

ванредне ситуације 

општине Баточина 

Размењују се подаци о 

обиму последица и 

спровођењу асанације. 

Стручно оперативни 

тим; 

Стручна служба 

Општинске управе 

која ради администрат. 

послове за Штаб 

 

6.  
Припрема свих учесника у 

спровођењу асанације 

Општински Штаб за 

ванредне ситуације 

општине Баточина 

Активирати: 

Стручно оперативне тимове; 
Поверенике цивилне заштите; 

Део јединица ЦЗ општенамене; 

Здравствене екипе; 

Екипе Црвенг крста; 

Удружења грађана; 

Волонтере 

Стручна служба која 

ради административне 

послове за Штаб 

 

7.  Израда и умножавање Општински Штаб за Израда упутства које треба Стручно оперативни  
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Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена 

(прилог – план) 

1 2 3 4 5 6 

Упутства или обавештења 

којима ће се грађани 

информисати о начину 

понашања и деловања, које 

треба поделити 

становништву у 

угроженом подручју 

ванредне ситуације 

општине Баточина 

да садржи: 

Врсту опасности по 

становништво; 

Саопштити да је Штаб 

наредио спасавање; 

Начин понашања угрожених 

до доласка спасилачких 

тимова; 

Шта треба понети са собом 

(лична документа) 

Број телефона на који се 

могу добити додатна 

обавештења; 

тим; 

Стручна служба која 

ради администрат. 

послове за Штаб; 

Повереници цивилне 

заштите; Курири, 

активисти-

добровољци; Средства 

јавног информисања и 

др. 

8.  

Набавка и организовање 

средстава којима ће се 

вршити асанација терена у 

угроженим подручјима 

подручијма 

Стручно оперативни 

тим за 

евакуацију;Општински 

Штаб за ванредне 

ситуације општине 

Баточина 

Набавка потребне опреме за 

асанацију. Слање захтева 

Републичким органима за 

помоћ у набавци и 

допремању неопходних 

средстава 

Екипа–тим за прихват 

возила; 

Повереници ЦЗ 

 

9.  

Информисање јавности о 

стањуу угроженим 

подручјима 

Општински Штаб за 

ванредне ситуације 

општине Баточина 

Сазивање конференције за 

штампу и информисање 

јавности о току асанације 

терена 

Заменик команданта и 

начелник Штаба за ВС 
 

10.  

Редовно достављање 

извештаја о току асанације 

терена у угроженом 

подручју 

Општински Штаб за 

ванредне ситуације 

општине Баточина 

На сваки сат достављати 

извештај Општинском 

штабу о току асанације 

Стручно-оперативни 

тим задужен за 

организацију и 

извршење спасавања 
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Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена 

(прилог – план) 

1 2 3 4 5 6 

од поплава 

11.  
Асанација водних објеката 

и уређаја 

Штаб за ванредне 

ситуације; СОТ за 

асанацију- 

Асанација каптажа, водне 

мреже и бунара; 

Пречишћавање пијаће воде; 

Обавештавање озабрани 

коришћења воде 

Комунална и др. 

привредна друштва; 

Јединице ЦЗ опште 

намене; Центар за 

обавештавање 

Непосредно 

након несреће 

12.  

Асанација унутрашњег 

(затвореног) и отвореног 

простора 

Штаб за ванредне 

ситуације; СОТ за 

асанацију 

Сакупљање отпадних 

материја и вода; Сакупљање 

заражених животиња; 

Сакупљање неупотре-

бљивих намирница 

животињског порекла 

Субјекти од посебног 

значаја за заштиту и 

спасавање који; ЈЦЗ 

опште намене; 

Ветеринарске службе 

Непосредно 

након несреће 

13.  

Сакупљање угинулих 

животиња и закопавање на 

локацијама одређеним за 

ту сврху 

СОТ за асанацију 

земљишта 

Уз помоћ механизације 

прикупити све угинуле 

животиње на једном месту. 

Запаковати их у кесе и 

транспортовати до локација 

за закопавање. Све угинуле 

животиње треба третирати 

мерама РХБ заштите како не 

би дошло до ширења заразе 

Ветеринарске 

установе; Субјекти од 

посебног за асанацију 

 

14.  

Сакупљање погинулих 

људи и њихов транспорт 

до Општинског гробља 

СОТ за асанацију 

земљишта 

Запаковати их у кесе и 

транспортовати до 

мртвачнице. Све погинуле 

треба идентификовати уз 

помоћ доступних 

докумената како би их 

Здравствене установе 

на подручју локалне 

самоуправе; Црвени 

крст;  
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Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена 

(прилог – план) 

1 2 3 4 5 6 

чланови породице лакше 

пронашли. Настадале треба 

третирати мерама РХБ 

заштите како не би дошло до 

ширења заразе 

15.  

Спровођење активности на 

сузбијању настанка или 

ширења заразних болести 

Штаб за ванредне 

ситуације; СОТ за 

асанацију 

Спровођење хигијенско-

епидемиолошких и 

санитарних мере; Праћење 

хигијенско-епидемиолошке 

ситуације; Одлагања отпада 

Штаб за ВС; 

Здравствене установе 
Трајни задатак 

16.  

Дезинфекција, 

дезинсекција и 

дератизација 

Штаб за ванредне 

ситуације; СОТ за 

асанацију 

Дезинфекција, дезинсекција 

и дератизација (ДДД) 

угроженог подручја, 

сабирних 

места,транспортних 

средстава, опреме,алата и 

радних одела 

ЈКП; Здравствене и 

хигијенско-

епидемиолошке 

службе; ЈЦЗ 

 

17.  
Уклањање отпадних вода и 

др. штетних матер. 

Штаб за ванредне 

ситуације; СОТ за 

асанацију 

Прикупљање отпадних вода 

ЈКП; Здравствене и 

хигијенско-

епидемиолошке 

службе; ЈЦЗ 

Трајни задатак 

18.  

Уклањање отпада, биља, 

намирница биљног 

порекла и других штетних 

материја 

Штаб за ванредне 

ситуације; СОТ за 

асанацију 

Прикупљање отпада; 

Одвожење отпада; 

Одлагање,затрпавање или 

спаљивање отпада 

ЈКП; Здравствене и 

хигијенско-

епидемиолошке 

службе; ЈЦЗ 

Трајни задатак 

 

Прилог 6: ПРЕГЛЕД ЛОКАЦИЈА ЗА ЗАКОПАВАЊЕ УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА (АС-1) 
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Ред. 

број 

Назив локације за 

закопавање/спаљивање 

угинулих животиња 

Адреса локације Власништво 
Површина 

локације / m2 
Примедба 

1 2 3 4 5 6 

1.  / / / / / 
Напомена: Општина Баточина нема одређену локацију за закопавање угинулих животиња 

 

Прилог 7: ПРЕГЛЕД ЛОКАЦИЈА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА 

Редни 

број 

Насеље/месна 

заједница 
Локација/адреса 

Површина локације 

/m2 Примедба 

1 2 3 4 5 

1. Лапово Лапово, Ратника солунског фронта бб  21.93,00 hа  
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4.5 План склањања 

Склањање становништва је хитна мера цивилне заштите која се спроводи у периоду 

упозоравања на надолазећу опасност и приликом настанка опасности која је 

проузрокована техничко-технолошком несрећом у привредним објектима или у 

транспорту, нуклеарним, радиолошким, епидемиолошким и санитарним несрећама. 

Склањање може пружити потпуну или задовољавајућу заштиту током ране фазе 

несреће и релативно лако се спроводи када траје краће. Склањање се спроводи уз 

помоћ повереника цивилне заштите, а посебно је важна улога руководиоца склоништа. 

Такође је битна улога и Црвеног крста. 

Планом склањања се постиже ниво превенције, као и знатно смањење величине могуће 

штете и опасности. Склањање се организује и спроводи у склоништима која су 

наменски или адаптирани склонишни простори у којима се склања становништво на 

подручју где је настала или се очекује опасност. Поред великог доприноса по питању 

смањења броја жртава и тежине физичких траума, склоништа имају изузетан 

психолошки значај. Увек када локални услови дозвољавају, угрожено становништво се 

склања у склоништа основне заштите која обезбеђују потпуну заштиту од 

елементарних непогода и техничко-технолошких удеса, и делимичну заштиту у случају 

нуклеарног удара. Ова склоништа се деле на блоковска и кућна. Блоковска склоништа 

су намењена за склањање већег број становништва из више стамбених зграда, док су 

кућна склоништа намењена само за једну стамбену зграду са једним или више улаза. 

Склањање становништва се спроводи брзим одласком у најближе склониште које 

пружа заштиту од природних и других опасности. 

Прилог 1: ОРГАНИЗАЦИЈА СКЛАЊАЊА И БОРАВКА У СКЛОНИШТУ 

 

 

 

 
ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ 

ЧЛАН ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

И СОТ ЗА СКЛАЊАЊЕ 

СТАНОВНИШТВА 

ЗАМЕНИК 

КОМАНДАНТАШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОДЛУКА О 

ПОДРУЧЈИМА ЧИЈЕ ЈЕ 

СТАНОВНИШТВО 

ПОТРЕБНО СКЛОНИТИ  

УГРОЖЕНО 

ПОДРУЧЈЕ 
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4.5.1 Упутство о организацији склањања и боравка у склоништу 

− Запоседање склоништа треба извршити пре наступања опасности. Од давања знака за 

узбуњивање становништва до момента угрожености, време запоседања треба да износи 

максимално 5 минута, што значи да склониште не сме бити даље од 250-300 метара од 

крајњег корисника; 

− Приликом доласка у склониште искључиво треба поштовати упутства и смернице 

руководиоца склоништа који је задужен за организацију реда и безбедног склањања 

становништва; 

− Руководилац склоништа сукцесивно попуњава склониште пристиглим корисницима 

склоништа, тако што попуњава прво удаљене делове склоништа од улаза; 

− У склоништу није дозвољена галама, узнемиравање других, паљење светла, 

конзумирање алкохола, дувана и наркотика; 

− Забрањено је уношење домаћих животиња, великих предмета, лако запаљивих 

материјала, надражујућих и јако ароматичних материја 

4.5.2 Упутство за рад руководиоца склоништа 

− Врши прихват становништва у склоништу и њихов распоред по просторијама; 

− Организује рад на механичком покретању филтровентилационих уређаја у склоништу 

тако што ангажује све способне мушкарце и младе особе женског пола; 

− Обезбеђује поштовање кућног реда током боравка у склоништу; 

− Руководилац склоништа је дужан да у случају ремећења реда у склоништу, позове 

полицију; 

− Води евиденцију уласка и изласка из склоништа; 

− Врши информисање становништва у склоништу о стању, предузетим мерама и 

наредним активностима; 

− Успоставља везу са повереницима цивилне заштите у насељеном месту где је локација 

склоништа и обавештава их о свим проблемима и потребама; 

− Организује правилан распоред напуштања склоништа након добијања обавештења да је 

престала опасност и да се склоништа могу напустити; 

− Након одласка свих грађана који су користили склоништа предузима мере за 

проветравање склоништа и дезинфекцију простора. На крају закључава склониште и 

предаје кључеве руководиоцу Стручно-оперативног тима за склањање; 

− Предузима и друге мере и задатке у складу са насталом ситуацијом и потребама 

4.5.3 Упутство за члана штаба за ванредне ситуације задуженог за склањање 

Општински штаб за ванредне ситуације у припреми активирања Плана склањања 

становништва, преко свог Стручно оперативног тима за склањање проверава његову 

ажурност и предузима мере у складу са планским решењима која су разрађена у 

Прегледу мера (обавеза) субјектата који организују склањање. 

То подразумева да члан Општинског штаба за ВС задужен за склањање, одмах позива 

ЈП,,Склоништа“ и најављује да ће се извршити запоседање склоништа на територији 

општине Баточина, па у случају да Општински штаб нема кључеве од свих склоништа 

којима газдује ово јавно предузеће, тражи од истог да хитно достави кључеве или 

отвори сва склоништа која су у његовој надлежности.  

Захтева од ЈП,,Склоништа“ да хитно припреми и ако је потребно оспособи сва 

склоништа и доведе их у стање потпуне употребљивости (уколико су заузета и у њима 

се налази нешто што омета нормалну функцију склањања). Посебну пажњу треба 
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обратити на склоништа која је ЈП,,Склоништа“ дало у закуп и захтевати хитно 

ослобађање простора и довођења истог у стање потпуне спремности за склањање 

људи; 

Да поред склоништа одреде и друге погодне просторе за могуће заклоне (склоништа 

допунске заштите, подруми и сл.) и за склањање становништва и припреме их за ту 

намену; 

Да одреде просторе у којима ће се склањати станари сваке појединачне зграде; 

Привредна друштва и друге јавне установе, на простору Општине, који немају 

склоништа ни погодне просторе за склањање, свој План склањања усклађују са Планом 

склањања општине Баточина; 

Просторије предвиђене за склањање као и склоништа у целости морају бити што је 

могуће боље припремљена за прихват становништва укључујући и сва потребна 

видљива обележја као и упозорења становништва са местима за склањање; 

Повереници цивилне заштите преузимају организовање склањања у склоништима која 

су прилагођена за склањање (склоништа допунске заштите, подруми и сл.); 

Руководиоци склоништа организују склањање у склоништима основне заштите која 

имају све услове за заштиту од свих врста природних и техничко-технолошких 

опасности и нуклеарног удара; 

У току запоседања склоништа, руководилац склоништа од прво пристиглих грађана, 

врши формирање екипа за руковање уређајима у склоништу (филтровентилациони 

уређаји, расвета, агрегати и сл.). 
4.5.4 Улога и задаци повереника цивилне заштите у склањању 

− Сарадња са руководством месне заједнице и руководиоцима склоништа у вези 

организованог начина склањања становништва; 

− Организација склањања осталог становништва које се мора склањати у друге објекте за 

склањање (склоништа допунске заштите, подруми и остале просторије за склањање); 

− Непрекидна комуникација са Општинским штабом за ванредне ситуације у смислу 

информисања или захтева за обезбеђење одређених потреба за збрињавање 

становништва у току склањања; 

− Предузимање мера за обезбеђење потреба (вода, храна, хигијена, лекови и сл.) 

становништву које се налази у склоништима и другим објектима за склањање; 

− И друге мере и задатке. 

4.5.5 Улога и задаци јединице цивилне заштите опште намене у склањању 

− У току својих редовних задатака у заштити и спасавању угроженог становништва, 

припадници ових јединица врше рашчишћавање приступних путева од евентуалних 

рушевина како би се одвијао несметани процес склањања и обезбеђивао проходан пут 

до склоништа; 

− Врше рашчишћавање улаза у склоништима, обезбеђују допремање основних животних 

намирница, помажу болесним и особама са посебним потребама да безбедно уђу у 

склониште; 

− Пружање помоћи становништву у изради и оспособљавању заклона и адаптацији 

одређених простора за склањање уколико нису ангажована оспособљена правна лица, 

односно уколико немају такве способности; 

− Након престанка опасности (знак средствима јавног узбуњивања или обавештењем 

повереника цивилне заштите) руководилац склоништа обавештава становништво у 

склоништу и организује правилно и безбедно напуштање склоништа.
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Прилог 2: ПРЕГЛЕД СУБЈЕКАТА СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У СКЛАЊАЊУ (ОБ-1) 

Р
ед

. 
б
р

о
ј 

Назив субјекта  

/ адреса / 
Делатност 

Активност у којој 

сеангажује 

Одговорно лице 

e-mail име и 

презиме 

телефони 

службени/фак

с 
мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Скупштина општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Бранислав 

Павловић 
034/6842118 064/0116251  

2.  
Председник општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Здравко 

Младеновић 
034/6842118 060/3251101  

3.  

