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ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 ЗА 2018/2019. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

У Баточини,  новембар 2018. год. 

 

 На основу члама 42. Одлуке о 

комуналном уређењу општине 

Баточина (,,Сл. гласник општине 

Баточина“ бр. 23/18) и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (,,Службени 

гласник општине Баточина“, број 

10/16), на предлог Одељења за 

имовинско-правне послове, 

урбанизам, грађевинарство, стамбено-

комуналне, инспекцијске послове и 

инвестиције, Одсек за инвестиције и 

инфраструктуру Општинске управе 

општине Баточина, Општинско веће 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 15.11.2018. године, 

донело је: 
 

 

П Р О Г Р А М  

ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 ЗА 2018/2019. ГОДИНУ 

 

 

1. У В О Д 

 

Програм зимске службе општине 

Баточина се доноси на основу члана 

42. Одлуке о комуналном уређењу 

општине Баточина (,,Сл. гласник 

општине Баточина“ бр. 23/18 од 

26.10.2018. године). 

Одржавање локалних путева и 

улица у зимским условима, је само 

један сегмент у склопу редовног 

одржавања путева, који је 

комплексан, сложен и захтева 

оптимално и флексибилно 

ангажовање, да би саобраћај могао 

нормално, безбедно и без застоја да се 

одвија. 

Одржавање локалних путева и 

улица на територији општине 

Баточина, Скупштина општине 

Баточина поверила је ЈП „Лепеница 

Баточина“ из Баточине, Одлуком о 

усклађивању пословања Јавног 
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предузећа "Лепеница Баточина" из 

Баточине са Законом о јавним 

предузећима („Сл.гласник општине 

Баточина“, бр. 14/16, 22/16 и 18/17). 

Да би се постигла рационалност у 

одржавању локалних путева и улица у 

зимском периоду неопходна је 

координација између општине 

Баточина, ЈП „Лепеница Баточина“, 

учесника у саобраћају (корисници) и 

органа МУП-а који регулише 

саобраћај, као и квалитетна и 

благовремена информисаност о стању 

и условима који владају на путу. 

 

2. ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА У 

ЗИМСКОМ  ПЕРИОДУ 

 

Код одржавања локалних путева и 

улица у зимским условима 

подразумева се: 

 

1)  Организација зимске службе и 

вршење послова на обезбеђењу 

проходности путева у зимском 

периоду (чишћење снега и 

посипање коловоза сољу и 

ризлом) 

 

ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА: 

 

 Чишћење снега на целој 

дужини свих путних праваца, 

обухваћених овим Програмом, обавља 

се хидрауличном даском монтираном 

на одговарајуће возило. 

 Чишћење снега се врши чим 

наслаге снега достигну 5cm. Почетак 

интервенције зависи од дебљине 

снежног покривача и мора да отпочне 

сходно временским приликама у било 

које доба дана или ноћи. 

 У случају неблаговремене 

интервенције којом би се 

проузроковало стварање ледене 

покорице од утабаног снега, трошкове 

отклањања исте, Општинска управа 

неће сносити. 

 

ПОСИПАЊЕ СОЉУ И 

РИЗЛОМ: 

 

 Друга операција интервенције 

на путним правцима обухваћених 

Програмом, састоји се од посипања 

коловоза сољу или мешавине 

индустријске соли и ризле. 

 Посипање путних праваца 

може да се обавља као додатна или 

пак као посебна операција, и то увек 

по посебном налогу који издаје 

Општинска управа, с тим да налози за 

посипање могу бити дати и условно 

(нпр. ако температура пређе одређени 

подељак).  Трошкови интервенција 

која не буде урађена у року неће бити 

надокнађени. 

 Чишћење и посипање осталих 

путних праваца обавиће се по налогу. 

 

2) Извршавање осталих послова 

потребних за обезбеђивање 

проходности путева (испуштање 

воде са коловоза, одржавање 

канала, одржавање саобраћајне 

сигнализације – сталне и 

привремене, поправка 

сигурносних ограда, крпљење 

ударних рупа, оштећених 

банкина, уклањања блата са 

коловоза, итд). 

