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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ЛЕБАНЕ
192.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14, 101/16 
и 47/18), члана 69. Статута општине Лебане (,,Сл. 
гласник града Лесковца'', број 8/19), члана 3. Одлуке 
о Општинском већу ("Сл. гласник грaда Лесковца", 
број 31/19), а у складу са чланом 44. Закона о црквама 
и верским заједницама (''Службени гласник РС", број 
36/06), Општинско веће општине Лебане, на седници 
одржаној 29.03.2021. године, доноси

ПРАВИЛНИК

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ 
СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА

Члан 1.
Овим Правилником уређују се ближи критеријуми, 
услови, обим, начин и поступак доделе средстава цр
квама и верским заједницама (у даљем тексту: Кори
сници) за реализовање програма у циљу уна пређивања 
верских слобода и остваривања општег добра и 
заједничког интереса.

Члан 2.
Општина Лебане у финансирању реализације програма 
или суфинансирајућег дела средстава за финансирање 
програма може учестововати у границама средстава 
одобрених за ту намену у буџету Општине, а на основу 
критеријума из овог Правилника.
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката цркава и верских заједница чији 

подносилац има седиште на територији општине 
Лебане, може се расписати више пута у току године.
Средства из става 1. овог члана могу се доделити за 
реализацију програма за изградњу, одржавање и обнову 
верских објеката, прибављање објеката или земљишта 
за изградњу нових верских објеката и уређење простора 
око нових и постојећих верских објеката, набавку 
осталих ствари потребних за функционисање верске 
заједнице, у складу са потребама и могућностима и за 
њихове културне и научне установе и програме.
Средства се распоређују за обављање градитељске, 
добротворне и научне делатности, за инвестиционе 
радове на црквеним храмовима и другим сакралним 
објектима, изградњу нових црквених храмова, обнову 
постојећих црквених храмова који су без обнове ду же 
времена, а посебно црквених храмова који су споме
ници културе, обнову парохијских домова, уређење и 
ревитализацију простора верских гробаља, изградњу 
и обнову капела на гробљима, изградњу нових и обно
ву објеката, пропалих торњева и звоника, као и при
бављање објеката и земљишта за изградњу нових ве
рских објеката, и уређење простора око нових и по
стојећих верских објеката, за набавку осталих ствари 
по требних за функционисање верске заједнице на 
тери торији општине Лебане или на било ком месту у 
земљи и иностранству где живе грађани општине Ле
бане, обнову икона, осликавање унутрашњости хра
мова, стављање нових фасада и кречење црквених 
хра мова, обнову пропалог крова који прокишњава, пре
сецање и санирање влаге на црквеним зидовима, уре
ђивање простора око цркве – озелењавање, изградња 
приступних стаза и обезбеђивање клупа за седење, 
обнову пропалих ограда око цркве, добротворне и ху
манитарне активности, као и друге активности со
цијалне заштите, организовање традиционалних 
годишњица и датума који су посвећени имену које црква 
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носи, организовање црквених манифестација, неговање 
и развој рада црквених хорова и њиховог учешћа на 
хорским фестивалима, издавачку и научну делатност, 
научна истраживања везана за цркву, организовање 
стру чних, научних скупова.
Средства из става 1. овог члана могу се доделити 
Корисницима на основу јавног конкурса за доделу 
средстава.
Надлежно одељење Општинске управе доставља 
Комисији за расподелу средстава црквама и ве
рским заједницама (у даљем тексту: Комисији) и Ко
рисницима информацију о висини расположивих сре
дстава из става 1. овог члана.

Члан 3.
Основни услови за доделу средстава Корисницима за 
реализовање програма су: 

• да подносилац програма има статус цркве или 
верске заједнице у складу са Законом о црквама и ве
рским заједницама,

• да је седиште подносиоца програма на територији 
општине Лебане и / или,

• да се програм од јавног интереса реализује на 
територији општине Лебане или у било ком месту у 
зе мљи и иностранству где живе грађани општине 
Лебане.
 

Члан 4. 
Мерила и критеријуми за избор пројеката за изградњу, 
одржавање и обнову верских објеката, прибављање 
објеката и земљишта за изградњу нових верских обје
ката, и уређење простора око нових и постојећих ве
рских објеката, за набавку осталих ствари потребних 
за функционисање верске заједнице, у складу са по
требама и могућностима су :

 степен угрожености верског објеката,
 категоризација верског објекта као културног 

добра (изузетан значај, велики значај, споменик ку
лту ре),

 значај верских објеката за културу, уметност, 
исто рију и слично уколико верски објекат није утвр
ђен као споменик културе,

 циљеви који се постижу: обим унапређивања ве
рских слобода и остваривања општег добра и заје
дни чког интереса,

 висина средстава која су добијена у претходном 
периоду из буџета општине,

 да ли су из других извора сакупљена средства, па 
је потребан само један део средстава да би се затво
рила финансијска конструкција.

Приликом одређивања висине учешћа у додели 
фи нансијских средстава за добротворне и научне де
ла тности, код сваке појединачне пријаве, полази се од 
следећих критеријума:

 карактер и значај црквене манифестације,
 карактер стручних и научних скупова, добротворно 

– хуманитарних делатности и значај стручних и 
научних скупова, односно значај пројекта везаног за 
ту делатност,

 висина средстава која су добијена у претходном 
периоду из буџета општине.