Општинска управа и 

службе општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Никола 

Несторовић 
034/6842118 064/8812915  

4.  
ЈП „Лепеница Баточина“ 

Карађорђева бб 

Комуналне 

делатности 

Заштита од рушења и спасавање 

из рушевина, 

заштита и спасавање од поплава 

и несрећа на води и под водом 

Драган Бојић 034/6841100 065/8271985  

5.  
Црвени Крст Баточина 

Војводе Путника бб 

Хуманитарни 

рад 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација; Расподела 

хуманитарне помоћи 

Славомирка 

Милојевић 
034/6842365 064/2591609  
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Прилог 3: ПРЕГЛЕД СНАГА И РАСПОЛОЖИВИХ КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У 

СКЛАЊАЊУ (ОБ-2) 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

1.  Скупштина општине                           

2.  Председник општине                           

3.  
Општинска управа и 

службе општине 
              5            

4.  ЈП „Лепеница Баточина“ 30     1 1 1   1  1   2 1 1 1 4 7 1 1 1 1 1 

5.  Црвени Крст Баточина 2                          

СВЕГА: 32     1 1 1   1  1  5 2 1 1 1 4 7 1 1 1 1 1 
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1.  2.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  

1.  Скупштина општине        

2.  Председник општине        

3.  
Општинска управа и 

службе општине 
       

4.  ЈП „Лепеница Баточина“ 1 1      

5.  Црвени Крст Баточина        

СВЕГА: 1 1      
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Прилог 4: СПИСАК ЧЛАНОВА СТРУЧНО – ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА СКЛАЊАЊЕ (ОБ-3) 

Р.БР 

Назив 

стручно - оперативног 

тима 

Дужност у тиму Име и презиме  
Контакт телефони 

Примедба 
мобилни кућни посао 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Стручно-оперативни 

тим за склањање 

Руководилац тима Небојша Милосављевић 063/1193303 034/6841302 
034/6841208 

локал 11 

 
Заменик 

руководиоца 
Душан Поповић 060/4646988  034/6841539 

члан тима Сноежана Ђорђевић 065/9908000 034/6841073 034/6841402 

члан тима Мирјана Стајић 062/8841001 034/6842255 034/6842419 
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Прилог 5: ПОДСЕТНИК / УПУТСТВО ЗА РАД ОДГОВОРНОГ ЛИЦАЗА СКЛАЊАЊЕ УГРОЖЕНИХ (ОБ-4) 

Ред. 

Број 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Доношење одлуке о 

спровођењу склањања 

Заменик  

команданта 

Штаба 

Општински штаб, Општинска 

управа 

Након утврђења 

потребе за склањањем 
 

2.  

Подношење захтева ЈП 

„Склоништа“ да ставе на 

располагање склоништа 

јединици локалне 

самоуправе 

Заменик 

команданта 

Штаба 

Општински штаб; СОТ за 

склањање 

Након доношења 

одлуке о склањању 
 

3.  

Обавештавање 

становништва о одлуци за 

склањање 

Заменик  

команданта 

Штаба 

СОТ за обавештавање и 

узбуњивање; Повереници 

цивилне заштите и заменици; 

Медији 

Одмах након 

утврђивања подручја са 

којих се склања 

становништво 

 

4.  

Обавештење суседних 

јединица локалне 

самоуправе 

Заменик  

команданта 

Штаба 

СОТ за обавештавање и 

узбуњивање; Повереници 

цивилне заштите и заменици; 

Медији 

Након доношења 

одлуке о склањању 
 

5.  

Довођење склоништа у 

стање погодно за боравак 

људи 

Руководилац 

СОТ за склањање 

Одговорна лица и запослени у 

објектима за склањање 

Одмах након 

утврђивања подручја са 

којих се склања 

становништво 

Општина 

Баточина не 

поседује 

склоништа 

6.  

Активирање руководилаца и 

склоништа и њихово 

распоређивање 

Заменик  

команданта 

Штаба 

Руководилац СОТ за склањање 

Након довођења у 

функцију објеката за 

склањање људи 

 

7.  
Наређење месним 

заједницама да припреме 

Заменик  

команданта 

Руководилац СОТ за склањање; 

Руководиоци склоништа 

Уколико капацитети 

склоништа нису 

Општина 

Баточина не 
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Ред. 

Број 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

подрумске просторије за 

смештај становништва 

Штаба довоњни за смештај 

становништва, одмах 

након доношења 

одлуке 

поседује 

склоништа 

8.  

Израда прописа склањања 

становништва по насељима 

и објектима за смештај 

Заменик  

команданта 

Штаба 

Члан СОТ штаба за склањање 
Након обавештавања 

становништва 
 

9.  

Окачити на видно место 

упутство за понашање у 

објекту склањања 

Руководилац 

СОТ за склањање 
Руководилац склоништа 

Након довођења у 

функцију објеката за 

склањање људи 

 

10.  

Надзор над спровођењем 

мера „кућног реда“ из 

упутства 

Руководилац 

склоништа 
Становништво у објекту 

Након смештаја 

становништва у 

склоништа 

 

11.  

Координација снабдевања 

склоништа и подрума водом 

и храном 

Руководилац 

СОТ за склањање 

Руководилац склоништа; 

Субјекти од посебног значаја за 

снабдевање храном и водом 

Током трајања 

ванредне ситуације 
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Прилог 6: ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА (МЕРА И ЗАДАТАКА)У ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ СКЛАЊАЊА 

СТАНОВНИШТВА (ОБ-5) 

Ред. 

број 
Мера –задатак Носилац Оперативна активност 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Добијање и проучавање 

информације од стране 

Републичког центра за 

обавештавање- 112 о 

предстојећој или 

насталој оапсности 

Заменик  

команданта 

Штаба и 

Начелник 

општинске 

управе 

Сви чланови Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Баточина да се упознају са 

насталом ситуацијом и врше брзу процену 

стања као и процену сопствених снага и 

могућности за заштиту и спасавање 

становништва од најављене или настале 

опасности. Након тога заједно са командантом 

и начелником штаба доносе одређене наредбе 

и закључке 

Сви чланови 

Општинског 

штаба 

 

2.  

Доношење наредбе о 

позивању Стручно 

оперативног тима за 

склањање 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

Хитно позивање Стручно оперативног тима за 

склањање да се ОДМАХ јаве у зграду 

Општине ради добијања одређених задатака од 

стране Општинског штаба;Припрема 

докумената за предају СОТ-у на даљу 

надлежност 

Заменик  

команданта 

Штаба; 

Општинска 

управа; 

Списак 

чланова 

стручно – 

оперативног 

тима за 

склањање (ОБ-

3) 

3.  

Наредба да се изврши 

провера ажурности 

Плана склањања 

становништва и 

предузимање мера за 

несметану организацију 

и спровођење склањања 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

Провера ажурности Плана склањања у смислу 

провере тачности адреса склоништа, 

одговорних лица, затим ажурност прегледа 

руководиоца склоништа као и корисника 

склоништа и др. 

Руководилац и 

чланови СОТ 

за склањање; 

Општинска 

управа; 
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Ред. 

број 
Мера –задатак Носилац Оперативна активност 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена 

1 2 3 4 5 6 

4.  

Давање наредбе да се 

контактира ЈП 

„Склоништа“ у циљу 

стављања склоништа на 

располагање 

Општинском штабу за 

ванредне ситуације 

општине Баточина 

Заменик  

команданта 

Штаба и 

Начелник 

општинске 

управе 

Члан Општинског штаба,за ВС задужен за 

склањање, заједно са руководиоцем СОТ за 

склањање, одмах позива ЈП „Склоништа“ и 

најављује да ће се извршити запоседање 

склоништа на територијиопштине баточина па 

у случају да Општински штаб нема кључеве од 

свих склоништа којима газдује ово јавно 

предузеће, тражи од истог да хитно достави 

кључеве или отвори сва склоништа која су у 

његовој надлежности; 

Захтева од ЈП „Склоништа“ да хитно припреми 

и ако је потребно, у случају да су заузета и у 

њима се налази нешто што омета нормалну 

функцију склањања, оспособи сва склоништа и 

доведу их у стање потпуне употребљивости; 

Посебну пажњутреба обратити на склоништа 

која је ЈП „Склоништа“ дало у закуп и 

захтевати хитно ослобађање простора и 

довођења истог у стање потпуне спремности за 

склањање људи 

Члан 

Општинског 

штаба задужен 

за склањање; 

Руководилац 

СОТ за 

склањање 

Општина 

Баточина не 

поседује 

склоништа 

5.  

Наредба да се, поред 

склоништа одреде и 

други погодни простори 

за могуће заклоне 

(склоништа допунске 

заштите, подруми и сл.) 

и за склањање 

становништва и 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

У случају да је број угрожених које треба 

склонити већи од капацитета склоништа 

основне намене, извршити припрему објеката 

допунске намене за склањање. Власницима 

објеката наложити да припреме склонишни 

простор допунске намене и предају кључеве 

Општинском штабу за ванредне ситуације 

Стручно 

оперативни 

тим; 

Повереници и 

заменици 

повереника 

цивилне 

заштите 

Преглед 

подрумских и 

других 

објеката 

погодних за 

склањање  

(СK- 3) 
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Ред. 

број 
Мера –задатак Носилац Оперативна активност 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена 

1 2 3 4 5 6 

припреме их за ту 

намену 

6.  

Предузимање мера за 

организацију и 

спровођење склањања 

угроженог 

становништва 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

Довођење објеката у стање спремности за 

боравак људи у смислу: 

- чишћења просторија, 

- прилагођавања просторија за боравак, 

-обезбеђење простора за дељење хране; 

-обезбеђења грејања; 

- обезбеђење вентилационог система; 

-и др. 

Стручно 

оперативни 

тим; 

Повереници 

цивилне 

заштите 

 

7.  

Организација прихватаи 

размештаја 

становништва по 

склонишним објектима 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

општине 

Баточина 

Руководилац склоништа врши распоређивање 

угрожених и начин уласка у склоништу. 

Приликом засетања склоништа, руководилац 

угроженима даје упутства о кућном реду и 

правилима понашања у склоништу 

Руководиоци 

склоништа 
 

8.  

Организација чишћења 

склоништа за време 

боравка становништва 

СОТ за 

склањање 

Руководилац склоништа у обавези је да задужи 

кориснике склоништа да учествују у 

одржавању и чишћењу склоништа у сменама 

како би боравак у склоништу био што угоднији 

Руководиоци 

склоништа 
 

9.  

Снабдевање склоништа 

храном и водом за 

време боравка 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

Општински штаб, преко овлашћених лица за 

снабдевање храном и водом, треба да обезбеди 

нормално опскрбљивање склоништа за време 

ванредне ситуације. СОТ за склањање треба да 

СОТ за 

склањање; 

Руководиоци 

склоништа 
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Ред. 

број 
Мера –задатак Носилац Оперативна активност 

Извршилац 

оперативног 

поступка 

Напомена 

1 2 3 4 5 6 

општине 

Баточина 

координише транспорт и допремање хране и 

воде до склоништа. Руководилац склоништа у 

сарадњи са корисницима склоништа задужен је 

да допремљену храну и воду распореди у 

склониште 
 

Прилог 7: ПРЕГЛЕД СКЛОНИШТА ПО ВРСТИ ЗАШТИТЕ (СК-1) 

Р
ед

. 
б
р

. 

Насеље, месна заједница, 

адреса 

Основна 

заштита 

Допунска 

заштита 
Заклони Укупно 

број капацитет број капацитет број капацитет број капацитет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  /         

2.  /         

3.  /         

4.  /         

5.  /         
Напомена: На територији општине Баточина не постоје склоништа. 
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Прилог 8: ПРЕГЛЕД СКЛОНИШТА ПО МЕСТУ СКЛАЊАЊА (СК-2) 
Р

ед
.б

р
. 

Насеље, месна 

заједница, адреса 

Склоништа по месту становања 
Склоништа по 

месту рада 

Склоништа на 

јавном месту 
Укупно 

Кућна Блоковска 
Предузећа/ 

Установе 
Јавна 

Бро

ј 

Капаците

т 
Број 

Капаците

т 

Бро

ј 

Капаците

т 
Број 

Капаците

т 
Број Капацитет 

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

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

УКУПНО:           

Напомена: На територији општине Баточина не постоје склоништа. 
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Прилог 9: ПРЕГЛЕД ПОДРУМСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА ПОГОДНИХ ЗА СКЛАЊАЊЕ (СK- 3) 

Р
ед

.б
р

. 

Насеље, месна заједница, 

адреса 
Врста објекта 

Број 

објекат

а 

Капацитет 
Мирнодопска 

намена 

Напомена (број 

подрумских 

просторија) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  МЗ Баточина  1.227 6.135   

2.  МЗ Брзан  414 2.010   

3.  МЗ Бадњевац  222 1.110   

4.  МЗ Жировница  166 830   

5.  МЗ Кијево  99 495   

6.  МЗ Доброводица  82 410   

7.  МЗ Црни Као  85 425   

8.  МЗ Никшић  39 195   

9.  МЗ Милатовац  125 625   

10.  МЗ Прњавор  37 185   

11.  МЗ Градац  41 205   

УКУПНО  2.537 12.625   
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Прилог 10: ПРЕГЛЕДПОТРЕБНОГ И ОБЕЗБЕЂЕНОГ СКЛОНИШНОГ ПРОСТОРА (СК-4) 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Насеље, месна 

заједница, адреса 

П
о
т
р

еб
а
н

 б
р

о
ј 

 

ск
о
н

и
ш

н
и

х
  

м
ес

т
а

 

Обезбеђен број места за склањање 

Склоништа  

Заклони – прилагођени простори 

УКУПНО 

ОБЕЗБЕЂЕНО 

Подрумске и 

друге 

просторије у 

зградама 

Природни 

комунални и 

други објекти 

Укупно 

заклона 

број капац. број капац. број капац. број капац. капацитет % 

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

1.  МЗ Баточина    1.227 6.135       

2.  МЗ Брзан    414 2.010       

3.  МЗ Бадњевац    222 1.110       

4.  МЗ Жировница    166 830       

5.  МЗ Кијево    99 495       

6.  МЗ Доброводица    82 410       

7.  МЗ Црни Као    85 425       

8.  МЗ Никшић    39 195       

9.  МЗ Милатовац    125 625       

10.  МЗ Прњавор    37 185       

11.  МЗ Градац    41 205       

УКУПНО:    2.537 12.625       
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Прилог 11: ПРЕГЛЕД СКЛАЊАЊА СТАНОВНИКА ПО СКЛОНИШНИМ ОБЈЕКТИМА (СК-5) 
Р

ед
н

и
 б

р
о
ј 

Месна заједница, назив 

склонишног објекта и 

адреса 

Подаци о руководиоцу склоништа 
Подаци о становништву које 

се склања 

Примедба 

Име и презиме 
Адреса 

становања 

Телефони 

за контакт 

 (посао, 

кућни, 

мобилни) 

Адреса 

становањ

а 

Кућни 

број 

Број 

станара 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

УКУПНО: / / 
Напомена: Општина Баточина не поседује податке о месту и броју склањања становништва по склонишним објектима 

 

Прилог 12: ПРЕГЛЕД РУКОВОДИЛАЦА СКЛОНИШТА 

Ред. 

број 
Насеље- месна заједница 

Име и презиме 

руководиоца 

склоништа 

Адреса 

становања 

Контакт телефони 

Примедба 
мобилни кућни посао 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.         

2.         

3.         

4.         
Напомена: Општина Баточина не поседује склоништа на својој територији.
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4.6 План очувања добара битних за опстанак 

План очувања добара битних за опстанак подразумева очување добара неопходних за 

живот становништва и организацију мера за: надзор и контролу квалитета воде, мере 

заштите изворишта воде иодржавање система водоснабдевања; очување животињског 

фонда и намирница животињског порекла; очување биљне производње и биљних 

производа; очување културно-историјских добара. 

План очувања добара битних за опстанак поред прилога израђених на основу општих 

образаца садржи: 
1) план евакуације и збрињавања животињског фонда (израђује се у сарадњи са 

надлежним фармама, кланицама односно власницима истих); 

2) план очувања биљних производа (израђује се у сарадњи са правним лицима за 

производњу и складиштење биљних производа); 

3) план очувања културно-историјских добара (израђује се у сарадњи са надлежним 

установама културе и установама надлежним за заштиту архивске грађе, по посебној 

методологији коју те установе примењују у складу са упутствима ресорног 

министарства). 