 

Коловозна конструкција и 

саобраћајна сигнализација на делу 

државног пута, који пролази кроз 

насеље, као саставни део државног 

пута, у ширини коловоза тог пута ван 

насеља, одржава се као саставни део 

тог пута. 
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3.   ВРЕМЕ ТРАЈАЊА 

ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

 

Почетак зимске службе је 

15.11.2018. године и њена активност 

траје до 31.03.2019. године. Уколико 

дође до падавина или потребе за 

интервенцијом због појаве поледице 

или слично, ЈП „Лепеница Баточина“ 

је обавезна да интервенише и пре и 

после наведеног термина трајања 

зимске службе. 

Одржавање путева у току зиме 

обавља се из седишта ЈП Лепенице 

Баточина, у коме су смештен 

радници, механизација, као и со и 

ризла за посипање. 

 

3.1. СТЕПЕН АГАЖОВАНОСТИ 

 

У зависности од временских 

услова и метеореолошке прогнозе 

времена уводи се више степена 

агажованости (припремљености) 

средстава рада и људства и то: 

- три степена ангажованости у 

зависности од метереолошке 

прогнозе времена (температуре 

ваздуха, снежних падавина и 

сл.) са 25%, 50% и 100% 

ангажованости и 

- четврти степен ангажованости 

уводи се када се јаве временске 

непогоде, ванредно стање. 

 После почетног првог степена, 

примена виших степена почиње онда 

када то временски услови диктирају, а 

такође и враћање у ниже степене када 

то временски услови диктирају. 

 

Планирани степени агажованости 

по месецима 

 

МЕСЕЦ 
УКУПНО 

ДАНА 

СТЕПЕНИ АГАЖОВАНОСТИ 

25% 50% 100% 

Новембар 15 15 - - 

Децембар 31 - 16 15 

Јануар  31 - - 31 

Фебруар  28 - 14 14 

Март 31 16 15 - 

 

С В Е Г А 

 

136 

 

31 

 

45 

 

60 

 

 

 

3.2.    ЕФЕКТИВАН РАД И 

ДЕЖУРСТВА 

 

 Под ефективним радом и 

дежурствима подразумева се време 

ангажовања средстава рада и људства 

у периоду од 0 до 24 часа и оно се 

мора испланирати за територију целе 

општине Баточина у зависности од 

приоритета путног правца, деонице и 

других елемената. 

 

 Да би се за план трошкова 

зимске службе као плански елемент 

могао третирати ефективни рад и 

дежурство планира се рад: 

1. за возила укупно 16 часова, 

односно: 

а) ефективни рад...... 4 часа 

б) дежурство и 

смене..........................4 часа 
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в) дежурство II смене.... 

......................... 8 часова 

г) ефективни рад суботом и 

недељом.............       16 часова 

 

2. за машине укупно 8 часова 

односно: 

а) ефективни 

рад............................ 2 часа 

б) дежурство у I смени 

.............................. 6 часова 

 

3. за раднике, планира се рад 

суботом и недељом са увећаном 

јединичном ценом рада 26%; 

а) ефективни рад..... 4 часа 

б) дежурство I смене...4 часа 

в) дежурство II смене.8 часова 

г) ефективни рад суботом и 

недељом..     16 часова 

 

 Планира се ангажовање 

радника за време државних празника 

где се јединична цена рада увећава за 

110%. 

 

 Ради евентуалног ангажовања 

у зимској служби, када се прогнозира 

већи број дана са дневним 

температурама преко 0° C, уз 

очекиване негативне темепратуре 

преко ноћи и могуће падавине, 

предвиђа се пасивно дежурство за 

ангажовање механизације и радника и 

то: 

 а) за пасивно дежурство 

радника, утврђује се цена у висини од 

60% од вредности радног часа за које 

посебан налог издаје Општинска 

управа, а у зависности од временских 

услова. 

 б) за пасивно дежурство 

механизације, утврђује се цена у 

висини од 30% од вредности радног 

часа за које посебан налог издаје 

Општинска управа, а у зависности од 

временских услова. 

 

 

 

 4.   ТЕХНОЛОГИЈА РАДА 

 

Одржавање локалних путева и 

улица у зимским условима је 

специфично и захтева флексибилност 

у организацији, специјална и 

наменска средства рада, опрему, 

обученост људства, мобилност у 

деловању на отклањању насталих 

узрока и сметњи на путу за безбедно 

одвијање саобраћаја. 