Члан 5.
Расподела средстава из члана 2. овог Правилника 
врши се на основу јавног конкурса.
Јавни конкурс расписује Општинско веће општине 
Лебане.
О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу 
одлучује Општинско веће, на предлог Комисије, коју 
решењем именује Председник општине.
Јавни конкурс се објављује на званичном сајту општине 
Лебане и на огласној табли општинске управе а може 
се објавити и у средствима јавног информисања.

 Јавни конкурс садржи:
• предмет јавног конкурса,
• потребну документацију која се подноси уз 

пријаву на конкурс,
• критеријуме за одабир програма,
• датум почетка и завршетка јавног конкурса,
• адресу на коју се доставља пријава.
 

Пријава на Конкурс подноси се на писарници Општи
нске управе Лебане, на прописаном обрасцу или путем 
поште.

Члан 6.
Комисија има председника и два члана.
Административно  техничке послове за потребе Ко
ми сије обављаће техничко лице запослено у Општи
нској управи општине Лебане.
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Седницу Комисије сазива и њеним радом руководи 
председник Комисије, a у његовом одсуству лице које 
председник Комисије овласти.
Седница Комисије може се одржати ако је присутна 
већина од укупног броја чланова Комисије.
Комисија врши рангирање програма и пројеката и са
чињава листу вредновања коју објављује на зва ни чном 
сајту општине Лебане и на огласној табли општи нске 
управе.
На листу вредновања учесници конкурса имају право 
приговора Општинском већу општине Лебане у року до 
8 дана од дана објављивања.
О приговору на листу вредновања, одлучује Општинско 
веће општине Лебане у року који не може бити дужи од 
15 дана од дана објављивања листе.
Учесници конкурса се могу одрећи права на приговор 
Изјавом коју подносе у писаној форми Комисији.
По истеку рока за приговор или у случају постојања 
изјаве учесника конкурса, Комисија доставља Општи
нском већу Записник и листу вредновања са предлогом 
за доношење одлуке о додели средстава.
 

Члан 7.
Одлуку о додели средстава доноси Општинско веће 
на предлог Комисије из члана 6. овог Правилника. 
Одлука о додели средстава је коначна и објављује се 
на огласној табли и на званичној интернет страници 
општине Лебане. 
На основу коначне одлуке, Председник општине 
закључује појединачне уговоре о реализовању про
грама са учесницима конкурса којима су одобрена 
средства. 
Уговором се уређују права, обавезе и одговорност 
уговорних страна, начин реализовања програма, као и 
начин извештавања о наменском трошењу средстава. 
Додељена средства се преносе подносиоцу пројекта 
чији је програм одобрен, на основу закљученог уго
вора за реализовање одобреног програма између по
дносиоца и општине Лебане. 
За реализацију закључених уговора задужује се 
надлежно одељење Општинске управе Лебане.
 

Члан 8.
Цркве и верске заједнице су дужне да одобрена сре
дства користе искључиво за намене за које су до
дељена. 

Члан 9.
Извештај о реализовању програма за који су додељена 
средства, подносилац програма је дужан да, на про
писаном обрасцу достави општинској управи у року од 
30 дана по истеку рока за реализовање програма.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да ва
жи Правилник о критеријумима и поступку доделе 
средстава Црквама и верским заједницама ("Службени 
гласник града Лесковца",број 09/2019).

Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у ''Службеном гласнику града Лесковца''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
04 број 400495/1

ПРЕДСЕДНИКА 
Иван Богдановић

193.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС" бр.129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), 
члана 69. Статута Општине Лебане ("Сл. Гласник града 
Лесковца" бр. 8/2019), члана 3 Одлуке о општинском 
већу (,,Сл. Гласник града Лесковца'' бр. 31/2019) а у 
складу са чланом 60 Закона о јавној својини ("Сл. гла
сник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016
др Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), 
Oпштинско веће, општине Лебане, на седници одржаној 
дана 29.03.2021.год., донело је

ПРАВИЛНИК

О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА И УПОТРЕБЕ 
СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови и начин ко
ришћења службених возила, приоритета, планирања 
и одржавања службених возила, вођења евиденције о 
коришћењу и контроли.
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Службена возила општине могу се користити само 
под условима утврђеним овим Правилником и пози
тивним прописима.

Члан 2.
Службена возила у смислу овог Правилника су 
путнички аутомобили, друга моторна возила која су 
набављена за потребе превоза запослених у органима 
општине Лебане, односно других лица уколико оба
вљају послове из делокруга рада општине, комби 
возилa као и возила за превоз робе и опреме за оба
вљање послова из надлежности општине.

Члан 3.
Службена возила могу се користити за обављање 
послова и задатака из делокруга органа Општине Ле
бане, директних и индиректих буџетских корисни
ка, јавних предузећа, установа и удружења чији је 
оснивач Општина Лебане.

Члан 4.
Службена возила користе се за службене потребе на 
територији општине Лебане,и ван територије општи
не Лебане, ако то потребе посла захтевају, одно сно 
ако се на тај начин доприноси бржем, еко номичнијем 
и рационалнијем обављању послова из дело круга на
длежности општине Лебане.
Под службеним потребама, у смислу овог Правилника 
подразумева се извршавање службених задатака и 
по слова и то:

 Послови који се због хитности извршења не могу 
успешно и благовремено извршити коришћењем сре
дстава јавног превоза, послови инспекцијске ко нтроле, 
утврђивање и отклањање последица еле ме нтарних 
непогода, хитне експедиције материјала за седнице и 
сл;

 Послови који се морају обављати у насељеном 
месту до кога није организован јавни превоз или је 
исти привремено обустављен;

 Протоколарних послова за потребе делегације и 
гостију општине;

 Превоз новчаних и других вредности, материјала, 
поштанских пошиљки, службена путовања и друго;

 Превоза особа са инвалидитетом – других сличних 
послова када природа и услови рада то захтевају.