План очувања добара битних за опстанак на нивоу јединица локалне самоуправе поред 

прилога израђених на основу општих образаца садржи: преглед објеката 

водоснабдевања (изворишта питке воде, резервоари, термални и минерални извори 

воде); преглед привредних друштава која се баве производњом воде; преглед 

привредних друштава и других правних лица која се баве производњом животних 

намирница; преглед силоса, складишта и хладњача; преглед фарми (са укупним 

капацитетом); преглед залиха сточне хране - сенажа и силажа; преглед ветеринарских 

установа; преглед материјалних и културно-историјских добара која подлежу заштити. 

Вода је један од услова неопходних за опстанак, у том циљу нужно је обезбедити 

неопходно снабдевање и дистрибуцију потребним количинама хигијенски исправне 

воде, редовно контролисање исправности воде и одржавање система водоснабдевања. 

У заштити биља и биљних производа спроводити мере које се односе на заштиту од 

РХБ контаминације, елементарних непогода и других несрећа, применом агро-

техничких мера, правовременим брањем и складиштењем и другим активности. У 

циљу заштите животиња и намирница животињског порекла, потребно је планирати 

предузимање мера које се односе на контролу здравља животиња, указивање 

ветеринарске помоћи оболелој стоци, као и правилан поступак са намирницама 

животињског порекла у току прераде, складиштења, транспорта и дистрибуције. 

Носиоци активности на очувању добара битних за опстанак су установе чија је то 

редовна делатност. Како се ради о људима који су остали без основних средстава и 

услова за живот, у збрињавању становништва (осигурању смештаја, исхране, 

санитарних и других потреба) се ангажују правна лица са подручја општине чија је то 

редовнаделатност. 
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Прилог 1: ШЕМА ОЧУВАЊА ДОБАРА БИТНИХ ЗА ОПСТАНАК 

  
  

 

СОТ за РХБ Заменик 

команданта 

Штаба 

Чланови штаба за 

ванредне 

ситуације 

Председник 

општине 

Упознавање са 

ситуацијом 

ЈП „Лепеница 

Баточина“ 

Пољопривредна 

инспекција; Санитарна 

инспекција; 

Ветеринарска 

инспекција; Инспекција 

за заштиту животне 

средине 

Власници критичне 

инфраструктуре 

Јединице сектора за 

ванредне ситуације – 

Јединице МУП-а и 

ватрогасне јединице  

Црвени крст и друге 

хуманитарне 

организације 

Ветеринарска 

станица Лапово 

Здравствена установа 

Повереници и 

заменици повереника 

ЦЗ 
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Прилог 2: ПРЕГЛЕДСУБЈЕКАТА СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУУ ОЧУВАЊУ ДОБАРА 

БИТНИХ ЗА ОПСТАНАК (ОБ-1) 

Р
ед

. 
б
р

о
ј 

Назив субјекта  

/ адреса / 
Делатност 

Активност у којој 

сеангажује 

Одговорно лице 

e-mail име и 

презиме 

телефони 

службени/фак

с 
мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Скупштина општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Бранислав 

Павловић 
034/6842118 064/0116251  

2.  
Председник општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Здравко 

Младеновић 
034/6842118 060/3251101  

3.  

Општинска управа и 

службе општине 

Краља Петра I бр.32 

Државни 

орган 

Руковођење и организација 

заштите и спасавања у ВС 

и информисање јавности 

Никола 

Несторовић 
034/6842118 064/8812915  

4.  
Црвени Крст Баточина 

Војводе Путника бб 

Хуманитарни 

рад 

Прва медицинска помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација; Расподела 

хуманитарне помоћи 

Славомирка 

Милојевић 
034/6842365 064/2591609  
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Прилог 3: ПРЕГЛЕД СНАГА И РАСПОЛОЖИВИХ КАПАЦИТЕТА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА КОЈИ СЕ АНГАЖУЈУ У 

ОЧУВАЊУ ДОБАРА БИТНИХ ЗА ОПСТАНАК (ОБ-2) 

Р
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Врста материјално техничких средстава /  

јединица мере 

    

У
то

в
аи

в
ач

 

К
ам

и
о

н
 к

и
п

ер
 

П
у

та
р

ск
о

 в
о

зи
л
о

 

А
у

то
б

у
с 

М
ал

о
 н

ав
а
л
н

о
 

в
о

зи
л
о

 И
В

Е
К

О
 

Ц
и

ст
ер

н
а
 

Д
и

за
л

и
ц

а
 

А
гр

ег
ат

 

С
ан

и
те

тс
к
о

 в
о

зи
л
о

 

А
у

то
м

о
б

и
л

 

Г
р

та
л
и

ц
а
 

Р
о

в
о

к
о

п
ач

 

Т
р

ак
то

р
 с

а 

п
р

и
к
о

л
и

ц
о

м
 

Ф
ек

ал
н

а 
ц

и
ст

ер
н

а
 

М
о

то
р

н
а 

те
ст

ер
а 

М
о

то
р

н
и

 т
р

и
м

ер
 

У
д

ар
н

а 
б

у
ш

и
л
и

ц
а
 

А
л
у

м
и

н
и

ју
м

ск
е 

м
ер

д
ев

и
н

е
 

Х
и

л
и

ти
 с

а 
ч

ек
и

ћ
ем

 

А
п

ар
ат

 з
а 

за
в
ар

и
в
ањ

е
 

Б
у

ш
ач

 р
у

п
а 

са
 

б
у

р
ги

јо
м

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

1.  Скупштина општине                           

2.  Председник општине                           

3.  
Општинска управа и 

службе општине 
              5            

4.  Црвени Крст Баточина 2                          

СВЕГА: 2              5            
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Прилог 4: ПРЕГЛЕДЧЛАНОВА СТРУЧНО – ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ОЧУВАЊЕ ДОБАРА БИТНИХ ЗА ОПСТАНАК 

(ОБ-3) 

Ред. 

број 

Назив 

стручно -

оперативногтима 

Дужност утиму Име и презиме 

Контакт телефони 

Примедба 
мобилни кућни посао 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

СОТ за очување 

добара битних за 

опстанак 

Руководилац тима      

Заменик 

руководиоца  
    

 

Члан тима      

Члан тима      

Напомена: Општина Баточина нема формиран стручно-оперативни тим за очување добара витних за опстанак. 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 

521 

 

 

Прилог 5: ПОДСЕТНИК/УПУТСТВОЗА РАД ОДГОВОРНОГ ЛИЦАЗА ОЧУВАЊЕ ДОБАРА БИТНИХ ЗА ОПСТАНАК 

(ОБ-4) 

Ред. 

Број 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Обавештавање о одлуци о 

очувању добара битних за 

опстанак 

Начелник Штаба 

за ванредне 

ситуације 

Повереници цивилне 

заштите 

Одмах након доношења 

одлуке која добра су 

битна за опстанак 

 

2.  

Контрола квалитета воде, 

предузимање мера заштите 

изворишта воде и 

одржавање система 

водоснадбевања 

Лица и запослени 

у објектима за 

водоснабдевање 

Повереници цивилне 

заштите 

Одмах након 

утврђивања добара 

битних за опстанак 

Преглед објеката 

водоснабдевања 

3.  

Очувањеживотињског 

фонда и намирница 

животињског порекла 

Лица и запослени 

на фармама, у 

хладњачама, 

ветеринарским 

установама, 

кланицама 

Повереници цивилне 

заштите 

Одмах након 

утврђивања добара 

битних за опстанак 

Преглед привредних 

друштава које се баве 

производњом животних 

намирница 

4.  

Давање наређења да се 

изврши инспекција силоса, 

хладњача и складишта 

Начелник штаба 

Повереници цивилне 

заштите; Власници 

складишта, силоса и 

хладњача 

Одмах након 

утврђивања добара 

битних за опстанак 

Преглед силоса, 

складишта и хладњача 

5.  
Контрола стања у силосима, 

хладњачама и складиштима 

Власници 

складишта, 

силоса и 

хладњача 

Повереници цивилне 

заштите 

Одмах након добијања 

наредбе 

Преглед силоса, 

складишта и хладњача 

6.  
Издавање наредбе 

оспособљеним привредним 
Начелник штаба 

Власници 

оспособљених правних 

Одмах након 

утврђивања добара 

Преглед привредних 

друштава које се баве 
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Ред. 

Број 
Задатак Одговорно лице Сарађује Рок извршења Примедба 

1 2 3 4 5 6 

друштвима за производњу и 

снабдевање храном да 

договорену количину хране 

издвоје за потребе 

погођеног становништва 

лица битних за опстанак производњом животних 

намирница 

7.  
Очување биљне производње 

и биљнихпроизвода 

Лица и запослени 

на фармама и 

силосима 

Повереници цивилне 

заштите 

Одмах након 

утврђивања добара 

битних за опстанак 

 

8.  
Очување културно-

историјских добара 

Лица запослена у 

институцијама 

специјализованим 

за очување 

културно-

историјских 

добара 

Повереници цивилне 

заштите 

Одмах након 

утврђивања добара 

битних за опстанак 

 

9.  

Обавештавање 

становништва о залихама 

хране и квалитету воде за 

пиће 

Командант штаба 

СОТ за очување добара 

битних за опстанак; 

СОТ за обавештавање и 

узбуњивање 

Континуирано за време 

ванредне ситуације 
 

10.  

Преношење информације 

суседним општинама и 

градовима о предузетим 

мерама и снабдевеношћу 

животним намирницама 

Командант штаба 

СОТ за очување добара 

битних за опстанак; 

СОТ за обавештавање и 

узбуњивање 

Континуирано за време 

ванредне ситуације 
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Прилог 6: ПРЕГЛЕДОБАВЕЗА(МЕРА И ЗАДАТАКА)УЧЕСНИКА У ОЧУВАЊУ ДОБАРА БИТНИХ ЗА ОПСТАНАК (ОБ-5) 

Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног поступка 

Напомена 

(прилог – план) 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Доношење одлуке да се 

очувају добра битна за 

опстанак 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

На седници штаба, по основу 

списка добара, утврдити 

приоритет заштите добара 

Општинска управа 

општине Баточина 
 

2.  

Активирање СОТ-а за 

очување добара битних за 

опстанак 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

На истој седници активирати 

СОТ за очување добара 

битних за опстанак 

Општинска управа; 

Руководилац СОТ-а за 

очување добара битних 

за опстанак 

 

3.  

Прикупљање информација о 

квалитету воде и 

снабдевеношћу животним 

намирницама 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

Прикупити информације о 

квалитету хране и воде на 

подручју Општине, стању 

објеката за складиштење и 

чување намирница, стању 

објеката за водоснабдевање, 

квалитету земљишта и сл. 

СОТ за очување добара 

битних за опстанак; 

Повереници и заменици 

повереника цивилне 

заштите 

 

4.  

Контрола квалитета 

пољопривредних, 

прехрамбених и других 

производа 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

Појачан инспекцијски надзор 

у пољопривреди и трговини; 

Контрола рада објеката за 

производњу намирница 

животињског порекла 

(кланице, млекаре и др); 

Контрола објеката за 

производњу хране за 

животиње 

Инспекцијски органи  

5.  
Здравствена заштита 

животиња 

Општински 

штаб за 

Ветеринарска и санитарна 

контрола у производњи и 

Ветеринарска 

иснпекција 

Преглед 

ветеринарских 
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Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног поступка 

Напомена 

(прилог – план) 

1 2 3 4 5 6 

ванредне 

ситуације 

промету животиња, 

производа, сировина и 

отпадака животињског 

порекла. 

установа 

6.  
Заштита и коришћење 

пољопривредног земљишта 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

Контрола квалитета семена и 

садног материјала; 

Заштита биља од заразних 

болести и штеточина; 

Појачана контрола средстава 

за заштиту биља и ђубрива у 

производњи и промету; 

Контрола примене средстава 

за заштиту биља 

Инспекцијски органи; 

Субјекти од посебног 

значаја за ЗиС; 

Инспекцијски органи 

 

7.  
Очување објеката за 

водоснабдевање 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

Вишенаменско коришћење 

воде; 

Спровођење мера заштите 

воде и планска 

рационализација потрошње 

воде 

Субјекти од посебног 

значаја за ЗиС 

Преглед објеката 

водоснабдевања 

8.  
Транспорт ургожених 

животиња 

СОТ за очување 

добара битних 

за опстанак 

Утовар угрожених животиња 

и њихово пребацивање на 

домаћинства или фарме које 

нису непосредно угрожене 

елементарном непогодом. 

Треба водити рачуна да се 

животиње попишу и групишу 

по газдинствима како не би 

дошло до забуне приликом 

Субјекти од посебног 

значаја за ЗиС 
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Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног поступка 

Напомена 

(прилог – план) 

1 2 3 4 5 6 

враћања животиња. 

9.  Обезбеђење воде за пиће 

СОТ за очување 

добара битних 

за опстанак 

Уколико је квалитет воде за 

пиће испод границе 

здравственог минимума 

неопходно је обезбедити 

цистерне које ће бити 

распоређење на више локација 

како би биле што доступније 

локалном становништву 

Субјекти од посебног 

значаја за ЗиС 
 

10.  
Одржавање складишта, 

силоса и хладњача 

СОТ за очување 

добара битних 

за опстанак 

Чишћење објеката, обезбеђење 

вентилације, заштите од влаге, 

обезбеђење потребног 

простора за намирнице 

Руководиоци 

складишта, силоса и 

хладњача 

Преглед силоса, 

хладњача и 

складишта 

11.  

Преузимање хране од 

овлашћених правних лица и 

транспорт ка објектима 

предвиђеним за чување 

СОТ за очување 

добара битних 

за опстанак 

Преузимање животних 

намирница од овлашћених и 

оспособљених правних лица 

за снабдевање храном и 

транспорт до објеката за 

чување. Пожељно је да 

намирнице буду сортиране 

како би се олакшала расподела 

погођеном становништву 

Субјекти од посебног 

значаја за ЗиС 
 

12.  

Информисање јавности о 

квалитету воде, земљишта и 

животних намирница на 

подручју општине 

Општински 

штаб за 

ванредне 

ситуације 

Дневно обавештавање 

јавности о квалитету воде и 

хране, количинама са којима 

се располаже. Издаје се 

упозорење становницима 

општине уколико квалитет 

СОТ за очување добара 

битних за опстанак 
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Ред. 

Број 
Мера/задатак Носилац Оперативни поступак 

Извршилац 

оперативног поступка 

Напомена 

(прилог – план) 

1 2 3 4 5 6 

хране или воде не задовољава 

минималне здравствене 

стандарде како не би дошло до 

појаве заразе 
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Прилог 7: ПРЕГЛЕД ОБЈЕКАТА ВОДОСНАБДЕВАЊА 

Ред 

бр. 

Врста воде 

Питка вода Минерална вода Термална вода 

извори резервоари бунaри 

локација 
капацитет 

у m3 
локација 

капацитет 

у m3 локација капац. m3 локација капац. m3 локација 
капац. 

m3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.      Брзан Q= 10 l/s     

2.      Никшић Q= 10 l/s     

3.      Милатовац Q= 10 l/s     

4.      Прњавор      

5.      Бадњевац Q= 10 l/s     

 

Прилог 8: ПРЕГЛЕД ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВАКОЈЕ СЕ БАВЕ ПРОИЗВОДЊОМ ВОДЕ 

Ред. 

број 

Назив 

субјекта 

/ адреса / 

Делатност 
Активносту којој 

се ангажује 

Одговорнолице 

email 
Име и презиме 

телефони 

службени/факс мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
СЗТР 

„Минела“ 

СЗТР за 

производњу 

освежавајућих 

пића, трговину и 

јавни превоз 

ствари 

Снабдевање 

флашираном 

водом 

Небојша 

Станојковић 

034/6841-280  

034/6842-808 
 

 

sales@minela.rs 

info@minela.rs 

 

 

mailto:sales@minela.rs
mailto:info@minela.rs
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Прилог 9: ПРЕГЛЕД ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ ПРОИЗВОДЊОМ 

ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА 

Ред. 