 

 4.1. ТЕХНОЛОГИЈА РАДА 

 

 Одржавање локалних путева и 

улица у зимским условима има за циљ 

ослобађање  површине коловоза од 

снега и спречавање стварања 

поледице што се постиже: 

❖ превентивним посипањем пре 

падања снега или формирања 

поледице. Превентивно 

посипање захтева 

благовремено сазнање о стању 

временских прилика на 

великим пространствима, као и 

тачно сазнање о локалним 

микро климатским подацима; 

❖ посипањем пре или при 

падању снега, спречава се 

стварање леда. У почетку 

падања снега треба насипати 

со – индустријску со за 

насипање путева, која снегу 

одузима способност 

стврдњавања услед кохезије и 

онемогућава под саобраћајем 

стварање тврдих слојева . 

❖ посипање соли по одгртању 

снега обавља се да би се 
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одстранио заостали снег иза 

чишћења и спречило његово 

стврдњавање. 

❖ насипање сољу на клизавици 

обавља се када је дошло до 

наглог пада температуре на                                  

већем простору. 

 

 4.2. ПРИПРЕМА ПУТА 

 

 Пре него што се отпочне са 

радовима на одржавању путева у 

зимским условима, потребно је 

урадити неке радове на припреми 

пута и објеката као предуслов за 

безбедније извођење радова у току 

чишћења снега, спречавања поледице 

као: 

- оправка површине коловоза, 

- уређење банкина, 

- радови на чишћењу јаркова, 

ригола, пропуста, да се вода може 

несметано одвести  ван трупа 

пута, 

- обновити хоризонталну 

сигнализацију, 

- обележавање ширине коловоза, 

препрека са моткама. 

 

4.3. ПРИПРЕМА 

СРЕДСТАВА РАДА 

 

 Пре него што се средства рада 

укључе у одржавање путева зими, 

неопходно је да се иста по већ 

одређеној динамици повлаче са 

терена и обави: 

- редовни преглед машина и 

сервисирање, 

- средње оправке и ремонти, 

- за недостајућу опрему 

благовремено урадити уговоре о 

закупу, 

- набавке потребних количина 

горива и мазива за средства рада, 

- обезбеђење довољних количина 

посипног материјала и др. 

 

 4.4. РАСПОЛОЖИВОСТ 

МЕХАНИЗАЦИЈЕ И РАДНЕ 

СНАГЕ 

 

ЈП Лепеница Баточина 

располаже следећом механизацијом за 

обављање послова зимског 

одржавања путева и улица и то: 

- Камион ФАП 19/20 са плугом и 

епохом (посипач соли) ком 1 

- Трактор ИМТ 539 са приколицом 

и посипачем соли (циклоном), ком 

1 

- Самоходна чисталица за тротоаре 

и остале неприступачне јавне 

површине, ком 1 

- Комбинована машина ЈСВ 4сх, 

ком 1 

- Опел Мовани за превоз људи, 

шљунка и соли, ком 1. 

 

 Наведена механизација мора 

испуњавати следеће захтеве: 

- мора да буду регистрована 

- мора да поседује исправне уређаје за 

евидентирање часова рада ( осим оне 

механизације за коју не постоји 

техничка могућност уградње и која ће 

рад правдати радним налозима). 

  

 Потребан минимум 

расположиве радне снаге ЈП 

Лепенице Баточина, за обављање 

послова зимског одржавања путева и 

улица обухвата: 

 

- 1 возач 

- 1 руковаоц радне машине и 

- 10 физичких радника. 
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5.  ПРИОРИТЕТИ 

ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА 

 

 5.1. ПОДЕЛА ПУТЕВА ПО 

ПРИОРИТЕТИМА 

 

 Зимску службу није могуће 

организовати тако да се на свим 

улицама и путевима као и путним 

правцима делује истовремено. Зато је 

овим Програмом утврђен редослед и 

приоритет одвијања радова Зимске 

службе. 