Службена возила могу се изузетно користити за 
службено путовање у иностранство, на основу акта 
органа надлежног за одобрење службеног путовања 
у иностранство.

Члан 5.
Органи Општине Лебане, Јавна предузећа, директни и 
индиректни буџетски корисници и ОпштинскаУправа, 
као и удружења и установе дужни су да се старају о 
наменском, рационалном и економичном коришћењу 
службених возила.

II - УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ 
ВОЗИЛА

Члан 6.

Право на сталну употребу службеног возила са во
зачем имају Председник општине Лебане и Предсе
дник Скупштине оппштине.

Право на употребу службеног возила имају и иза бра
на, именована и постављена лица у органима Општи
не.

Лица из претходног става могу користити службена 
возила на основу захтева који се доставља начелнику 
Општинске управе и лицу које он овласти. 

О праву на коришћење службених возила у изу зе
тним случајевима ради доласка и повратка од места 
становања до радног места, а на захтев изабра них, 
име нованих и постављених лица, одлучује предсе да
вајући Општинског већа.

Члан 7.
Јавна предузећа, директни и индиректни буџетски 
корисници и установе чији је оснивач општина, у 
обавези су да, на захтевначелника или лица које он 
овласти, упућеног 24 сата пре коришћење возила, ставе 
службено возило на располагање органима Општине. 
Уколико потребе посла захтевају, службено возило се 
мора ставити на располагање и пре рока од 24 сата.
Јавна предузећа, директни и индиректни буџетски 
корисници, установе чији је оснивач Општина, могу 
користити службена возила општине, уз писмени 
захтев који се доставља начелнику Општинске управе 
или лицу које он овласти, од минимум 2 радна дана.
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III- НАЧИН КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ 
ВОЗИЛА

Члан 8.
Службеним возилом управља возач Општинске упра
ве.
Службеним возилом може управљати и друго лице у 
радном односу у органима Општине на одређено или 
неодређено време, и друга лицца која обављају послове 
за потребе Општине на основу уговора о обављању 
повремених и привремених послова, уговора о делу 
и другог уговорног односа, које има одговарајућу во
зачку дозволу, ако потребе службе то захтевају.
Сваки возачдруго лице одговара за задужено службено 
возило.

Члан 9.
На основу захтева за употребу службеног возила за 
лица из чл. 6, став 2. овог Правилника, начелник ОУ 
или лице које он овласти, утврђује приоритет и по 
том приоритету распоређује службена возила и прави 
распоред њиховог коришћења.

Члан 10.
Сва службена возила Општинске управе се користе 
на основу плана дневног коришћења који сачињава 
овлашћено лице од стране начелника, уз попуњен 
и оверен путни налог, који служи као документ да 
одређени возач може користити возило у јавном 
саобраћају, ради обављања радних задатака.

Члан 11.
Дужност сваког возача који управља возилом је да 
пре сваке употребе,, провери техничку исправност 
возила.

Преглед и контрола возила обухвата нарочито: 

 преглед количине воде у систему за хлађење;

 преглед количине уља и горива у резервоару;

 испитивање ваздушног притиска у гумама;

 преглед управљачког механизма и кочионог 
уређаја;

 преглед постојања потребне опреме уз возило;

 исправност апарата за гашење пожара.

Члан 12.
Возач службеног возила је у обавези да, по извршеном 
радном задатку, возило врати на место одређено за 
паркирање службених возила у улици Цара Душана 
116 (иза зграде општине Лебане) и преда кључеве 
возила овлашћеном лицу Општинске управе.
Изузетно, уколико потреба посла захтева, у складу са 
условима прописаним посебним актом који доноси 
Начелник општинске управе, возач службеног возила 
није у обавези да службено возило врати на место 
одређено за паркирање службених возила истог дана.

IV НАЧИН ИЗДАВАЊА ПУТНИХ НАЛОГА

Члан 13.
Путне налоге за службена возила издаје шеф возног 
парка овлашћено лице и начелник ОУ.

Члан 14.
Путни налози се издају сваког радног и нерадног 
дана, када се возило користи. Захтев лицу за издавање 
путног налога доставља се у току дана за наредни 
дан, а за ванредне задатке најмање 1 сат пре употребе 
возила.

Члан 15.
Путни налози морају бити уредно оверени и попуњени 
са свим основним подацима о возилу и возачу који 
дужи то возило.
Путни налог се ради у 2 примерка, од којих се оригинал 
на крају радног дана или завршеног коришћења возила, 
предаје шефу возног парка овлашћеном лицу,а копија 
остаје у књизи путних налога.

Члан 16.
Путни налог мора бити оверен од стране:

 Начелника Општинске Управе,

 шефа возног парка – овлашћеног лица и

 возача који прима возило на употребу.
Уколико возилом у току дана управљају више возача, 
возач који је пре првог коришћења примио возило, 
дужан је да врати возило и његову документацију 
(налог и кључеве) на крају радног дана, или на крају 
коришћења возила. У случају настале материјалне 
штете, одговорност сноси возач који је проузроковао 
штету.
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За неблаговремено евидентирање настале материјалне 
штете на возилу, одговорни су шеф возног парка
овла шћено лице и возачи који врше примопредају 
возила у току дана.

Члан 17.
Возач је дужан, да, пре и после употребе службеног 
возила, упише тражене податке у одређене рубрике 
путног налога и обрачуна пређену километражу.