број 

Назив субјекта 

/ адреса / 
Делатност 

Активност у 

којој се 

ангажује 

Одговорнолице 

e -mail Име и 

презиме 

телефони 

службени/факс мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  /       

2.  /       
Напомена:На територији општине Баточина нема привредних друштава које се баве производњом животних намирница. 

 

Прилог 10: ПРЕГЛЕДСИЛОСА, СКЛАДИШТА И ХЛАДЊАЧА 

Ред. 

бр. 

Назив привредног 

друштва и др. правног 

лица (власника 

силоса/складишта) 

Локација 

(адреса и 

телефон) 

Силос 
Капацитет 

(тона) 
Складиште 

Капацитет 

(тона) 

Одговорно 

лице, телефон 
Примедба 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  /        

2.  /        

3.  /        

Напомена:На територији општине Баточина нема силоса, складишта и хладњача. 

 

Прилог 11: ПРЕГЛЕД ФАРМИ 

Ред. 

брoj 
Назив фарме Врста фарме Обликсвојине 

Укупанкапацитет Слободанкапацитет 

Јединица 

мере 

Бројчани 

показатељ 

Јединица  

мере 

Бројчани 

показатељ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. /       

Напомена: Општина Баточина нема фарми. 
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Прилог 12: ПРЕГЛЕД ЗАЛИХА СТОЧНЕ ХРАНЕ 

Редни број Врста хране Количина у кг 
Место/адреса за 

чување 

Особа задужена за 

пеглед 

Контакт особе 

задужене за 

преглед 

1 2 3 4 5 6 

1.  /     

Напомена: Општина Баточина није доставила преглед залиха сточне хране. 

 

Прилог 13: ПРЕГЛЕД ВЕТЕРИНАРСКИХ УСТАНОВА 

Ред. 

број 

Назив 

субјекта 

/ адреса / 

Делатност 
Активносту којој 

се ангажује 

Одговорнолице 

e -mail 
Име и презиме 

телефони 

службени/факс мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Ветеринарска 

станица Лапово 

Бранка 

Радичевића 7 

Ветеринарска 

делатност 

Здравствено 

збрињавање 

животиња, 

евакуација и 

пружање помоћи 

Душан 

Радовановић 

034/853168 

034/850185 
064/1390015 jvslapovo@open.telekom.rs 

 

Прилог 14: ПРЕГЛЕД МАТЕРИЈАЛНИХ И КУЛУТРНО-ИСТОРИЈСКИХ ДОБАРА КОЈА ПОДЛЕЖУ ЗАШТИТИ 

Ред. 
бр. 

Назив добра које 
подлеже заштити 

Врста 
Субјекат који се 
стара о добру 

Адреса (локација) Начин очувања Примедба 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1.  Јерининград 
Непокретнокултурно 

доброодвеликогзначаја 
    

2.  Палеолитска пећина  Споменика културе   Јеринино брдом   

3.  Црква брвнара  Споменика културе   Брзан   

4.  манастир Грнчарица Споменика културе   Прњавор   
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5 План употребе снага и средстава заштите и спасавања 

План употребе снага и средстава заштите и спасавања израђује се на националном, 

покрајинском и на нивоу јединице локалне самоуправе и приказује елементе битне за 

оперативно деловање снага заштите и спасавања. 

План употребе снага и средстава заштите и спасавања на нивоу јединице локалне 

самоуправе садржи следеће прилоге: 

− преглед оперативних снага за ангажовање у заштити и спасавању (ватрогасно-

спасилачке јединице, јединице цивилне заштите, јединице МУП-а, јединице Војске 

Србије, јединице Горске службе спасавања и др.) – попуњава се у току извршења; 

− екипа за координацију материјалног обезбеђења оперативних снага на терену; 

− телекомуникационо обезбеђење (преглед веза са сопственим снагама и оперативним 

снагама које пружају помоћ; 

− разраду начина снабдевања горивом, водом и храном (обезбеђење, дистрибуција и 

расподела); 

− организација смештаја оперативних снага; 

− организација здравствене заштите припадника оперативних снага; 

− саставни део овог плана су карте угроженог подручја (дигиталне односно ТК) на којима 

се, у току спровођења акција заштите и спасавања уносе распоред и правци деловања 

оперативних снага на терену 

У заштити и спасавању угроженог становништва и материјалних добара учествују 

снаге заштите и спасавања локалне самоуправе на територији која је погођена 

несрећом. Јединице заштите и спасавања опште намене, које чине водови, делују на 

одређеном рејону и са одређеним бројем припадника. Њихов задатак је помоћ 

настрадалом становништву и спасавање материјалних добара.  

Ангажовање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање заснива се на 

реализацији одређених задатака који су засновани на примарној активности одређеног 

субјекта. Јавна комунална предузећа на одређеној територији задужена су за 

деконтаминацију људи и површина, одржавање водовода, снабдевање водом, пружање 

погребних услуга. Медицинско збрињавање настрадалих, пружање прве медицинске 

помоћи, асанација и спровођење епидемиолошких мера заштите су у надлежности 

Дома здравља Баточина и осталих здравствених установа на територији погођене 

општине. Надлежни Центар за социјални рад се ангажује у пружању социјалне помоћи 

и збрињавању угрожених. Организација Црвеног крста помаже у евакуацији и 

збрињавању угрожених, пружању прве помоћи, исхрани, проналажењу несталих, а 

набавци неопходне опреме и потребних ствари погођеном становништву. Локалне 

телевизијске и радио станице учествују у обавештавању и информисању јавности о 

ситуацији на погођеном подручју, току активности снага заштите и спасавања и у 

преносу наређења и смерница за понашање становништва. Грађевинске фирме се 

ангажују на рашчишћавању терена, у набавци механизације и опреме за евакуацију 

становништва из угроженог подручја, асанацију терена и слично. У транспорту 

угрожених, робе и неопходних средстава учествују саобраћајна предузећа која, у 

случају потребе, достављају своја возила и специјализованим службама за одређене 

активности у спасавању. Добровољна ватрогасна друштва помажу ватрогасно- 

спасилачким јединицама у гашењу пожара као и у РХБ заштити. Ветеринарске станице 

учествују у контроли и очувању животних намирница, превенцији и идентификацији 

болести код животиња и намирница животињског порекла. У евакуацији и склањању 

угрожених помажу иизвиђачки одреди, ловачка друштва и сл. 
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Прилог 1: ПРЕГЛЕД ОПЕРАТИВНИХ СНАГА ЗА АНГАЖОВАЊЕ У ЗАШТИТИ И СПАСАВАЊУ 

Ред. 

број 

Назив субјекта 

који се ангажује 

Активност у којој се 

ангажује 

Прглед средстава 

који се користе у 

ангажовању 

Одговорно лице 

Напомена 
Име и презиме 

телефони 

службени/факс мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ниво Републике 

1.  Јединице МУП-а       

2.  
Јединице Војске 

Србије 
      

3.  
Јединице Горске 

службе спасавања 
      

4.  
Ватрогасо-

спасилачке јединице 
      

5.  
Јединице цивилне 

заштите 
      

Ниво јединице локалне самоуправе 

1.  Скупштина општине 

Руковођење и 

организација заштите и 

спасавања у ВС и 

информисање јавности 

 
Бранислав 

Павловић 
034/6842118 064/0116251  

2.  Председник општине 

Руковођење и 

организација заштите и 

спасавања у ВС и 

информисање јавности 

 
Здравко 

Младеновић 
034/6842118 060/3251101  

3.  
Општинска управа и 

службе општине 

Руковођење и 

организација заштите и 

спасавања у ВС и 

информисање јавности 

 
Никола 

Несторовић 
034/6842118 064/8812915  

4.  
ЈП „Лепеница 

Баточина“ 

Заштита од рушења и 

спасавање из рушевина, 
 Драган Бојић 034/6841100 065/8271985  



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 

532 

 

заштита и спасавање од 

поплава и несрећа на 

води и под водом 

5.  
Дом Здравља 

Баточина 

Заштита од рушења и 

спасавање из рушевина, 

заштита и спасавање од 

поплава и несрећа на 

води и под водом 

 Ана Аничић 034/6841130 064/8481538  

6.  
Црвени Крст 

Баточина 

Прва медицинска 

помоћ, 

евакуација, 

збрињавање, 

асанација 

 
Славомирка 

Милојевић 
034/6842365 064/2591609  

Напомена: Попуњава се у току извршења 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 

533 

 

 

Прилог 2: ЕКИПА ЗА КООРДИНАЦИЈУ МАТЕРИЈАЛНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОПЕРАТИВНИХ СНАГА НА ТЕРЕНУ 

Ред. 

број 
Назив екипе 

Начин 

ангажовања 

Расподела 

материјалних 

средстава  

Одговорно лице 

Напомена 
Име и презиме 

телефони 

службени/факс мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Екипа за 

координацију 

материјалног 

обезбеђења 

  Здравко Младеновић 

034/6842118 

локал 16  

034/6842210 

060/3251101 
Екипа 

формирана од 

чланова СОТ-а 

за евакуацију 

2.    Јовица Стнаисављевић 
034/6842118 

локал 24 
064/8812907 

3.    Дарко Игњатовић 034/6841208 064/2363814 

4.    Небојша Тракић   
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5.1 Телекомуникационо обезбеђење 

Oператори фиксне и мобилне телефоније на подручју општине Баточина су у обавези 

да своје капацитете ставе на располагање свим снагама које се ангажују на пословима 

ЗиС и обезбеде стабилну везу. Те операције морају вршити у сарадњи са Центром 112. 

Уколико су везе у прекиду, неопходно је уз помоћ капацитета ПТТ-а обезбедити 

пренос информација путем факса, или користити курире како би се одржала кохезија 

ангажованих снага и избегло ширење гласина. Пожељно је обезбедити токи-вокиза 

сваку екипу. 

5.2 Разрада начина снабдевања водом, храном, горивом 

Општински Штаб за ванредне ситуације општине Баточина, у сарадњи са овлашћеним 

и оспособљеним правним лицима за снабдевање намирницама, као и са бензинским 

станицама треба да испланира транспорт робе и горива до подручја која могу бити 

угрожена. То подразумева планирање главне и алтернативне руте, одређивање 

количине робе која би била довољна за нормално функционисање погођеног подручја, 

као и места где би се та роба чувала на погођеном подручју.  

По потреби се могу у планирање укључити и остала правна лица која нису овлашћена 

за послове ЗиС, али која се у својим свакодневним активностима баве снабдевањем 

намирницама. Јединице ЦЗ и пратећа механизација морају да буду приоритет у 

снабдевању намирницама и горивом, како би могли да ефикасно пруже помоћ 

погођеном становништву. Уколико капацитети Општине нису довољни, неопходно је 

да Штаб успостави сарадњу са суседним локалним самоуправама и затражи помоћ у 

намирницама и гориву. 

5.3 Организација смештаја оперативних снага 

Општински Штаб за ванредне ситуације општине Баточина, у сарадњи са овлашћеним 

и оспособљеним правним лицима за смештај и у координацији са оперативним снагама 

ЗиС одређује локације које су погодне за боравак током ванредне ситуације. И друга 

неовлашћена правна, као и физичка лица се могу укључити и понудити своје 

смештајне капацитете за боравак оперативних снага. Поред чврстих грађевина, снаге се 

могу сместити и у шаторска насеља која се могу подићи на свим отвореним 

подручјима. Уколико смештајни капацитети Општине нису довољни, неопходно је да 

Штаб успостави сарадњу са суседним локалним самоуправама и затражи да ставе на 

располагање своје смештајне капацитете. 

5.4 Организација здравствене заштите припадника 

оперативних снага 

Општински штаб за ванредне ситуације општине Баточина, у сарадњи са субјектима од 

посебног значаја за пружање прве помоћи и у координацији са оперативним снагама 

ЗиС, одређује методе пружања здравствених услуга припадницима оперативних снага, 

локације пружања прве медицинске помоћи, здравствене екипе које ће пратити 

оперативне снаге, транспортне руте за повређене припаднике оперативних снага до 

већих медицинских центара. Уколико капацитети Општине нису довољни, неопходно 

је да Штаб успостави сарадњу са суседним локалним самоуправама и затражи помоћ у 

здравственим екипама, медицинској опреми и слично.
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5.5 Карте угроженог подручја 
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6 Радна документа 

Прилог 1: ПРЕГЛЕД ЗАДАТАКА СУБЈЕКАТА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА  НА НИВОУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА (Сум-1) 

Ред. 

бр. 
Назив субјекта Адреса Одговорно лице 

Контакт 

телефон 
Задаци  у заштити и спасавању 

1 2 3 4 5 6 

1.  Скупштина општине 
Краља Петра I 

бр.32 

Бранислав 

Павловић 
034/6842118 

-У случају поплава 

-У случају земљотреса 

-У евакуацији 

-У збрињавању 

-У првој и медицинској помоћи 

-У асанацији терена 

-У склањању 

-У очувању добара битних за опстанак 

2.  Председник општине 
Краља Петра I 

бр.32 

Здравко 

Младеновић 
034/6842118 

-У случају поплава 

-У случају земљотреса 

-У евакуацији 

-У збрињавању 

-У првој и медицинској помоћи 

-У асанацији терена 

-У склањању 

-У очувању добара битних за опстанак 

3.  
Општинска управа и 

службе општине 

Краља Петра I 

бр.32 
Никола Несторовић 034/6842118 

-У случају поплава 

-У случају земљотреса 

-У евакуацији 

-У збрињавању 

-У првој и медицинској помоћи 

-У асанацији терена 

-У склањању 

-У очувању добара битних за опстанак 
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Ред. 

бр. 
Назив субјекта Адреса Одговорно лице 

Контакт 

телефон 
Задаци  у заштити и спасавању 

1 2 3 4 5 6 

4.  ВСЈ Баточина 
Војводе Путника 

бб 
Драган Младеновић 034/569452 

-У случају поплава 

-У случају земљотреса 

-У евакуацији 

5.  ЈП „Лепеница Баточина“ Карађорђева бб Драган Бојић 034/6841100 

-У случају поплава 

-У случају земљотреса 

-У асанацији 

-У склањању 

6.  Дом Здравља Баточина 
Милоша 

Oбреновића 1 
Ана Аничић 034/6841130 

-У случају поплава 

-У случају земљотреса 

-У евакуацији 

-У збрињавању 

-У првој и медицинској помоћи 

-У асанацији терена 

7.  Црвени Крст Баточина 
Војводе Путника 

бб 

Славомирка 

Милојевић 
034/6842365 

-У случају поплава 

-У случају земљотреса 

-У евакуацији 

-У збрињавању 

-У првој и медицинској помоћи 

-У склањању 

-У очувању добара битних за опстанак 
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Прилог 2: ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД КАПАЦИТЕТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕНА НИВОУОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА (Сум-2) 

Ред. 

број 
Назив средства 

Расположива 

количина 
Власник средства Адреса власника 

Контакт 

телефони -

власника 

УКУПНО 

А) ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ 

1.  Утоваривач 1 ЈП „Лепеница Баточина“ Карађорђева бб 034/6841100 1 

2.  Ровокопач 1 ЈП „Лепеница Баточина“ Карађорђева бб 034/6841100 1 

3.  Путарско возило 1 ЈП „Лепеница Баточина“ Карађорђева бб 034/6841100 1 

4.  Цистерна 1 ЈП „Лепеница Баточина“ Карађорђева бб 034/6841100 1 

5.  Грталица 2 ЈП „Лепеница Баточина“ Карађорђева бб 034/6841100 2 

6.  Ударна бушилица 1 ЈП „Лепеница Баточина“ Карађорђева бб 034/6841100 1 

7.  Хилти са чекићем 1 ЈП „Лепеница Баточина“ Карађорђева бб 034/6841100 1 

8.  
Апарат за 

заваривање 
1 ЈП „Лепеница Баточина“ Карађорђева бб 034/6841100 1 

9.  
Бушач рупа са 

бургијом 
1 ЈП „Лепеница Баточина“ Карађорђева бб 034/6841100 1 

10.  
Машина за сечење 

асфалта 
1 ЈП „Лепеница Баточина“ Карађорђева бб 034/6841100 1 

11.  Камион Кипер 1 ЈП „Лепеница Баточина“ Карађорђева бб 034/6841100 1 
Б) ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА 

1.  Аутомобил 5 
Општинска управа и службе 

општине 
Краља Петра I бр.32 034/6842118 5 

В) СПАСИЛАЧКА СРЕДСТВА И ОПРЕМА 

1.  
Санитетско 

возило 
6 Дом Здравља Баточина 

Милоша Oбреновића 

1 
034/6841130 6 

2.  Агрегат 1 ЈП „Лепеница Баточина“ Карађорђева бб 034/6841100 1 
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Ред. 