 Сви локални путеви и улице 

категорисани су у три приоритета и 

то: 

- у први приоритет су сврстане 

главне улице Вароши Баточине и 

главни путни правци до села која се 

гранају из Вароши Баточина, као и 

путни правци где се обавља јавни 

превоз 

- у други приоритет су сврстани 

главни путни правци у Месним 

заједницама општине 

- у трећи приоритет су сврстани 

остали путни правци. 

 

❖ Путеви првог приоритета 

 

Коловоз се чисти и посипа 

сољу и ризлом тако да се омогући 

одвијање саобраћаја уз смањену 

брзину у отежаним условима (снег на 

коловозу, падавине, поледица, ниске 

температуре, слаба видљивост и сл.), 

на максимално 40 км/час. 

 До прекида саобраћаја може 

доћи у трајању од 1 – 3 часа дневно, у 

зависности од временских услова. 

 Одвијање саобраћаја 

подразумева обавезну употребу 

зимске опреме од свих корисника 

путева. 

 За овај приоритет одређен је 

учинак једног возила са 

хидрауличном даском и посипачем за 

со или абразивним материјалом да 

одржава деоницу пута у дужини до 50 

км. 

 Првим припритетом 

обухваћени су следећи путни правци: 

  

У БАТОЧИНИ:  

- ул. Краља Милана Обреновића до 

почетка Краља Петра I, 

- ул. Краља Петра I од центра до маг. 

пута за Крагујевац, 

- ул. Цара Душана, 

- ул. Војводе Путника (поред бенз. 

пумпе до ул. Кнеза Милоша     

Обреновића, 

 - ул. Његошева до Дома здравља,  

- ул. Доситеја Обрадовића и Старине 

Новака до чесме ''Циганчица''. 

 

ПУТ ЗА ЦРНИ КАО: 

- ул. Кнеза Милоша Обреновића, од 

Дома здравља до првог раскршћа у 

Црном Калу, укључујући целу 

деоницу пута за Рачу до границе 

територија две општине. 

 

ПУТ ЗА ДОБРОВОДИЦУ: 

- Од магистралног пута за Крагујевац, 

кроз Лозницу, улицом Карађорђевом, 

до центра села и путем који повезује 

Доброводицу са Кијевом. 

 

 

ПУТ ЗА КИЈЕВО:  

- Од скретања за Кијево до центра 

села. 

ПУТ ЗА БАДЊЕВАЦ: 

- Од магистралног пута за Крагујевац 

до Дома културе и управне зграде ЗЗ 

''Бадњевац''. 

 

ПУТ ЗА МИЛАТОВАЦ: 
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- Од магистралног пута за Крагујевац 

до центра – школе. 

 

ПУТ БАТОЧИНА-ЛАПОВО: 

- Преко Црвеног брега од чесме 

''Циганчица'' до катастарске границе 

са општином Лапово. 

 

❖ Путеви другог 

приоритета 

 

Коловоз се чисти и посипа 

ризлом или шљаком тако да се 

омогући одвијање саобраћаја са 

смањеном брзином на максимално 20 

км/сат у отежаним условима (снег на 

коловозу, падавине, поледица, ниске 

температуре, слаба видљивост и сл.). 

До прекида саобраћаја може 

доћи у трајању до 6 часова дневно, у 

зависности од временских услова. 

Обавезна је употреба зимске 

опреме, а у брдовитим и планинским 

пределима употреба ланаца. 

За овај приоритет одређен је 

учинак једног возила са 

хидрауличном даском и посипачем за 

со или абразивни материјал да 

одржава деоницу пута у дужини до 60 

км. 

 Другим припритетом 

обухваћени су следећи путни правци: 

 

ПУТ ЗА ГРАДАЦ: 

- Од магистралног пута за Крагујевац 

до надвожњака, укључујући и његово 

чишћење као и одржавање новог пута 

Градац-Бадњевац. 

 

ПУТ ЗА ЖИРОВНИЦУ: 

- Од магистралног пута за Крагујевац 

до основне школе, као и прилаз 

центру од магистралног пута кроз 

раскрсницу са Бадњевцем. 

 

ПУТ ЗА ПРЊАВОР: 

- Од магистралног пута за Крагујевац 

до основне школе. 