Члан 18.
Шеф возног паркаовлашћено лице, врши контролу 
путних налога, утрошка горива, пређене километраже, 
потписује иста, контролише ненаменско коришћење 
службеног возила, непридржавање прописа о бе збе
дности саобраћаја, непажљиво коришћење и ру ко ва
ње опремом што може изазвати материјалну штету 
Општини и, о установљеним примедбама, писмено 
обавештава начелника општиснске управе, ради пре
дузимања одговарајућих мера.
Свако службено возило има посебну књигу путних 
налога у којој се чувају путни налози за одређени 
месец (годину), а чувају се код шефа возног парка
овлашћеног лица.

V НАЧИН КОРИШЋЕЊА ВОЗИЛА И ПРАВДАЊЕ 
УТРОШКА ГОРИВА

Члан 19.
За возила општине налог обезбеђује и издаје шеф во зног 
паркаовлашћено лице, на основу издатог путног налога 
возачу возила,који једужан да, набављену количину 
горива на бензинској пумпи, правда путем рачуна након 
сваког обављеног путовања и путног налога у коме 
је евиднтирана километража на почетку обављања и 
након завршетка путовања, по упућеном путном на
логу. За пређену километражу биће обрачуната цена 
на основу просечне потрошње возила по пређеном 
броју километарапо путном налогу, на основу цене 
деривата који троши возило. За свако возило задужен 
возач дужан је да, по пређеној километражи изврши 
заменууља у овлашћеномуговореном сервису и исту 
оправда рачуномспецификацијом издатом од стране 
овлашћеногуговореног сервиса.
Правдање утрошка горива врши код шефа возног 
паркаовлашћеног лица и службеника по налогу ру

ково диоца одељења за привреду, пољопривреду, во
допривреду и финансије ОУ Лебане.

VI - НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ВОЗИЛА НА 
КОРИШЋЕЊЕ И ПРЕДАЈА ИСТИХ ПО 
ПОВРАТКУ СА ПУТА

Члан 20.
Шеф возног паркаовлашћено лице је дужан да овери 
путни налог.
Возач је дужан да пре пута прегледа да ли је возило 
опремљено потребном опремом и алатом.
У току зимске сезоне возило мора бити снабдевено 
комплетном зимском опремом у складу са Законом о 
безбедности саобраћаја. 
За снабдевеност и исправност опреме и алата одго
воран је возач задужен са возилом.

Члан 21.
На свим службеним возилима, осим на возилима која 
возе професионални возачи, мoже стајати натпис 
ОПШТИНА ЛЕБАНЕ и назив Одсека који користи то 
возило.
Руководилац Одељења за управу, скупштинске и за
је дничке послове и јавну службу или лице које он 
овласти, дужан је да води евиденцију о броју прекршаја 
и саобраћајних незгода узрокованих на возилу.
Возач је, за свако учествовање у саобраћајној незгоди, 
без обзира на врсту и висину штете, коју је претрпело 
возило или штете настале на возилу другог учесника 
у јавном саобраћају, у обавези да да писану изјаву 
руководиоцу одељења.
Руководилац одељења је у обавези да са писаном 
изјавом возача упозна начелника ОУ.
Возач возила који у току године учини више од три 
саобраћајне незгоде, може се упутити, ако постоји опра
вдана сумња, на проверу психофизичких спосо бности 
за управљање моторним возилом.

Члан 22.
Не придржавање одредаба овог Правилника, пре
дставља повреду радне обавезе и повлачи дисци пли
нску одговорност.
Повреда радних обавеза за које се може изрећи једна 
од дисциплинских мера су:

 употреба изузетно прљавог возила и коришћење 
без продужене регистрације;
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 употреба возила без путног налога као и неопра
вдано издавање налога за коришћење возила;

 употреба возила супротно члану 3овог Прави
лника;

 коришћење технички неисправног возила и без 
припадајућих резервних делова и опреме,

 неблаговремено обављање техничког прегледа и 
продужења регистрације, 

 неблаговремено подношење уредно попуњеног 
путног налога на обрачун и др.

Члан 23.
Возила Општине, за време коришћења у јавном сао
браћају, морају бити чиста.
О чистоћи и одржавању брине се возач или лице коме 
је возило дато на употребу.

Члан 24.
Евиденција о коришћењу службених возила и њи
ховог одржавања врши се путем одређених података 
за свако возило и то:

 рокови за регистрацију,

 рокови за периодичне прегледе,

 податке о поправкама и замени делова (овлашћени 
сервиси),

 податке о поправкама у сервисима задуженим за 
поправку аутомобила,

 податке о утрошку горива у току месеца и године,

 податке о гумама,

 податке о хаваријама.

Шеф возног парка је у обавези да, једном месечно, 
сачини извештај о коришћењу службених возила у вла
сништву општине Лебане.
Извештај садржи податке о корисницима, броју пређе
них километара, утрошку горива, износу накнаде као и 
друге податке.
Извештај из става 2. овог члана доставља се Начелнику 
општинске управе и Општинском већу.

Члан 25.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да ва
жи Правилник о коришћењу службених возила у 
Општи нској управи Лебане од 06.03.2014. године.