број 
Назив средства 

Расположива 

количина 
Власник средства Адреса власника 

Контакт 

телефони -

власника 

УКУПНО 

1 ВСЈ Баточина Војводе Путника бб 034/569452 1 

3.  Бензински агрегат 1 ЈП „Лепеница Баточина“ Карађорђева бб 034/6841100 1 

4.  Фекална цистерна 1 ЈП „Лепеница Баточина“ Карађорђева бб 034/6841100 1 

5.  Моторна тестера 
4 ЈП „Лепеница Баточина“ Карађорђева бб 034/6841100 4 

1 ВСЈ Баточина Војводе Путника бб 034/569452 1 

6.  Моторни тример 7 ЈП „Лепеница Баточина“ Карађорђева бб 034/6841100 7 

7.  ПП апарат 15 ВСЈ Баточина Војводе Путника бб 034/569452 15 

8.  Боца CO2 3 ВСЈ Баточина Војводе Путника бб 034/569452 3 

9.  

Уређај за 

техничке 

интервенције 

2 ВСЈ Баточина Војводе Путника бб 034/569452 2 

10.  Пумпа за воду 2 ВСЈ Баточина Војводе Путника бб 034/569452 2 
Г) ПОЉОПРИВРЕДНЕ МАШИНЕ 

1.  
Трактор са 

приколицом 
1 ЈП „Лепеница Баточина“ Карађорђева бб 034/6841100 1 
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Слика 1:План евакуације угроженог становништва територије општинеБаточина 
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Слика 2:Елементи од важности у заштити и спасавањ
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На основу члана 59. став 5. и 7. 

Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник РС'', број 15/2016), члана 26. 

Одлуке о усклађивању пословања Јавног 

предузећа "Лепеница Баточина" из 

Баточине са Законом о јавним 

предузећима ("Сл. гласник општине 

Баточина", број 19/17 – пречишћен текст 

и 33/17) и члана 40. тачка 11. Статута 

општине Баточина ("Сл. гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

17.12.2019. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на Програм 

пословања 

Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' Баточина за 2020. годину 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Програм пословања Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' Баточина за 2020. 

годину, који је донео Надзорни одбор 

Јавног предузећа ''Лепеница Баточина'' 

Баточина, на седници одржаној 

28.11.2019. године, заведен под бројем 

01-1837-02/2019. 

 

Члан 2. 

 

 Одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-898/19-01 од 17.12.2019. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

На основу члана 61. Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 15/2016), члана 

26. Одлуке о усклађивању пословања 

Јавног предузећа "Лепеница Баточина" из 

Баточине са Законом о јавним 

предузећима ("Сл. гласник општине 

Баточина", број 19/17 – пречишћен текст 

и 33/17) и члана 40. тачка 11. Статута 

општине Баточина ("Сл. гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

17.12.2019. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Програм 

коришћења капиталних субвенција ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина за 

2020. годину  

 

Члан 1. 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Програм коришћења капиталних 

субвенција ЈП ''Лепеница Баточина'' 

Баточина за 2020. годину, који је усвојио 

Надзорни одбор Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' Баточина, на 

седници одржаној дана 28.11.2019. 

године, заведен под бројем 01-1837-

03/2019. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-899/19-01 од  17.12.2019. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
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На основу члана 28. став 2. Закона 

о комуналним делатностима („Сл. 

гласник РС'', бр. 88/2011,104/2016 и 

95/2018), члана 29.  Одлуке о комуналним 

делатностима на територији општине 

Баточина („Сл. гласник општине 

Баточина", бр. 19/19-пречишћен текст), 

члана 40. тачка 45. Статута општине 

Баточина („Сл. гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 45. став 1. 

тачка 15. и става 2. Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног предузећа "Лепеница 

Баточина" из Баточине са Законом о 

јавним предузећима („Сл. гласник 

општине Баточина", бр. 19/17 – 

пречишћен текст и 33/17), Скупштина 

општине Баточина, на седници одржаној 

дана 17.12.2019. године, донела је: 

 

 

О  Д  Л  У К  У 

о давању сагласности на Ценовник 

комуналних услуга ЈП ''Лепеница Баточина'' 
из Баточина за 2020. годину 

 

 

Члан 1.  

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Ценовник комуналних услуга ЈП ''Лепеница 

Баточина'' из Баточине за 2020. годину, 

који је усвојио  Надзорни одбор ЈП 

''Лепеница Баточина'' из Баточине, на 

седници одржаној дана 28.11.2019. 

године, заведен под бројем 01-1837-

04/2019, са утврђеним ценама следећих 

комуналних услуга: гробљанске услуге, 

пијачне услуге, услуге зеленила, 

изношења смећа,  одржавање јавних 

површина и одржавање објеката 

комуналне инфраструктуре. 

 

Члан 2. 

 

Одлука Надзорног одбора ЈП 

''Лепеница Баточина'' из Баточине са 

ценовником комуналних услуга ЈП 

''Лепеница Баточина'' из Баточине за 

2020. годину, бр. 01-1837-04/2019 од 

28.11.2019. године, је саставни део ове 

Одлуке. 

 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“, а 

примањује се почев од 01.01.2020. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-900/19-01 од 17.12.2019. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
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На основу члана 93. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-

др.закон и 48/2018), члана 181. став 1. 

Закона о државном премеру и катастру 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 

65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – 

аутентично тумачење), члана 11. и 40.  

тачка 63. Статута општине Баточина ("Сл. 

гласник општине Баточина", бр. 9/19), 

Скупштина општине Баточина, по 

претходно прибаљеној сагласности 

Министарства за државну управу и 

локалну самоуправу бр:015-05-

00225/2019-24 од 31. октобра 2019. 

годинe,  на седници одржаној дана 17. 

децембра 2019. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању назива моста преко реке 

Лепенице у насељеном месту Баточина 

 

Члан 1. 

 

Мосту који се налази на реци 

Лепеници у насељеном месту Баточина, а 

који представља део улице Краља Петра 

I, утврђује се назив: Мост ослобођења. 

 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Баточина" 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-901/19-01 од 17. децембра 

2019. Године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

____________________________ 

 

На основу члана 3. Уредбе о 

средствима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за 

финасирање програма од јавног интереса 

која реализују удружења („Службени 

гласник РС“, бр. 16/2018), члана 38. 

Закона о удружењима („Службени 

гласник РС“, бр. бр. 51/2009, 99/2011 -

 други закон, 99/2011 - други 

закон и 44/2018 - други закон), члана 56. 

и 58. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 

142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/18, 31/19 и 72/19), 

члана 40. став 1. тачка 6. Статута 

општине Баточина ("Сл.гласник општине 

Баточина" бр. 9/19), Скупштина општине 

Баточина на седници одржаној дана 

17.12.2019. године, донела је:  

 

П Р А В И Л Н И К  

о критеријумима, начину и поступку 

доделе средстава или недостајућег 

дела средстава из буџета општине 

Баточина за подстицање програма и 

пројеката од јавног интереса која 

реализују удружења 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником ближе се 

уређују услови, критеријуми, обим, 

начин, поступак доделе, као и начин и 

поступак контроле коришћења и враћања 

средстава за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за 

финансирање програма/пројеката од 

јавног интереса које реализују удружења 

и за које се средства обезбеђују у буџету 

општине Баточина. 

 

Значење израза 

 

Члан 2. 

Под удружењем се подразумева 

добровољна и невладина недобитна 

javascript:void(0)
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организација заснована на слободи 

удруживања више физичких и правних 

лица, основана ради остваривања и 

унапређења одређеног заједничког или 

општег циља и интереса, који нису 

забрањени Уставом или Законом, уписана 

надлежан  регистар, у складу са законом. 

Овај Правилник се не примењује на 

финансирање, односно суфинансирање 

програма које је уређено посебним 

законом и прописима донетим на основу 

тог закона. 

 

Области које представљају јавни 

интерес 

 

Члан 3. 
Областима које представљају јавни 

интерес нарочито се сматрају програми у 
следећим областима; социјалне заштите, 
борачко – инвалидске заштите, заштите лица 
са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, 
помоћи старима, подстицање наталитета, 
здравствене заштите, заштите и 
промовисања људских и мањинских права, 
заштите интерно расељених и избеглих лица, 
образовања, науке, одрживог развоја, 
заштите потрошача, програми и пројекти за 
младе, екологије, заштите животне средине, 
заштите животиња, здравствене заштите, 
подстицање и развој привредних делатности 
(туризам, пољопривреда, занатство, 
задругарство, стари и ретки занати и др.), 
активности пензионерских организација, 
афирмисање равноправности полова као и 
хуманитарни програми и други програми у 
којима удружење искључиво и непосредно 
следи јавни интерес општине Баточина. 

 

 

II ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА 

 

Годишњи план јавних конкурса и 

календар јавних конкурса 

 

Члан 4. 

Општинско веће општине 

Баточина, на предлог Одељења за изворне 

приходе, привреду, јавне службе и 

финансије утврђује и објављује Годишњи 

план расписивања јавних конкурса, 

најкасније до 31. јануара на званичној 

интернет страници општине Баточина и 

доставља Kанцеларији за сарадњу са 

цивилним друштвом (у даљем тексту: 

Kанцеларија). 

Годишњи план јавних конкурса 

садржи податке о даваоцу средстава, 

области, називу и планираном периоду 

расписивања јавног конкурсa (у даљем 

тексту: конкурс) и друге релевантне 

податке у зависности од врсте конкурса. 

 

Средства за за подстицање програма и 

недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног 

интереса која реализују удружења 

 

Члан 5. 

Средства за подстицање програма 

и недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног 

интереса која реализују удружење 

грађана  и организације цивилног 

друштва додељују се на основу јавног 

конкуса.  

Висина средстава за доделу 

удружењима, као и позиције у буџету-

раздео на коме се средства предвиђају, 

одређују се сваке године Одлуком о 

буџету општине Баточина. 

Додела средстава се врши у 

целокупном износу или срaзмерно, у 

зависности од исказаних потреба, 
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расположивих средстава и места на  ранг 

листи након оцењивања. 

Средства која се, у складу са овим 

Правилником, одобре за реализацију 

програма јесу наменска средства и могу 

да се користе искључиво за реализацију 

конкретног програма и у складу са 

уговором. 

 

Именовање Конкурсне комисије 

 

Члан 6. 

Ради спровођења јавног конкурса, 

Општинско веће општине Баточина 

Решењем именује Комисију за 

спровођење поступка избора програма од 

јавног интереса за доделу средстава из 

буџета општине Баточина, којим се 

одређује састав, задатак и мандат 

комисије. 

 Комисија доноси одлуке већином 

гласова и сачињава записнике о свим 

радњама током спровођења јавног 

конкурса. 

Чланови комисије дужни су да 

потпишу изјаву да немају приватни 

интерес у вези са радом и одлучивањем 

комисије, односно спровођењем конкурса 

(Изјава о непостојању сукоба интереса – 

Образац 6 - саставни део Правилника). 

Именовано лице не може 

предузимати радње у својству члана 

комисије пре него што потпише Изјаву из 

става 3. овог члана. 

У случају сазнања да се налази у 

сукобу интереса, члан комисије је дужан 

да о томе одмах обавести остале чланове 

комисије и да се изузме из даљег рада 

комисије. О решавању сукоба интереса 

Општинско веће одлучује у сваком 

случају посебно, а када утврди сукоб 

интереса, именоваће у комисију новог 

члана као замену. 

Сукоб интереса постоји ако члан 

комисије или чланови његове породице 

(брачни или ванбрачни друг, дете или 

родитељ), запослени или члан органа 

удружења које учествује на конкурсу или 

било ког другог удружења повезаног на 

било који начин са тим удружењем, или у 

односу на та удружења има било који 

материјални или нематеријални интерес, 

супротан јавном интересу и то у 

случајевима породичне повезаности, 

економских интереса или другог 

заједничког интереса. 

 

Јавни конкурс 

 

Члан 7. 

Јавни конкурс се расписује за 

сваку буџетску годину, а уколико се не 

расподеле сва средства опредељена за 

подстицање програма од јавног интереса, 

која су утврђена Одлуком о буџету 

општине Баточина за текућу годину, 

конкурс се може расписати и више пута у 

току буџетске године. Јавни конкурс се 

оглашава на званичној интернет страници 

општине Баточина и порталу е-Управе, 

као и на огласној табли Општинске 

управе Баточина.  

Рок за подношење пријава на 

конкурс не може бити краћи од 15 дана 

од дана објављивања. 

 Текст конкурса садржи: предмет 

јавног конкурса, област (једну или више 

сродних)  и износ средстава за који се 

расписује конкурс, право учешћа на 

јавном конкурсу, рок реализације 

програма, мерила и критеријуме за избор 

програма, обавезна конкурсна 

документација коју треба доставити, 

начин подношења пријаве, рок за 

подношење пријаве и рок за одлучивање 

о избору програма и додели средстава, 

напомена да се програми који су 

финансирани у претходној години из 

општинског буџета, а нису реализовани 

неће финансирати, број програма који 

може да поднесе удружење, као и 

напомену да непотпуне и неблаговремене 
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пријаве неће се узети у разматрање. Текст 

конкурса садржи и контакт податке 

особе, којој се заинтересована лица могу 

обратити за сва питања у вези са 

конкурсом и друге одредбе од важности 

за реализацију конкурса. 

 

Услови за учешће на јавном конкурсу - 

основни услови 

 

Члан 8. 

 Право  подношења пријаве на 

јавни конкурс имају организације 

цивилног друштва, које имају статус 

удружења у складу са Законом о 

удружењима, која су уписана у регистар 

надлежног органа и која испуњавају 

следеће услове: 

• Имају регистровано седиште на 

територији општине Баточина или 

на територији Шумадијског 

округа, с тим да у том случају 

морају да реализују 

програме/пројекте од јавног 

интереса на територији општине 

Баточина; 

• удружења која имају позитиван 

финасијски резултат у претходној 

години; 

• удружења која су 

оснивачким актом дефинисала  

циљеве и задатке из области 

наведених у члану 3 овог 

правилника; 

• законитост и ефикасност 

коришћења средстава и одрживост 

ранијих програма односно 

испуњеност уговорних обавеза за 

буџетска средства која су раније 

додељена удружењима за 

финасирање програма. 

• суфинансирање програма 

из других извора: сопствених 

прихода, фондова Европске уније, 

поклона, донација, легата, кредита 

и друго, у случају недостајећег 

дела средстава за финансирање 

програма.  

 

Услови који се односе на трошкове 

програма и пројеката 

 

Члан 9. 

          Трошкови програма или пројеката 

морају бити прихватљиви, неопходни за 

спровођење активности програма или 

пројеката и усаглашени са принципима 

законитости и економичног финансијског 

управљања. 

Неприхватљиви трошкови 

програма  или пројеката су: 

- Трошкови активности на 

припреми предлога пројекта; 

- Заостали дугови и камате; 

- Трошкови набавке опреме која не 

служи за реализацију програма; 

- Плаћање  истих ангажованих лица 

по различитим основама у оквиру 

реализације једног програма. 

 

Подношење пријаве на јавни конкурс и 

конкурсна документација 

 

Члан 10. 

 Удружење подноси пријаву на 

јавни конкурс и конкурсну документацију 

у року од најмање 15 дана од дана 

објављивања јавног конкурса. 