 

 

 

ПУТ ЗА БРЗАН: 

- Од регионалног пута (улаз у насеље 

Ђунис) кроз село до основне школе 

(улаз у насеље Солило) 

 

ПУТ ЗА НИКШИЋ: 

- Кружним путем кроз насеље. 

 

❖ Путеви трећег 

приоритета 

 

Коловоз се чисти и тиме 

омогућује проходност али тек пошто 

буде завршено чишћење путева I  и II 

приоритета, дакле са извесним 

закашњењем. Обавезна је употреба 

зимске опреме, нарочито ланаца.  

Овај приоритет обухвата пут 

према викенд насељу у Брзану у 

ситуацијама ургентног отклањања 

кварова на трафо станици и 

далеководу, путеве према болеснима 

и угроженима, у складу са пријавама 

од стране Дома здравља Баточина и 

Центра за социјалниу рад, као и 

остали путне правце у које спадају 

сви, који нису наведени, а налазе се на 

територији општине Баточина. 

 На свим наведеним путним 

правцима је обавезна употреба зимске 

опреме, а у брдовитим теренима 

употреба ланаца. 

 

5.2.   МАТЕРИЈАЛ ЗА 

СПРЕЧАВАЊЕ 

ПОЛЕДИЦЕ 

 

За спречавање клизавости 

користи се: 
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- абразивни материјал, шљака, 

песак, дробљени материјал 

(камена ситнеж), крупноће 

зрна од 4-8м/м   

- хемијски материјали, со 

(натријум хорид) или отопине 

соли калцијум хлорида; 

- мешавине абразивних 

материјала са сољу у односу 

3:1 до 6:1. 

 

Количине соли и абразивних 

материјала по приоритетима су: 

- за путеве I приоритета 

а) со.....................................  25 т 

б) абразивни материјал ..... 50 т 

 

- за путеве II приориетета 

а) абразивни материјал ....  70 т 

 

 

6. ПРИКУПЉАЊЕ 

ПОДАТАКА И 

ИНФОРМИСАЊЕ 

 

За информисање корисника 

пута, као и за потребе одржавања 

путева у зимским условима,   ЈП 

"Лепеница Баточина" организоваће 

Инфо-центар (тел.034/6841-100),  где 

се потпуности може пратити стање 

пута и временски услови који владају. 

Такође, информације о 

условима који владају на путу, 

корисници могу добити  путем 

средстава јавних информисања: 

општинске странице 

www.sobatocina.org.rs, на интернет 

страници ЈП "Лепеница Баточина"  и 

других расположивих медија ( ТВ 

ХИТ ПЛУС и др.) . 

 

 

 6.1. ПРИКУПЉАЊЕ 

ПОДАТАКА ЗА ПОТРЕБЕ ПУТА 

 

 Ефикасност одржавања у 

зимским условима зависи од 

благовремено прикупљених података, 

од промена које су настале или које 

предстоје за поједини путни правац, 

територију и целу мрежу јавних 

путева. 

 

 6.1.1. Метеоролошки подаци 

 

 На основу података од 

хидрометеоролошке службе и 

радарске службе, као и прикупљених 

информација о временској прогнози, 

могу се благовремено извршити 

одговарајуће припреме за ангажовање 

средстава. 

 

 Од хидрометеоролошке службе 

добија се метеоролошка информација:

  

а) Метереолошка прогноза: 

 - јутарњи метеоролошки 

билтен (око 7,30 часова) са прогнозом 

времена до краја дана и вредностима 

метеоролошких података; 

 - дневни метеоролошки билтен 

(око 12 часова) са прогнозом времена 

за следећи дан и изгледима времена за 

наредних седам дана; 

 - ванредна упозорења, која се 

достављају у ситуацијама кад се 

очекује нагло погоршање времена. 

 

 Поред наведеног, Управа за 

ванредне ситуације у Крагујевцу 

доставља дневне извештаје догађаја, 

појава и предузетих мера из делокруга 

свог рада. 

 

 6.1.2. Подаци који се 

прикупљају на терену 

 

http://www.sobatocina.org.rs/
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 Прикупљени подаци на терену 

о временским условима, заједно са 

метеоролошким подацима, омогућују 

правилну процену ситуације и 

одређују врсту ангажованости. 