Члан 26.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, и 
објавиће се у "Службеном гласнику градаЛесковца".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
04Број 0277/1

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Богдановић

194.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник РС», број 129/07, 83/14, 
101/16 и 47/18), члана 69. Статута општине Лебане 
(«Службени гласник града Лесковца» број 8/2019) и 
члана 3. Одлуке о Општинском већу општине Лебане 
(«Службени гласник града Лесковца», број 31/2019), а 
у складу са чл.8.ст.2 Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима (,,Сл. гласник РС'' број 4/09, 53/10, 
101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18, 87/18, 
23/19 и 128/20) Општинско веће општине Лебане, на 
седници одржаној дана 29.03.2021.године, донело је 

ОДЛУКУ

О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

Члан 1.
Оснива се Општински Савет за безбедност саобраћаја 
на путевима на територији општине Лебане ( у даљем 
тексту: Савет за безбедност саобраћаја), као радно 
тело Општинског већа за координацију, са трајним 
задатаком превенције, организовања, извршења и 
усклађивања послова безбедности саобраћаја на 
путевима из надлежности општине Лебане.

Члан 2.
Савет за безбедност саобраћаја из члана 1. ове Одлуке 
има 9 чланова:

1. Председник општине............председник Савета;

2. Директор или друго лице запослено у ЈП "Ле
бане" Лебане ................. заменик председника Савета;

3. Представник општине Лебане ..секретар Савета;
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4. Службеник Одељења за урбанизам, имовинско
правне и комуналне послове ....................члан Савета;

5. Саобраћајни инжeњер  .....................члан Савета;

6. Начелник или друго лице запослено у Поли
цијској станици Лебане ............................члан Савета;

7. Директор или друго лице запослено у Дому 
здравља .......................................................члан Савета;

8. Директор или друго лице запослено у СТШ 
"Вожд Карађорђе" Лебане ........................члан Савета;

9. Директор или друго лице запослено у једној од 
основних школа са територије општине Лебане ..............
.....................................................................члан Савета.

Члан 3.
Општинско веће општине Лебане ће својим решењем 
именовати чланове Савета.

Члан 4.
Савет за безбедност саобраћаја непрекидно прати ста ње 
безбедности саобраћаја на путевима и на осно ву тога 
покреће иницијативе за предузимање одго варајућих 
мера и активности у циљу унапређења бе збедности са
обраћаја на путевима које предлаже Општи нском ве ћу 
општине Лебане. 
Савет за безбедност саобраћаја, преко Општинског ве
ћа, подноси Скупштини општине Лебане иницијативе 
за доношење Стратегије безбедности саобраћаја на пу
те вима и Годишњег плана безбедности саобраћаја на 
путевима, у складу са Националном стратегијом и На
ционалним планом Владе Србије.

Члан 5.
Савет за безбедност саобраћаја на првој седници 
име нује координатора за сарадњу са Агенцијом за бе
збедност саобраћаја.
Савет за безбедност саобраћаја, подноси надлежном 
органу годишњи Извештај о реализацији Програмом 
планираних и спроведених мера и активности, као 
и утрошку финансијских средстава за реализацију 
истих., који након усвајања, координатор Савета до
ставља Агенцији путем ИСА апликације најкасније 
до 1. марта текуће године за предходну годину.

Савет за безбедност саобраћаја припрема:

 Предлог Програма рада у области безбедности 
са обраћаја кога усваја Општинско веће, на који Аге
нција даје сагласност;

 Предлог програма коришћења средстава у циљу 
унапређења безбедности саобраћаја на територији 
општине Лебане;

 Припрема Предлог годишњег плана безбедности 
саобраћаја;

 Предлог Стратегије безбедности и предлаже 
друге акте које доносе надлежни органи општине у 
складу са Законом о безебедности саобраћаја.

Члан 6.
Програм коришћења средстава усваја Општинско веће, 
на предлог Савета. Средства су намењена за фина нси
рање безбедности саобраћаја у складу са Законом о 
безбедности саобраћаја на путевима, тако да се средства 
од новчаних казни у висини од 30% које припадају 
буџету локалне самоуправе, а која су наменска средства, 
користе тако да се 50% тих средстава користи за по
прављање саобраћајне инфраструктуре а осталих 50% 
средстава су:

 средства за рад Савета,
 средства за унапређење саобраћајног васпитања 

и образовања,
 средства за превентивнопромотивну активност 

из области безбедности саобраћаја,
 средства за научноистраживачки рад у области 

бе збедности саобраћаја и
 средства за техничко опремање јединица сао

браћајне полиције, које контролишу и регулишу сао
браћај на путевима и других органа надлежних за 
послове саобраћаја.

Члан 7.
Савет за безбедност саобраћаја, поред наведених оба
веза из члана 5. ове Одлуке:

 покреће иницијативе за измену и допуну по сто
јећих прописа на нивоу локалне самоуправе, који се 
односе на безбедност саобраћаја на путевима;

 разматра предлоге школа, месних заједница, ло ка
лних институција и грађана које се односе на безбедност 
саобраћаја на путевима и
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 даје мишљење на све акте локалне самоуправе 
који се односе на безбедност саобраћаја на путевима.

Члан 8.

Савет за безбедност саобраћаја може формирати 
радне групе за поједине области из делокруга свог 
рада и надлежности.

Административне и курирске послове за потребе Са
вета за безбедност саобраћаја обезбеђује Општинска 
управа за послове Скупштине општине и Општинског 
већа.

Стручне и техничке послове за потребе Савета за 
безбедност обезбеђују надлежна Општинска управа 
и Јавна предузећа и установе, чији је оснивач локална 
самоуправа.

Код републичких органа стручне и техничке послове 
обезбеђују републички органи из надлежности свог 
делокруга рада ( МУП, просвета, инспекција).

Члан 9.
Савет за безбедност саобраћаја на путевима на тери
торији општине Лебане донеће Правилник о раду у 
којем ће се уредити организација послова, начин рада 
и одлучивања.
Акте Савета за безбедност саобраћаја на путевима на 
територији општине Лебане, као радног тела Општи
нског већа, потписује председник Савета, а у његовом 
одсуству заменик председника Савета.