 Конкурсна документација садржи: 

1. Пријава на конкурс 

(Образац 1-саставни део 

Правилника); 

2. Детељан опис програма са 

пратећом документацијом 

(Образац 2-саставни део 

Правилника); 

3. Буџет програма (Образац 3-

саставни део Правилника); 

4. Изјава подносиоца пријаве 

о прихватању обавезе (Образац 4-

саставни део Правилника); 
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5. Оверена фотокопија 

Одлуке о избору заступника 

удружења; 

6. Оверена фотокопија Извода 

из Статута удружења у коме је 

утврђено да се циљеви удружења 

остварују у области у којој се 

програм/пројекат реализује; 

7. Завршни рачун за 

претходну годину (биланс стања и 

биланс успеха) са доказом да је 

извештај поднет Агенцији за 

привредне регистре;  

8. Извештај о степену 

реализације програма/пројекта и  

утрошеним средствима добијених 

из буџета општине Баточина за 

реализацију програма удружења 

по претходном  конкурсу са 

финансијском документацијом и 

Изјавом о наменском коришћењу 

средстава у складу са закљученим 

уговором (Образац 5 – саставни 

део Правилника). 

 Комисија ће по службеној 

дужности прибавити податке да ли је 

удружење уписано у регистар надлежног 

органа. 

Давалац средстава може 

конкурсом тражити и допунску 

документацију за одређену област у 

складу са законским одредбама, које 

регулишу ту област.  

Комплетна документација за јавни 

конкурс доставља се у затвореној коверти 

на чијој полеђини се наводе подаци о 

подносиоцу пријаве. Пријава се предаје 

на писарници Општинске управе са 

назнаком: „Општинска управа Баточина - 

Комисији за спровођење јавног конкурса 

за избор програма удружења грађана која 

се финансирају из буџета општине 

Баточина“. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве 

неће се разматрати. 

Ако за доделу средстава конкурише 

партнерски програм, само једно удружење 

подноси пријаву и оно је одговорно за 

управљање финансијским средствима 

свих партнерских удружења на програму, 

и у програму мора бити означено као 

одговорно удружење. 

 

Мерила и критеријуми за избор 

програма и пројеката 

 

Члан 11. 

 Сви програми од јавног интереса 

за доделу средстава по конкурсу, који 

испуњавају основне услове, комисија 

оцењује према мерилима и 

критеријумима прописаним овим 

Правилником: 

1. Финансијски и организациони 

капацитет подносиоца пријаве тј. 

да ли подносилац пријаве има 

довољно техничког знања, 

професионалних капацитета 

укључујући стручност и искуства у 

вођењу пројеката, укључујући 

особље, опрему и способност 

вођења буџета током реализације 

пројекта. Максимално 10 бодова. 

2. Усклађеност програма са усвојеним 

локалним стратешким 

документима. Максимално 10 

бодова. 

3. Усмереност ка што већем броју 

корисника, обим задовољавања 

јавног интереса и степен 

унапређења стања у области у којој 

се пројекат реализује. Максимално 

15 бодова. 

4. Одрживост пројекта (да ли ће се 

активност наставити и после 

финансирања из буџета општине и 

на који начин). Максимално 10 

бодова. 

5. Допринос промоцији општине 

Баточина, развоју општинске, 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 

561 

 

 

регионалне и шире сарадње. 

Максимално 20 бодова. 

6. Усмереност програма ка 

унапређењу и развоју 

традиционалног и културног 

стваралаштва, заштити животне 

средине и добробити животиња и 

постизања друштвене 

солидарности самопомоћи, помоћ 

лицима у специфичним животним 

ситуацијама и хуманитарног рада. 

Максимално 15 бодова. 

7. Дужина трајања удружења. 

Максимално 10 бодова. 
8. Процентално учешће у 

суфинансирању из других извора 

(сопствених прихода, фондова 

Европске уније, поклона, донација, 

легата, кредита и друго, у случају 

недостајећег дела средстава за 

финансирање програма). Максимално 

10 бодова. 

Максимални укупни резултат 100 

бодова. Средства се могу одобрити за 

програме, који након оцењивања имају 

најмање 50 бодова.  

 Ближа мерила за избор и оцењивање 

програма применом критеријума из овог 

члана, као и допунске критеријуме, који 

су специфични за одређену област 

утврђује комисија. 

 
Члан 12. 

Пре бодовања Комисија ће извршити 
проверу да ли су подносиоци пријава већ 
били корисници буџетских средстава и да ли 
су добијена средства искористили наменски 
и оправдали.  

Уколико подносиоци пријава нису 
оправдали средства добијена из буџета 
општине Баточина њихови програми неће се 
оцењивати и рангирати. 

Приликом бодовања Комисија ће 
узети у обзир да ли је са удружењем у 
претходне две године раскинут уговор о 
додели средстава због ненаменског трошења 
буџетских средстава. 

 

Утврђивање листе рангирања 

 

Члан 13. 

По спроведеном поступку јавног 

конкурса комисија утврђује листу 

рангирања пријављених програма у року 

од 60 дана од дана истека рока за 

подношење пријава.  

Листа рангирања програма, 

објављује се на званичној интернет 

страници општине Баточина, огласним 

таблама и порталу е-Управа.  

Учесници конкурса имају право 

увида у поднете пријаве и приложену 

документацију у року од 3 (три) радна 

дана од дана објављивања листе 

рангирања. 

На листу рангирања учесници 

конкурса имају право приговора у року 

од 8 (осам) дана од дана њеног 

објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора 

бити образложена, Општинско веће 

доноси на предлог Комисије, у року од 

15 дана од дана његовог пријема. 

 

Одлука о избору програма и 

пројеката 

 

Члан 14. 

Одлуку о избору програма који се 

подстичу средствима назначеним у 

конкурсу, доноси Општинско веће, према 

редоследу утврђеном у Листи рангирања, 

у оквиру средстава која су обезбеђена за 

тај конкурс.  

Одлука из става 1. овог члана 

доноси се у року од 30 дана од дана 

истека рока за подношење приговора. 

Одлука из става 1. овог члана 

објављује се на званичној интернет 

презентацији општине Баточина, на 

огласној табли Општинске управе  

општине Баточина и на порталу е-Управа, 

у року од пет дана од дана доношења. 
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       Одлука садржи: листу свих 

програма којима ће бити додељена 

средства на основу спроведеног конкурса, 

назив удружења која су поднела пријаве, 

као и износ средстава, који ће бити 

додељен сваком програму. Одлука треба 

да садржи и укупан износ средстава који 

ће бити додељен на основу спроведеног 

конкурса, намену и начин преноса 

средстава удружењима грађана.  

 

Уговор о финансирању пројеката и 

програма од јавног интереса  

која реализују удружења  

 

Члан 15. 

На основу Одлуке о избору 

програма удружења закључују уговор са 

Председником општине Баточина, којим 

се уређују међусобна права, обавезе и 

одговорности уговорних страна, а 

нарочито: утврђен предмет програма, рок 

у коме се програм реализује, конкретне 

обавезе уговорних страна, износ 

средстава и начин обезбеђења и преноса 

средстава, инструменти обезбеђења за 

случај ненаменског трошења средстава 

обезбеђених за реализацију програма, 

односно за случај неизвршења уговорне 

обавезе – предмета програма и повраћај 

неутрошених средстава и друга важна 

питања. 

Корисник средстава је дужан да, пре 

закључења уговора о коришћењу 

бесповратних средстава отвори посебан 

наменски рачун код Управе за трезор, јер 

ће се пренос буџетских средстава вршити 

искључиво преко овог рачуна. 

Корисник средстава дужан је да пре 

склапања уговора достави изјаву да 

средства за реализацију одобреног 

програма нису на други начин већ 

обезбеђена (Образац 7-саставни део 

Правилника), као и изјаву о непостојању 

сукоба интереса (Образац 8-саставни део 

Правилника) и интерни акт о 

антикорупцијској политици. 

 

III КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА 

 

Члан 16. 
Средства по одобрени програмима 

преносиће се сукцесивно, динамиком која 
прати остваривање прихода буџета општине 
Баточина, у складу са прописима којима се 
уређује пренос средстава и отварање рачуна 
корисника јавних средстава. 

 

Члан 17. 

Корисници средстава из овог 

Правилника дужни су да Комисији 

доставе наративни и финансијски 

извештај о реализацији 

програма/пројекта, у роковима 

предвиђеним уговором. За 

програме/пројекте који се реализују у 

фазама и чија реализација траје дуже од  

шест месеци, корисник средстава у 

обавези је да достави извештај за период  

и  за одобрена средства дефинисана 

уговором.   

Прегледом финансијских извештаја 

се утврђује да ли су буџетска средства 

наменски коришћена и да ли постоји 

рачуноводствена документација која 

указује на наменски утрошак тих 

средстава. 

Плаћања и издаци који нису у 

складу са уговорним обавезама или су без 

припадајуће рачуноводствене 

документације, неће бити признати, о 

чему се носилац програма обавештава 

писаним путем. 

Прегледом наративног извештаја 

Комисија остварује увид и врши процену 

квалитета и успешности програма у смислу 

реализације постављених циљева. 

О извршеној процени обавештава се 

корисник средстава. 
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Удружење на захтев Комисије 

доставља допуну и додатно објашњење 

навода изнетих у свом извештају у року 

од осам дана од пријема захтева за 

достављање допуне документације. 

 

Члан 18. 
У циљу праћења реализације 

програма Комисија може реализовати 
мониторинг посете које могу бити најављене 
и ненајављене, о чему се саставља извештај у 
року од 10 дана од спроведене посете. 

За програме чије трајање је дуже од 
шест месеци и чија је вредност одобрених 
средстава већа од 500.000,00 динара, као и 
програме који трају дуже од годину дана, 
Комисија реализује најмање једну 
мониторинг посету у току трајања програма, 
односно најмање једном годишње. 

Поред извештаја из предходног 
става овог члана, Комисија може израдити и 
препоруке за отклањање недостатака и 
рокове за њихову реализацију и упутити их 
кориснику средства. 

Ако се приликом праћења 
реализације програма утврди ненаменско 
трошење средстава, Комисија  обавештава 

Општинско веће које доноси одлуку о 
раскиду уговора, захтева повраћај пренетих 
средстава, односно активира инструменте 
обезбеђења, а удружење је дужно да 
средства врати са законском каматом. 

 

Члан 19. 
Удружење ће предузети све потребне 

мере у циљу избегавања сукоба интереса 

приликом коришћења наменских средстава 

и одмах обавестити Општинско веће о тим 

ситуацијама,у сладу са законом. 

Сукоб интереса постоји у ситуацији у 

којој је непристрасно извршење уговорних 

обавеза било ког лица везаног уговором 

угрожено због прилике да то лице својом 

одлуком или другим активностима учини 

погодност себи или са њим повезаним 

лицима (чланови породице: супружник или 

ванбрачни партнер, дете или родитељ), 

запосленом, члану удружења, а на штету 

јавног интереса и то у случају породичне 

повезаности, економских интереса или 

другог заједничког интереса са тим лицем. 

Сваки сукоб интереса Општинско 

веће посебно разматра и може од удружења 

затражити сва потребна обавештења и 

документацију. 

У случају утврђеног постојања сукоба 

интереса у спровођењу уговора, 

Општинско веће  ће затражити од 

удружења да без одлагања, а најкасније у 

року од 30 дана предузме одговарајуће 

мере. 

Не сматра се сукобом интереса када 

корисник средстава спроводи програм 

који је усмерен на чланове удружења као 

кориснике програма који припадају 

социјално осетљивим групама или 

особама са инвалидитетом. 

 

Члан 20. 

Корисник средстава, у изузетним 

ситуацијама, може да тражи сагласност 

од Општинског већа ради прерасподеле 

средстава за реализацију планираних 

активности у оквиру одобреног програма. 

Захтевом за прерасподелу средстава 

не може се тражити повећање расхода 

који се односе на људске ресурсе. 

Прерасподела средстава се може 

извршити тек након добијања писмене 

сагласности или потписивањем анекса 

уговора са даваоцем средстава. 

 

Члан 21. 

Општинско веће, на предлог 

Одељења за изворне приходе, привреду, 

јавне службе и финансије, усваја 

извeштaj о реализованој финансијској 

подршци програмима удружења из 

буџетских средстава у претходној 

календарској години. 

Извeштaj из става 1. овог члана 

објављује се на званичној интернет 
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страници општине Баточина, огласној 

табли  и на порталу е-Управа. 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

Даном ступања на снагу овог 

Правилника престаје да важи Правилник 

о критеријумима, начину и поступку 

доделе средстава или недостајућег дела 

средстава из буџета општине Баточина за 

подстицање програма и пројеката од 

јавног интереса која реализују удружења,  

број  110-1/18-01 од 08.03.2018. године 

(,,Службени гласник општине Баточина“ 

бр. 4/2018). 

 

Члан 23. 

Поступци доделе средстава који су 

отпочели пре ступања на снагу овог 

Правилника, а нису окончани, спровешће 

се према прописима који су важили пре 

ступања на снагу овог Правилника. 

 

Члан 24. 

За питања која нису дефинисана 

овим Правилником, примењује се 

законска регулатива која дефинише ову 

област. 

 

Члан 25. 

Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања  у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 110-17/19-01 од 17.12.2019. 

године 

РЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 1. 
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ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС 

 

за доделу средстава из буџета општине Баточина за _____. годину удружењима за 

реализацију програма/ пројеката од јавног интереса  

 

 

Поштовани/а, 

 Подносимо пријаву на Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине 

Баточина за _____. годину удружењима за реализацију програма/пројеката од јавног 

интереса, објављеног _____________. године  и подносимо наш предлог 

програма/пројекта. Предлог програма/пројекта укључује сву обавезну документацију како 

је то наведено у конкурсу за подносиоце предлога програма/пројекта. 

 

 Ја,  доле потписани/а, одговоран за програм/пројекат у име  удружења, односно 

организације, потврђујем да су: 

(а) информације изнете у предлогу програма/пројекта тачне;  

(б) да подносилац пријаве испуњава све услове из конкурсне документације да учествује у 

реализацији овог програма/пројекта;  

(в) да подносилац пријаве и особе предвиђене за реализацију програма/пројекта имају и 

професионалне компетенције и наведене квалификације. 

Назив удружења: 
 

 

Адреса удружења: 
 

 

Име и презиме 

одговорног лица: 
 

Функција у удружењу: 
 

 

Потпис: 

(ОБАВЕЗНО) 
 

Датум и место: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 2. 
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ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА 

 
за доделу средстава из буџета општине Баточина за _____. годину удружењима за 

реализацију програма/пројеката од јавног интереса  

 

 

 

 

 

 
Назив предлога 

програма/пројекта 

 

Назив удружења 

односно организације 
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1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА  

 

Тачан назив удружења  

(како је наведено у 

документу о  регистрацији) 

 

Седиште (место и адреса) 
 

 

Број телефона, факса и мејл 

адресa 

 

 

Адреса интернет 

презентације  

 

Датум уписа у регистар 

АПРа 

 

ПИБ 
 

Матични број и шифра 

делатности 

 

Лице овлашћено за 

заступање  удружења  

(име, презиме, функција у 

удружењу) 

 

Име и презиме особе 

одговорне за реализацију 

пројекта 

 

Телефон и мејл адреса особе 

одговорне за реализацију 

програма/пројекта 

 

Област остваривања циљева 

удружења  

 

 

 

 

 

 

 

Број текућег рачуна 
 

Назив и седиште пословне 

банке код које учесник 

конкурса има отворен рачун 

 

Лице одговорно за 

заступање и представљање 

удружења 

 

 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 

568 

 

 

 

2. ОПИС ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА/ ПРОЈЕКТА  

 
2.1. Назив предлога програма/ пројекта: 

 

 

 
2.2. Кратак опис предлога програма/ пројекта:  

(Наведите циљеве, основне активности, начин реализације програма/ пројекта и очекиване 

резултате.) 
*Напомена: текст не сме да садржи више од 15 редова. 
 