 Подаци који се прикупљају на 

терену помоћу одговарајућих 

техничких средстава су: 

- температура ваздуха, 

- влажност коловоза (сув, 

влажан, покривен снегом), 

- регистрација падавина 

по времену и интензитету и сл. 

 

Подаци о проходности и стању 

путева у зимским условима 

прикупљају се сваки дан 

најмање два пута дневно, а по 

потреби и чешће у зависности од 

стања пута и временских прилика. 

Ови се подаци прикупљају путем 

дежурног возила,  на начин да 

дежурни у возилу  при обиласку 

терена, мобилним телефоном 

информише овлашћено лоце у 

седишту предузећа о стању сваке 

деонице, о чему се води дневник 

информисања. 

 

 

 6.2. ИНФОРМИСАЊЕ 

УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ – 

КОРИСНИКА 

  

 Информисање као целина 

састоји се од прикупљања, обраде и 

дистрибуције информација. 

 

 6.2.1. Прикупљање 

информација 

 

 Прикупљање информација 

обухвата брзо и објективно стицање 

сазнања о стању на путевима, 

хидрометеоролошким условима који 

владају, а потом се то сазнање 

дистрибуира у центар. Прикупљање 

ових информација обавља се преко 

дежурних екипа са терена, који су 

непрекидно на месту догађаја. Овако 

прикупљени подаци са терена 

прикупљају се и региструју на нивоу 

предузећа. 

 

 6.2.2. Обрада информација 

 

 Обрада информација обухвата 

скуп свих приспелих сазнања са 

терена о стању на путевима и њихово 

обједињавање у једну целину. 

 ЈП Лепеница Баточина 

припрема и доставља информацију о 

стању путева које територијално 

покрива. 

 Оваку информацију предузеће 

доставља локалним средствима јавног 

информисања са појединим 

специфичностима, које су неопходне 

за локалне потребе. 

 На основу добијених 

информација са терена, преко своје 

службе за информисање, издаје 

збирну информацију о стању на 

путевима и временским условима који 

владају на мрежи јавних путева на 

територији предузећа. 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЈА 

СИСТЕМА ВЕЗА 

 

У јединственом систему веза у 

предузећу за прикупљање и 

дистрибуцију података користи се 

телекомуникациона мрежа, којом су 

повезани ЈП Лепеница Баточина, 

надлежни орган Општинске управе 

Општине Баточина и ПС Баточина. 
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        8.   ВАНРЕДНЕ ОКОЛНОСТИ 

 

У случају наступања 

ванредних околности, у којима ЈП 

„Лепеница Баточина“ својом 

расположивом механизацијом и 

радном снагом не може да опслужи 

путеве на целокупној територији 

општине Баточина, Општинска 

управа општине Баточина ће 

ангажовати друго правно лице или 

више њих, у зависности од стања на 

путевима, са одговарајућом 

механизацијом за чишћење путева од 

снега, како би се обезбедили 

проходни путеви и осигурала 

безбедност саобраћаја на истима. 

 

9. ФИНАНСИЈСКА 

СРЕДСТВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА ЗИМСКЕ 

СЛУЖБЕ 

 

Укупна планирана средства за 

реализацију програма зимске службе 

општине Баточина за 2018/2019 

годину износе 6.000.000 динара и то: 

• износ од 2.000.000 динара 

обезбеђен је Одлуком о буџету 

општине Баточина за 2018.годину, 

на разделу 4, глава 4.01, функција 

451, програм 07 – Организација 

саобраћаја и саобраћајна 

инфраструкура, ПА 0002 – 

Управљање и одржавање 

саобраћајне инфраструктуре, 

позиција 071, економска 

класификација 425 – Текуће 

поправке и одржавање; 

• износ од 4.000.000 динара биће 

обухваћен Одлуком о буџету за 

2019.годину, на истоврсној 

апропријацији. 

 

 

10. ОБЈАВЉИВАЊЕ 

ПРОГРАМА 

 

 Овај Програм ступа на снагу 

даном доношења и објавиће се у ,,Сл. 

гласнику општине Баточина“. 

   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 110-22/18-01 од 15.11.2018. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 
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