Члан 10.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о оснивању Савета за безбедност саобраћаја 
04број: 34423 од 02.07.2015. године.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и обја
виће се у "Службеном гласнику града Лесковца".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
04 Број 0282/1

ПРЕДСЕДНИК
Иван Богдановић

БОЈНИК
195.
На основу члана 99. ст.20. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/2009, 81/2009 
испр.64/2010, 145/2014 – одлука УС,24/2011, 121/2012, 
42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 ,145/2014, 83/ 
2018, 31/2019 др.закон и 9/2020), члана 15.и 16. 
Одлуке о прибављању и располагању, управљању и 
коришћењу ствари у јавној својини општине Бојник 
(" Службени гласник града Лесковца", бр. 43/2020) и 
члана 40. Став 1. т .6 Статута општине ("Службени 
гласник града Лесковца",бр. 6/19) Скупштина 
општине Бојник на седници одржаној дана 31.03.2021. 
године, доноси :

ОДЛУКУ

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 
У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ

Члан 1.
Прибављају се у јавну својину општине Бојник 
непокретности које су у обухвату планског подручја 
за изградњу постројења за пречишћавање отпадних 
вода и то :
целе катастарске парцеле бр: 1505, 1506, 1507, 1508, 
1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 
1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 
1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533/1, 1533/2, 
1533/3, 1534, 1535, 1536, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542 
у КО Кацабаћ 1. 

Члан 2.
Непокретности ближе описане у члану 1. ове Одлуке 
прибављају се непосредном погодбом са власницима 
непокретности.

Члан 3.
Непокретности се прибављају за сврху изградње 
постројења за пречишћавање отпадних вода како је 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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предвиђено Просторним планом општине Бојник за 
изградњу колектора за прикупљање отпадних вода и 
постројења за пречишћавање отпадних вода у општи
ни Бојник .

Члан 4.
Цена непокретности које се прибавља у јавну својину 
по тржишној цени по м2, а коју утврђује надлежни 
порески орган општине Бојник .

Члан 5. 
Председник општине је овлашћено лице за закљу
чивање уговора о прибављању непокретности у ја
вну својину непосредном погодбом са власницима 
непокретности, сходно члану 18. Одлуке о прибављању, 
располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној 
својини општине Бојник (" Службени гласник града 
Лесковца", бр. 43/2020).

Члан 6.
Уколико се не постигне сагласност за закључивање 
уговора о прибављању непокретности у јавну својину 
непосредном погодбом са власницима непокретностиу 
складу са одредбама Одлуке о прибављању, распо
лагању, управљању и коришћењу ствари у јавној сво
јини општине Бојник примењиваће се одредбе Закона 
о експропријацији .

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања 
у « Службеном гласнику града Лесковца ».

02 Број: 0661/21
У Бојнику , 31.03.2021.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгиша Димитријевић

196.
На основу члана 99. ст.5 и ст.13. Закона о планирању 
и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/2009, 81/2009 
испр.64/2010, 145/2014 – одлука УС,24/2011, 
121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 
,145/2014, 83/ 2018, 31/2019 др.закон и 9/2020), 
члана15. и 16.Одлуке о прибављању, располагању, 

управљању и коришћењу ствари у јавној својини 
општине Бојник ("Службени гласник града Лесковца", 
бр.43/2020) и члана 40.Став 1.т .6 Статута општине 
("Службени гласник града Лесковца",бр. 6/19) 
Скупштина општине Бојник на седници одржаној 
дана 31.03.2021. године, доноси :

ОДЛУКУ

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 
СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Члан 1.
Отуђује се непокретност из јавне својине уписана у 
листи непокретности број 3059 за КО Бојник и то:
Део Кат.парцела број 3526/8, по култури пашњак 
2.класе , површине 380 м2, јавна својина Општине 
Бојник .
Катастарска парцела се налази у трећој зони и по 
Плану генералне регулације за насељена места Бојник 
и Драговац се води као остало грађевинско земљиште .
Тачна површина земљишта испод објекта ће се утвр
дити приликом уписа објекта у РГЗ – СКН Бо јник .

Члан 2.
Непокретност ближе описана у члану 1. ове Одлуке 
се отуђује непосредном погодбом са купцем непо
кретности.

Члан 3.
Непокретност се отуђује ради озакоњења породичног 
стамбеног објекта Момчиловић Миодрага из Каме
нице у поступку који се код Општинске управе Бо
јник води под бр.351790/16 06 .

Члан 4.
Непокретност се отуђује из јавне својине по тржишној 
цени коју утврђује надлежни порески орган општине 
Бојник .

Члан 5.
Председник општине је овлашћено лице за закључивање 
уговора о отуђењу непокретности из јавне својине не
посредном погодбом са купцем непокретности, сходно 
члану 18. Одлуке о прибављању, располагању, упра вља
њу и коришћењу ствари у јавној својини општине Бојник 
("Службени гласник града Лесковца", бр. 43 /2020).
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ("Службеном гласнику града Лесковца").