 

 

 

 

 
2.3. Време реализације програма/ пројекта: 

 

 Почетак реализације програма/ пројекта:  

 Крај реализације програма/ пројекта:  

 Трајање програма/ пројекта:  

 

 

 
2.4. Локација/е на којима је предвиђена реализација пројектних активности: 
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2.5.  Средства потребна за реализацију програма/ пројекта: 

 

Планирани извори прихода Планирани износ расхода 

Општинска управа општине Баточина  

Други нивои власти   

Донатори  

Сопствена средства организације  

Остали извори финансирања  

Укупан износ  
 

 

2.6. Партнери и сарадници у реализацији програма/ пројекта  
(Уколико програм/пројекат реализујете у партнерству/сарадњи, наведитe пун назив правног лица или 

неформалних група и активности које заједнички реализујете.) 

 

 
 

 

 

3. ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ  

 
3.1. Опис проблема и/или потреба  
* Напомена: наведите и образложите проблем који сте приметили у области на коју се односи 

програм/пројекат; зашто је он важан и како утиче на заједницу. Наведени проблем/потреба треба да је у 

директој вези са сврхом и циљевима програма/пројекта. 

•  

 

 
3.2. Општи и специфични циљеви који се постижу реализацијом предложеног 

програма/ пројекта: 
*Напомена: Општи и специфични циљеви морају да буду у складу са означеном облашћу и уписаним циљем и 

мерама. 

 

 

 

 
3.3. Циљна група  

(Наведите директне и индиректне кориснике/це обухваћене програмом/пројектом, њихов 

број и структуру.) 
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3.4. Активности и временски план реализације 

 

 

 

Активност 
Месец 

Кратак опис 
I II III 

     

     

     

     

     

     

     

 
3.5. Очекивани ризици  

(Наведите шта може негативно утицати на успешну реализацију предвиђених активности.) 

 

 

 

 

 

* Уколико пројекат траје дуже од 3 месеца, додати онолики број колона колико је потребно 

 

4. ЛИСТА ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ  

 
Пријава на Јавни конкурс треба да садржи: 

 

➢ Образац  пријаве на Јавни конкурс (Прилог 1) 

➢ Образац предлога програма/пројекта (Прилог 2) 

➢ Образац буџета предлога програма/пројекта (Прилог 3) 

➢ Изјава о прихватању обавезе реализације програма/пројекта (Прилог 4) 

➢ Оверена фотокопија картона депонованих потписа 

➢ Оверена фотокопија текућег рачуна 

 

 
 

 ___________________________________________________             М.П. 

Име, презиме и потпис овлашћеног лица удружења  

 

 

У Баточини, дана __________________ 
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Образац 3. 
 

ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА 

 
Назив носиоца 

програма/пројекта 

 

Назив 

програма/пројекта 

 

 
*Приликом писања предлога буџета обавезно узети у обзир смерцнице за писање програма/пројекта које 

се односе на расподелу средстава у оквиру предлога буџета 

 

Р.бр. Извор финансирања Очекивана средства 

1. Република Србија  

2. Општина Баточина  

3. Други донатори  

 Укупно:  

 

 

 

 

 

 ____________________________________________________                            М.П. 

Име, презиме и потпис овлашћеног лица удружења  

 

 

 

У Баточини, дана __________________ 

 

 

 

Р.бр. Ставка Комада 
Цена по 

комаду 
Цена - збир 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 УКУПНО  
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Образац 4. 
 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 

 

 

 
Ја, доле потписан законски представник удружења грађана_____________________ 

својим потписом и печатом удружења потврђујем да прихватам обавезу реализације 

програма/пројекта _____________________________________________________________ 

за који су средства додељена кроз Јавни конкурс за доделу средстава удружењима грађана 

општине Баточина. 

 

Удружење прихвата обавезу правдавања утрошка наменских средстава најкасније 

30 дана од дана завршетка реализације пројекта. 

 

Уколико пројекат не буде реализован удружење се обавезује да ће пренета средства 

без одлагања вратити у Буџет општине Баточина. 

 

 

  ___________________________________________________                          М.П. 

Име, презиме и потпис овлашћеног лица удружења  

 

 

 

У Баточини, дана __________________ 
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Образац 5.   
 
 
 
(назив удружења) 

(адреса удружења)  

МБ:_________, ПИБ:_________ 

   

 

 У сврху правдања одобрених средстава из Буџета Општине Баточина за 

_____.годину, као и учествовање на Јавном конкурсу за доделу средстава из буџета 

општине Баточина за реализацију програма и пројеката од јавног интереса која реализују 

удружења у ______ години – ___(навести област која је предмет конкурса)___, ја  (име 

и презиме овлашћеног лица)_, као одговорно лице ___(назив и место удружења)___, 

под пуном кривичном и материјалном одговорношћу Комисији за спровођење поступка 

избора програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у ______.години, 

подносим следећу  

 

И З Ј А В У 

 

 да су средства одобрена из Буџета Општине Баточина, на основу наше Пријаве на 

Јавни конкурс за доделу средстава из буџета општине Баточина за реализацију програма и 

пројеката од јавног интереса која реализују удружења у ______ години - ___(навести 

област )___бр. _________ од ___________. године у износу од ___________ динара, 

утрошена са предвиђеном наменом. 

 

 

 

 

 

Дана __________.год.                    (М.П.)                  _____________________________  

                                                          потпис овлашћеног лица 
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Образац 6. 

 

_________________________ 

(име и презиме, ЈМБГ) 

 

_________________________ 

(адреса становања) 

 

 

 

ИЗЈАВА 

о непостојању сукоба интереса члана Комисије 

за спровођење Јавног конкурса _______________ 

 

 

Изјављујем да немам приватни интерес у вези са радом и одлучивањем Комисије за  

спровођење поступка избора програма и пројеката од јавног интереса које реализују 

удружења за доделу средстава из буџета општине Баточина, односно спровођењем Јавног 

конкурса у 2020. години. 

У случају да током рада у Комисији дођем до сазнања да се налазим у сукобу интереса о 

томе ћу одмах обавестити Општинско веће општине Баточина и остале чланове Комисије. 

Такође изјављујем да немам приватни интерес који може утицати на непристрасност 

рада Комисије чији сам члан. У обављању дужности на коју сам именован поступаћу 

часно, поштено, савесно, одговорно и непристрасно, чувањем личног кредибилитета и 

достојанства дужности коју ми је поверило Општинско веће општине Баточина. 

Ову изјаву дајем у складу са чланом 6. Правилника о критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета општине Баточина за 

подстицање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења, у складу са 

Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења. 

 

 

У ____________, _______ године  

 

 

 

          ПОТПИС 

 

     

   

 ___________________ 
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Образац 7. 

 

 

 

И З Ј А В А 

КОРИСНИКА СРЕДСТАВА КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ  

ДА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОДОБРЕНОГ ПРОГРАМА  

НИСУ НА ДРУГИ НАЧИН ВЕЋ ОБЕЗБЕЂЕНА 

 

 

Ја, ____________________________________ доле потписани, као одговорно лице 

    (име и презиме штампаним словима) 

_____________________________________________________________________________ 

(навести назив удружења, задужбине или фондације) 

 

под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да средства за 

реализацију одобреног програма ________________ (навести назив програма) нису на 

други начин већ обезбеђена. 

 

 

Датум: ___________ 

 

Потпис и печат одговорног лица 

 

__________________________ 
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Образац 8. 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА 

 

 

Ја, ____________________________________ доле потписани, као одговорно лице 

    (име и презиме штампаним словима) 

_____________________________________________________________________________ 

(навести назив удружења, задужбине или фондације) 

 

овом изјавом, а у вези са реализацијом одобреног програма _________ (навести назив 

програма) потврђујем да не постоји сукоб интереса, односно не постоји ситуација у којој је 

непристрасно извршење уговорних обавеза било ког лица везаног уговором угрожено због 

прилике да то лице својом одлуком или другим активностима учини себи или са собом 

повезаним лицима (чланови породице: супружник или ванбрачни партнер, дете или 

родитељ), запосленом, члану удружења, погодност, а на штету јавног интереса и то у 

случају породичне повезаности, економских интереса или другог заједничког интереса са 

тим лицем. 

 

 

 

Датум: ___________ 

Потпис и печат одговорног лица 

 

_________________________ 
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На основу члана 40. тачка 54. 

Статута општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 9/19) и 

члана 145. став 2. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина“, 

бр. 13/19), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 17.12.2019. 

године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о давању сагласности на План рада и 

финансијски план Црвеног крста 

Баточина  

за 2020. годину 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

План рада и финансијски план Црвеног 

крста Баточина за 2020. годину, број 312 

наш заводни број 400-167/19-02 од 

27.11.2019. године. 

 

II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

III Решење доставити: Црвеном крсту 

Баточина, оснивачу и архиви. 

 

    

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-902/19-01 од 17.12.2019. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

_________________________ 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 

15. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС'', број 129/07, 

83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон и 

47/2018), члана 43. став 1. тачка 12. 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Сл. 

гласник РС“, број 87/2018) и члана 40. . 

тачка 41. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина“, 

бр. 9/19), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 17.12.2019. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Годишњег извештаја о раду 

Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Баточина за 2019. 

годину 

 

I УСВАЈА СЕ  Годишњи извештај 

о раду Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Баточина за 2019. 

годину. 

 

II Годишњи извештај о раду 

Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Баточина за 2019. годину, 

усвојен на седници Општинског штаба за 

ванредне ситуације, одржаној дана 

13.12.2019. године, заведен под бројем 

217-34/19-01, саставни је део овог 

решења. 
 

III Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику  општине 

Баточина“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-903/19-01 од 17.12.2019. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

Б   А   Т   О   Ч   И   Н   А 

 
 

 

 
 

 

ГОДИШЊИ  ИЗВЕШТАЈ  О  Р А 

Д У 

 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

За 2019. годину 

 

 

 

 

 

                                               

Децембар, 2019. година 
 

На основу члана 43. став 1. тачка 12. 

Закон о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Сл. 

гласник РС“, број 87/2018), члана 14. ставова 

1. и 3. Уредбе о саставу и начину рада 

Штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник 

РС“, број 98/2010), Општински штаб за 

ванредне ситуације општине Баточина, на 

својој седници одржаној дана  13.12.2019. 

године, донео је  

 

 

 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

   Општински Штаб за ванредне 

ситуације је у 2019. години у складу са 

Законом о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Сл. 

гласник РС“, број 87/2018), као и Уредбе о 

саставу и начину рада штабова за ванредне 

ситуације (Сл.гласник РС, бр.98/10) 

реализовао низ активности, донео неколико 

одлука, закључака и наредби, извршио 

измене и допуне већ постојећих одлука, 

учествовао у изради и доношењу одлука од 

значаја за област ванредних ситуацја али и 

планирао низ задатака који би требало да се 

реализују у наредном периоду, тј. у следећој 

2020. години, а који су прецизирани у 

предлогу Годишњег плана рада Штаба за 

ванредне ситуације у 2020. години.  

У 2019. години, до децембра месеца, 

одржане су три редовне седнице Штаба, на 

којима је донет низ предлога и закључака 

који су прослеђени СО Баточина на усвајање 

у форми одлука. Све заказане седнице Штаба 

су уредно одржане, увек са постојањем 

кворума за рад, са конструктивним 

дискусијама и предлозима. Планирани задаци 

и главне активности предвиђене планом рада 

за 2019. годину су успешно реализоване. 

На првој седници Штаба одржаој 

24.04.2019. године, именован је нови 

начелник Штаба, те је уместо досадашњег 

начелника Марије Милошевић изабран 

Душан Дељанин, представник Управе за 
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ванредне ситуације Крагујевац, као и 

претходни начелник. 

Одржане су и три ванредне седнице 

Штаба као последица обилних падавина, и то 

10.05.2019. године и две седнице дана 

04.06.2019. године. На наведеним ванредним 

седницама донет је низ закључака и наредби 

у циљу предузимања неопходних активности 

у спровођењу оперативних и превентивних 

мера на заштити и спасавању, а 

правовременом интервенцијом и 

ангажовањем Штаба спречене су евентуалне 

последице и штета, тако да се може рећи да је 

Штаб у потпуности оправдао сврху 

постојања. 

 Наредбом Министра пољопривреде и 

заштите животне средине РС утврђен је 

републички Оперативни план за одбрану од 

поплава за 2019. годину („Сл.гласник РС“ 

број 14/2019), на основу којег је израђен 

предлог, а након добијеног позитивног 

мишљења од стране ЈВП „Србијаводе“ 

Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш, бр. 5163/1 од 

04.06.2018. године, донета је Одлука о 

усвајању оперативног плана за одбрану од 

поплава за 2019. годину, бр. 020-415/19-01 од 

28.06.2019. године. У 2019. години из буџета 

је издвојено 1.200.000,00 динара са ПДВ-ом 

за спровођење превентивних мера за заштиту 

од поплава, и то 600.000,00 динара за израду 

пројектно техничке документације за уређење 

водотокова другог реда и 600.000,00 динара 

за уређење водотокова 2. реда. ЈП „Лепеница“ 

Баточина је у оквиру редовног одржавања 

зелених површина вршила кошење и сечење 

растиња на путним каналима и притокама 

водотокова 2. реда, као и чишћење 

водопропуста на свим каналима и 

водотоковима 2. реда, а посебно ангажовање 

је било забележено у тренутку одржавања 

ванредних седница Штаба као последица 

обилних падавина. 

 Од стране ошштине Баточина 

финансирана је адаптација гаражног простора 

ВСЈ за потребе возила и опреме, пре свега 

баријера за одбрану од поплава и пунилицу 

са џаковима за одбрану од поплава. Поново је 

после неколико година поново стављен у 

функцију хидрант код Дома здравља. 

  Од најважнијих закључака са 

редовних седница Штаба, од којих је већина 

реализована у 2019. години, треба издвојити 

онај који се односи на формирање стручно-

оперативних тимова за заштиту и спасавање 

бр. 217-14/19-01 од 05.06.2019. године, 

образовање радне групе за учешће на изради 

Плана заштите и спасавања и приступању 

изради Плана заштите и спасавања за 

територију општине Баточина. На основу 

ових закључака, израђена је Процена 

угрожености од елементарних непогода и 

других несрећа, добијена сагласност Управе 

за ванредне ситуације Крагујевац и донета 

одлуку о усвајању на седници СО Баточина, 

бр. 020-416/19-01 од 28.06.2019. 

године.Такође, израђен је и План заштите и 

спасавања, добијена сагласност Управе за 

ванредне ситуације Крагујевац и очекује се 

доношење одлуке о усвајању овог плана на 

првој наредној седници СО Баточина. 

Донета је и препорука грађанима и 

образовним установама о употреби и 

неорганизованој продаји пиротехничких 

средстава, као и упућивање апела грађанима 

за поступање по члану 50. став 1. Закона о 

заштити од пожара, закључак о стању, 

спремности и припремама субјеката и 

зимских служби, као и упознавање и 

спровођење закључака Републичког штаба за 

ванредне ситуације. 

Од пет противградних станица, где су 

претходних година биле активне само две, 

Општина Баточина је потписивањем уговора 

о додатном стимулисању стрелаца у јуну 

месецу ставила у функцију свих пет 

противградних станица, тако да је 

противградна заштита функционисала у 

пуном капацитету, те у 2019. години није 

забележена већа штета од града.                  

Водоснабдевање је било уредно, с тим 

што је у јулу месецу забележена већа 

потражња за техничком водом, посебно у 

селима Брзан, Доброводица и Кијево.  

Одржавање путних праваца у зимском 

периоду је и поред неколико снежних дана 

било уредно и ефикасно. 

Годишњим планом рада за 2019. 

годину планирано је укупно 13 редовних  

задатака, за које се може рећи да су већином 
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реализовани у потпуности, осим задатка 

обуке и оспособљавања команданта, 

заменика команданта, начелника, чланова 

штаба, повереника, заменика повереника, 

оперативно-стручних тимова, јединица опште 

намене, као и органа привредних друштава и 

других правних лица од значаја за заштиту и 

спасавање, који су реализовани делимично из 

разлога што одређен број чланова Штаба није 

имао обуку и у плану је да се у току 2020. 

године у сарадњи са Националним тренинг 

центром организује обука за чланове Штаба 

који нису имали обуку.  

Мора се напоменути да је сарадња са 

МУП-ом, Сектором за ванредне ситуације, 

Управом за ванредне ситуације Крагујевац 

веома добра,  као и координација и рад 

служби од значаја за заштиту и спасавање.  

 

                                                                                       
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

КОМАНДАНТ ШТАБА 

ОПШТИНА БАТОЧИНА    

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА                                                                                    

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ       

        

Здравко Младеновић 

Број 217-34/19-01 

Датум: 13.12.2019. године 

БАТОЧИНА 

_________________________ 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 

15. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС'', број 129/07, 

83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон и 

47/2018), члана 43. став 1. тачка 12. 

Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Сл. 

гласник РС“, број 87/2018) и члана 40. 

тачка 41. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина“ 

бр. 9/19), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 17.12.2019. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Годишњег плана рада 

Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Баточина за 2020. 

годину 

 

I УСВАЈА СЕ Годишњи план рада 

Општинског штаба за ванредне ситуације 

општине Баточина за 2020. годину. 

 

II Годишњи план рада Општинског 

штаба за ванредне ситуације општине 

Баточина за 2020. годину, усвојен на 

седници Општинског штаба за ванредне 

ситуације, одржаној дана 13.12.2019. 

године, заведен под бројем 217-35/19-01, 

саставни је део овог решења. 
 

III Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-904/19-01 од 17.12.2019. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

Б   А   Т   О   Ч   И   Н   А 

 
 

 

 
 

                      

ГОДИШЊИ  ПЛАН РА ДА 

 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

За 2020. годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар, 2019. година 

На основу члана 43. став 1. тачка 12. 

Закон о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник 

РС“, број 87/2018), члана 14. ставова 1. и 3. 

Уредбе о саставу и начину рада Штабова за 

ванредне ситуације („Сл.гласник РС“, број 

98/2010), Општински штаб за ванредне ситуације 

општине Баточина, на својој седници одржаној 

дана 13.12.2019. године, донео је  

 
 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ 

ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

1. Разматрање информације о изради 

Оперативног плана одбране од поплава 

за воде другог реда за 2020. годину и 

извештаја о спровођењу превентивних 

мера за заштиту од поплава на 

територији општине Баточина 

Носилац:  Општински штаб за ванредне 

ситуације општине Баточина 

Сарађује:  Општинска управа општине 

Баточина 

Рок:   Први квартал / у току године 

 

2. Разматрање информације о стању 

система за јавно узбуњивање на 

територији општине Баточина 

Носилац:  Општински штаб за ванредне 

ситуације Општине Баточина 

Сарађује:  ВСО за Баточину и Лапово 

Рок:   Први квартал / у току године 

 

3. Разматрање спровођења Одлуке о 

организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији 

општине Баточина као и достигнутом 

нивоу припрема за заштиту и 

спасавање оспособљених правних лица 

од значаја за заштиту и спасавање 

Носилац:  Општински штаб за ванредне 

ситуације општине Баточина 

Сарађује:  Општинска управа општине 

Баточина 

Рок:   Други квартал / у току године 

 

4. Разматрање информације о заштити од 

пожара на територији општине 

Баточина у 2020. години 

Носилац:  Општински штаб за ванредне 

ситуације Општине Баточина 
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Сарађује:  ВСО за Баточину и Лапово 

Рок:   Други квартал / у току године 

 

5. Упознавање са информацијом о стању 

спремности противградне службе и 

проблема у функционисању 

Носилац:  Општински штаб за ванредне 

ситуације општине Баточина 

Сарађује:  УВС, Одељење за управљање 

ризиком, Радарски центар „Бешњаја“ 

Рок:   Други квартал 

 

6. Разматрање информације о 

капацитетима везано за снабдевање 

становништва општине Баточина 

пијаћом водом и превентивним мерама 

у циљу спречавања последица суше 

Носилац:  Општински штаб за ванредне 

ситуације општине Баточина 

Сарађује:  Општинска управа општине 

Баточина 

Рок:   Други квартал / трећи квартал 

 

7. Разматрање информације о 

предузимању превентивних и 

оперативних мера за заштиту од 

пожара на отвореном простору у 

летњем периоду, а посебно у време 

жетвених радова 

Носилац:  Општински штаб за ванредне 

ситуације општине Баточина 

Сарађује:  Општинска управа општине 

Баточина, ВСО за Баточину и Лапово 

Рок:   Трећи квартал 

 

8. Разматрање извештаја о стању 

спремности и припремама субјеката и 

зимских служби пред наступајућу зиму 

Носилац:  Општински штаб за ванредне 

ситуације општине Баточина 

Сарађује:  Општинска управа општине 

Баточина,  и др. 

Рок:   Четврти квартал 

 

9. Разматрање извештаја о противградној 

заштити у 2020. години 

Носилац:  Општински штаб за ванредне 

ситуације општине Баточина 

Сарађује:  УВС, Одељење за управљање 

ризиком, Радарски центар „Бешњаја“ 

Рок:   Четврти квартал 

 

10. Разматрање и усвајање Извештаја о 

спроведеним радовима током године на 

водотоковима 1. и 2. реда на 

територији општине Баточина.  

Носилац:  Општински штаб за ванредне 

ситуације општине Баточина 

Сарађује:  Општинска управа општине 

Баточина, Управа за ванредне 

ситуације у Крагујевцу и 

учесници обука 

Рок:   Четврти квартал 

 

11. Разматрање Извештаја локалних 

самоуправа о утрошеним новчаним 

средствима у 2020. години за потребе 

заштите и спасавања и планирана 

новчана стредства буџетом, њихова 

расподела за заштиту и спасавање у 

2021. год.  

Носилац:  Општински штаб за ванредне 

ситуације општине Баточина  

Сарађује:  Општинска управа општине 

Баточина 

Рок:   Четврти квартал 

 

12. Разматрање и усвајање предлога 

Годишњег извештаја о раду 

Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Баточина за 2020. 

годину и његово достављање СО 

Баточина на усвајање 

Носилац:  Општински штаб за ванредне 

ситуације општине Баточина  

Сарађује:  Општинска управа општине 

Баточина 

Рок:   Четврти квартал 

 

13. Разматрање и усвајање нацрта Плана 

рада Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Баточина за 2021. 

годину и његово достављање СО 

Баточина на усвајање 

Носилац:  Општински штаб за ванредне 

ситуације општине Баточина  

Сарађује:  Општинска управа општине 

Баточина 

Рок:   Четврти квартал                                                                                         

                             

РЕПУБЛИКА СРБИЈА        

КОМАНДАНТ ШТАБА 

ОПШТИНА БАТОЧИНА   

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА                                                                                    

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ       

Здравко Младеновић 

Број 217-35/19-01 

Датум: 13.12. 2019. године 

БАТОЧИНА 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXIV                                 ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

 

583 

 

 

На основу члана 13. и 14. Закона о 

локалним изборима (“Службени гласник 

РС”, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 

54/2011) и члана 40. тачка 67. Статута 

општине Баточина (“Службени гласник 

општине Баточина”, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници одржаној 

дана 17.12.2019. године, у 13,36 часова, 

донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА У 

СТАЛНОМ САСТАВУ  

 

 

I У Изборну комисију општине 

Баточина, у сталном саставу (у даљем 

тексту: Изборна комисија)  именују  се: 

 

1. за председника ЈЕЛЕНА 

ИВАНОВИЋ, дипл.правник из 

Баточине, (Александар Вучић – 

Србија побеђује), 

- за заменика председника ДУШИЦА 

СТАНОЈЕВИЋ, дипл. правник из 

Жировнице, (Александар Вучић – 

Србија побеђује), 

2. за члана ДАРКО ПОПОВИЋ из 

Баточине, (Александар Вучић – 

Србија побеђује), 

- за заменика члана ЗОРАН ТОМИЋ 

из Баточине, (Александар Вучић – 

Србија побеђује), 

3. за члана МАРИЈА МИЛОЈЕВИЋ 

из Баточине, (Александар Вучић – 

Србија побеђује), 

- за заменика члана МИЛАН 

АРЕЖИНА из Баточине, 

(Александар Вучић – Србија 

побеђује), 

4. за члана НЕБОЈША ЂОКИЋ из 

Баточине, (Демократска странка – 

Др Ана Аничић), 

- за заменика члана БУДИМИР 

МИЛЕНТИЈЕВИЋ из Баточине 

(Демократска странка – Др Ана 

Аничић), 

5. за члана МАЈА БИОРАЦ из 

Баточине, (Група грађана Заједно за 

Баточину – Веруљуб Верко 

Стевановић), 

- за заменика члана БРАНКО 

БАЊАНАЦ из Баточине (Група 

грађана Заједно за Баточину – 

Веруљуб Верко Стевановић), 

6. за члана НОВИЦА ЈАНКОВИЋ из 

Баточине (Јединствена Србија – 

Драган Марковић Палма), 

- за заменика члана МИЛОРАД 

ЈОВАНОВИЋ из Баточине 

(Јединствена Србија – Драган 

Марковић Палма), 

7. за члана ВЕСНА ПАВЛОВИЋ из 

Баточине (Социјалистичка партија 

Србије (СПС) – Ивића Дачић), 

- за заменика члана ДРАГАНА 

ЕРЦЕГ из Баточине 

(Социјалистичка партија Србије 

(СПС) – Ивића Дачић). 

 

II За секретара Изборне комисије 

именује се ЈАСМИНА ЂОРЂЕВИЋ, 

дипл. правник из Баточине, 

- за заменика секретара Изборне 

комисије именује се РАДМИЛА ИЛИЋ, 

дипл. правник из Брзана. 

 

III Ступањем на снагу овог Решења 

престаје да важи Решење о именовању 

изборне комисије општине Баточина у 

сталном саставу, број 112-3/16-01 од 

28.01.2016. године (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 1/16). 

 

IV Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Законом о локалним изборима 

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

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

је да су органи за спровођење избора 

изборна комисија јединице локалне 

самоуправе и бирачки одбори.  

 Одредбама члана 12. Закона о 

локалним изборима утврђено је да 

чланови органа за спровођење избора и 

њихови заменици могу бити само грађани 

који имају изборно право, као и 

пребивалиште на територији јединице 

локалне самоуправе. 

 Чланом 13. Закона о локалним 

изборима утврђено је да Изборна 

Комисија ради у сталном саставу 

(именовани чланови) и проширеном 

саставу (опуномоћени чланови) да 

ниједна политичка странка или страначка 

коалиција не може имати више од 

половине чланова у сталном саставу 

органа за спровођење избора, да у 

решењу о именовању председника и 

чланова органа за спровођење избора, 

поред личног имена председника, 

односно члана, мора бити наведена 

његова политичка припадност или назив 

странке, односно страначке коалиције на 

чији предлог је именован.  

 Чланом 14. Закона о локалним 

изборима предвиђено је да изборну 

комисију у сталном саставу чине 

председник и најмање шест чланова које 

именује Скупштина јединице локалне 

самоуправе на предлог одборничких 

група у Скупштини јединице локалне 

самоуправе, сразмерно броју одборника, а 

у проширеном саставу – и по један 

опуномоћени представник подносилаца 

изборне листе који је предложио најмање 

две трећине кандидата од укупног броја 

одборника који се бира, да Изборна 

комисија има секретара кога именује 

Скупштина јединице локалне самоуправе 

који учествује у раду Комисије без права 

одлучивања, да председник, чланови 

изборне комисије у сталном саставу и 

њен секретар имају заменике, да за 

председника, заменика председника, 

секретара и заменика секретара изборне 

комисије именује се лице које је 

дипломирани правник. 

Одредбама члана 40. тачка 67. 

Статута општине Баточина (“Службени 

гласник општине Баточина”, бр. 9/19), 

прописано је да скупштина општине 

именује Изборну комисију за спровођење 

избора за одборнике Скупштине општине 

у складу са Законом. 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења 

допуштена је жалба Управном суду у 

року од 24 часа од доношења Решења.            

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-905/19-01 од 17.12.2019. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

___________________________ 

 

На основу члана 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' број 129/2007, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 

47/2018), члана 21. став 1. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, бр. 15/2016), члана 44. став 1. 

Одлуке о усклађивању пословања Јавног 

предузећа "Лепеница Баточина" из 

Баточине са Законом о јавним 

предузећима („Сл. гласник општине 

Баточина'', бр. 19/17 - пречишћен текст и 

33/17) и члана 40. тачка 13. Статута 

општине Баточина („Сл. гласник општине 

Баточина'', бр. 9/19), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

17.12.2019. године, донела је: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању престанка мандата 

председнику и члановима Надзорног 

одбора Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' из Баточине  

 

I Утврђује се престанак мандата 

председнику и члановима Надзорног 

одбора Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' из Баточине, због истека 

периода на који су именовани, и то: 

 

1. Никола Дукић из Баточине  

председник,  

2. Часлав Станковић из Баточине, 

члан,  

3.  Горица Танасијевић из Баточине, 

члан. 

 

II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење 

решења о утврђивању престанка мандата 

председнику и члановима Надзорног 

одбора Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' из Баточине садржан је у 

одредбама члана 32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи и члана 40. тачка 13. 

Статута општине Баточина којим је 

прописано да скупштина општине 

именује и разрешава надзорни одбор и 

директора јавног предузећа чији је 

оснивач. 

 Одредбама члана 21. став 1. Закона 

о јавним предузећима прописано је да 

мандат председнику и члановима 

надзорног одбора престаје истеком 

периода на који су именовани, оставком 

или разрешењем.  

Како је истекао период на који су 

именовани председник и чланови 

Надзорног одбора Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' из Баточине то је 

донето решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 118-12/19-01 од 17.12.2019. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

________________________ 

 

На основу члана 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'' број 129/2007, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 

47/2018), члана 16. став 2. и члана 17. став 

3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/2016), 

члана 40. став 2. Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног предузећа "Лепеница 

Баточина" из Баточине са Законом о 

јавним предузећима („Сл. гласник 

општине Баточина'', бр. 19/17 - 

пречишћен текст и 33/17) и члана 40. 

тачка 13. Статута општине Баточина („Сл. 

гласник општине Баточина'', бр. 9/19), 

Скупштина општине Баточина на 

седници одржаној дана 17.12.2019. 

године, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова 

Надзорног одбора Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' из Баточине  

 

III ИМЕНУЈУ СЕ председник и 

чланови Надзорног одбора Јавног 

предузећа ''Лепеница Баточина'' из 

Баточине, на период од четири године, и 

то: 

1. Радко Јовановић из Лапова, за 

председника,  

2. Никола Дукић из Баточине, за 

члана,  
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3.  Горица Танасијевић из Баточине, 

за члана, представник запослених. 

 

IV Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

Образложење 

 Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама  члана 16. 

став 2. и члана 17. став 3. Закона о јавним 

предузећима којим је прописано да 

надзорни одбор јавног предузећа чији је 

оснивач аутономна покрајина или 

јединица локалне самоуправе има три 

члана, од којих је један председник и да 

председника и чланове надзорног одбора 

јавног предузећа чији је оснивач јединица 

локалне самоуправе именује орган 

одређен статутом јединице локалне 

самоуправе, на период од четири године, 

од којих је један члан надзорног одбора 

из реда запослених.  

 Одредбама члна 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи и члана 40. 

тачка 13. Статута општине Баточина 

прописано је да скупштина општине 

именује и разрешава надзорни одбор и 

директора јавног предузећа чији је 

оснивач, док је одредбама члана 40. став 

2. Одлуке о усклађивању пословања 

Јавног предузећа "Лепеница Баточина" из 

Баточине са Законом о јавним 

предузећима утврђено да председника и 

чланове надзорног одбора Јавног 

предузећа, од којих је један члан из реда 

запослених, именује Скупштина општине, 

на период од четири године, под 

условима, на начин и по поступку  

утврђеним законом, статутом општине и 

овом Одлуком. 

Имајући у виду наведено, на 

предлог овлашћеног предлагача за 

представнике у надзорном одбору,  

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 112-60/19-01 од 17.12.2019. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
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