02 број: 0662/21
Бојник, 31.03.2021.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК

Драгиша Димитријевић

197.
На основу члана 99. ст.5 и ст.13. Закона о планирању 
и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/2009, 81/2009 
испр.64/2010, 145/2014 – одлука УС,24/2011, 121/2012, 
42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 ,145/2014, 83/ 2018, 
31/2019 др.закон и 9/2020), члана 15. и 16.Одлуке о 
при бављању, располагању, управљању и коришћењу 
ствари у јавној својини општине Бојник (" Службени 
гласник града Лесковца", бр. 43/2020) и члана 40. Став 
1. т.6 Статута општине ("Службени гласник града Ле
сковца",бр. 6/19) Скупштина општине Бојник на се
дници одржаној дана 31.03.2021. године, доноси :

ОДЛУКУ

О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ 
СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Члан 1.
Отуђује се непокретностиз јавне својине уписана у 
листу непокретности број 3059 за КО Бојник и то:
Кат.парцела број 3715/3, по култури њива 4.класе , 
површине 354 м2, јавна својина Општине Бојник .
Катастарска парцела се налази у трећој зони и по 
Плану генералне регулације за насељена места 
Бојник и Драговац се води као остало грађевинско 
земљиште .

Члан 2.
Непокретност ближе описана у члану 1. ове Одлуке се 
отуђује непосредном погодбом са купцем непокретности.

Члан 3.
Непокретност се отуђује ради озакоњења породичног 
стамбеног објекта Љубић Словене из Бојника у 

поступку који се код Општинске управе Бојник води 
под бр.351157/10 06 .

Члан 4.
Непокретност се отуђује из јавне својине по тржишној 
ценикоју утврђује надлежни порески орган општине 
Бојниик .

Члан 5.
Председник општине је овлашћено лице за закључивање 
уговора о отуђењу непокретности из јавне својине 
непосредном погодбом са купцем непокретности, схо
дно члану 18. Одлуке о прибављању, располагању, упра
вљању и коришћењу ствари у јавној својини општине 
Бојник ("Службени гласник града Лесковца", бр. 
43/2020).

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у ("Службеном гласнику града Лесковца").

02 број: 0663/21
Бојник, 31.03.2021.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК

Драгиша Димитријевић

198.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС",, бр. 129/07, 83/14др. Закон, 101/16 – др 
закон и 47/18), члана 55 ставови 5 и 6 Закона о водама 
("Сл. гласник РС"; бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 
– др. закон) и члана 40 Статута општине Бојник ("Сл. 
гласник града Лесковца", бр. 6/19), по прибављеном 
Јавно водопривредног предузећа "Србијаводе" Београд, 
Водопривредни центар "Морава" Ниш Број: 2322/1 
од 03.03.2021. године, Скупштина општине Бојник на 
седници одржаној дана 31.03.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

О ДОНОШЕЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА 
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2021. 

ГОДИНУ



Страна 700 – Број  12Страна 700 – Број  12 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 6. април 2021.6. април 2021.

I
Скупштина општине Бојник доноси Оперативни 
план одбране од поплава за воде II реда на територији 
општине Бојник за 2021. годину.

II
Саставни део ове одлуке је Оперативни план одбране 
од поплава за воде II реда на територији општине 
Бојник за 2021. годину.

III
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број: 0664/21
Бојник, Датум:31.03.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
БОЈНИК 

Драгиша Димитријевић
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК

за 2021 годину

фебруар 2021. године
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Садржај 
I  О П Ш Т И   Д Е О           
I-1.   ПРАВНИ  ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ОП ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА    
I-2.   ГЕОГРАФСКИ  ПОЛОЖАЈ,  ПРИРОДНИ ЧИНИОЦИ  И  РЕСУРСИ        
I-2.1  Географски  положај          
I-2.2.  Климатски  и хидролошки фактори       
I-2.3.  Рељеф са хидрографском мрежом општине Бојник      
I-2.4  Пољопривредно земљиште  
I-2.5.  Воде и водна инфраструктура         
I-3 .   ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА  ВОДОТОКЕ I РЕДА  
I-3.1  Координатори одбранe од поплава и помоћници     
I-3.2  Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови заменици 
          
I-3.3   Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове   
I-3.4   Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава   
I-3.5  Лицa задуженa за eвидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и 
системима за одводњавање у јавној својини    
I-3.6 Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, руководилац 
одбране од поплава на водном подручју, његов заменик и помоћник, секторски руководилац 
одбране од поплава и његов заменик     
 
II   Т Е Х Н И Ч К И  Д Е О         
II-1  ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА   
II-2  ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА      
II-3  ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

  Предмер и предрачун превентивних радова     
         
III  О П Е Р А Т И В Н И    Д Е О        
III-1  КРИТЕРИЈУМИ  ЗА  ПРОГЛАШЕЊЕ  ОДБРАНЕ  ОД  ПОПЛАВА  
III-2  OПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА     
III-3  РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА      
III-4  ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И КООРДИНАЦИЈА СУБЈЕКАТА РУКОВОЂЕЊА У 
          ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА       
III-5  ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И НАСТРАДАЛОГ СТАНОВНИШТВА   
III-6  ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ КОЈА СЕ АНГАЖУЈЕ У ОДБРАНЕ 
         ОДПОПЛАВА       
III-7 ЧЛАНОВИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК  

 
I V  Г Р А Ф И Ч К И    П Р И К А З 
 



Страна 703 – Број  12Страна 703 – Број  12СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА6. април 2021.6. април 2021.

                                               I)  О П Ш Т И    Д Е О

I-1 ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ОП ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА

Чланом 55. став 5. Закона о водама ( ''Сл. гласник РС '' бр. 30/10,93/12 и 101/16, 95/18 и 
95/18 – др.закон) прописано је да Оперативни план за воде II реда доноси надлежни орган 
јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног центра.

Чланом 55. став 6. Закона о водама прописано је да Оперативни план за воде II реда 
нарочито садржи: податке потребне за ефикасно спровођење одбране од поплава, критеријуме 
за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе субјекта одбране од 
поплава, имена руководиоца и називе субјекта одбране од поплава, начин узбуњивања и 
обавештавања.

Такође истим чланом Закона о водама прописано је да се Оперативни планом за воде II 
реда  доноси у складу са Општим планом и Оперативним планом за воде I реда, за период од 
једне године, најкасније 30 дана од дана доношења Оперативног плана за воде I реда. 

Уредбом о утврђивању општег плана за одбрану од поплава („Сл.гласник РС“ број 
18/2019 ) од децембра 2020. године, којом је утврђен Општи план за одбрану од поплава за 
2021. године. Овим планом дефинисано је:

- територијална организација одбране од поплава, 
- организовање одбране од поплава,
- превентивне мере, активности, радови и извештавање о стању и спремности за 

                            одбрану од поплава,         
                          - координацију и руковођење одбраном од поплава,

- фазе одбрана од поплава и ванредна ситуација,
- овлашћења и дужности лица која координирају одбрану од поплава,
- дужности, одговорности и овлашћења лица која руководе одбраном од 
  поплава и извештавање о спроведеној одбрани од поплава и
- дужности и одговорности предузећа и других субјеката који учествују у
  спровођењу одбране од поплава, хитним итервенцијама и радовима.

Наредбом Министра пољопривреде,шумарства и водопривреде утврђен је Оперативни 
план за одбрану од поплава за 2021 годину, број 325-10-662/2020-07 донешеној 24.децембра 
2020. године. 

I-2 ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ПРИРОДНИ ЧИНИОЦИ И РЕСУРСИ

I-2.1  Географски положај

Општина Бојник је општина у Јабланичком округу са седиштем у истоименом граду и 
спада међу најнеразвијеније општине у Републици Србији. Бојник се налази у сливу Пусте реке 
и испод Радан планине. Географски положај и природна конфигурација простора Општине су 
специфични. Он се налази ван најзначајнијих магистралних саобраћајница, али чини природну 
везу северозападног дела лесковачке котлине са општинама Лесковац, Лебане и Медвеђа. Око 
2/3 њене територије је брдско-планинско подручје, са снажним утицајем на формирање 
релативно неповољне конфигурације мреже насеља и неравномеран територијални распоред 
економских активности и становништва. Томе се придружује и готово у целини недовољно 
развијено окружење са ниским степеном међусобне развојне интегрисаности.
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Пусторечка котлина са природно – географским одликама је једна од специфичних 
котлина. Општина Бојник обухвата  36 насељених места са укупно 11.104 становника ( по 
попису из 2011 године).Смештена је у северозападном делу лесковачке котлине, у сливу пусте 
реке по којој се цео простор назива.

Седиште општине, варошица Бојник, удаљена је од Лесковца 21 километар, од Ниша 45 
километара, а преко Брестовца удаљеног 20 км, повезана је са међунаредним путем Е-
75.Територија општине Бојник простире се на 264 км2, а најзначајнија привредна грана је 
пољопривреда. Последњих година је интензивирана, поготово у воћарској производњи, 
коштичаво и јагодасто воће. Укупно обрадиво пољопривредно земљиште на територији 
општине Бојник је 19.329 хектара или 73,01% укупне територије, што чини једну од 
јединственијих општина у Србији.

I-2.2 Климатски и хидролошки фактори

На опште Географске – климатске факторе Пусторечке котлине утиче претежно 
умерено – котинентална клима, на крајњем западу прелази у субпланинску и планинску климу. 
Средња месечна температура у јануару је -0,1 степен целзијусових, а у јулу 23,30 степена 
целзијусових. Дужина вегетационог периода је од 240-260 дана годишње.

Годишње на један метар квадратни буде од 634 -727мм падавина, а њихова расподела 
изражена  и то кроз В XI  и два минимума и то III и VIII.
I- 2.3 Рељеф са хидрографском мрежом општине Бојник

Подручје општине Бојник има низијске и брдско – планинске, стим да преовлађују 
терени између 200 и 600 мнв ( око 70% укупне територије). Најнижа тачка је у котлинском делу 
пусте реке око 130 мнм, а највиши врх је Шопот са висином од 1.409 м. Надморске висине.

Пусторечка котлина са природно – географским одликама је једна од специфичних 
котлина. Географско -  литолошки састав је веома разноврстан, а разноврсни су и облици 
рељефа, посебно су бројне епигоније, површи и урвине. Пусторечка котлина има велики број 
извора и водотокова, који су сиромашни водом. Један од узрока су недовољне количине 
падавина.

Тле чини разни типови земљишта, а биљни свет је знатно измењен у односу на  
прошлост, нарочито шумски покривач.

У условима већих падавина поплаве су веома присутне, а негативне последице су им 
редован пратилац. Обично се очекују у јесен и у пролеће, али огромне  штете изазивају  и у 
осталим годишњим добима. Настају као резултат преливања вода изван природних и 
вештачких граница, односно када вода премашује капацитет природног задржавања. Пораст 
водотокова  и формирање поплавних таласа су најчешће условљени количином падавина, 
отапањем снега, али потенцијалну опасност представљају вештачке акумулације јер при 

Положај општине Бојник у Републици Србији и у Јабланичком округу
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рушењу бране могу настати немерљиве последице по становништво, материјална добра и 
територију.

Једна од одлика  режима река у пусторечкој котлини  је да су оне бујичног карактера  и 
често наносе знатне материјалне штете становништву. Посебно водоодржљиве стене са којих се 
сливају атмосферске падавине у водотоке са знатним нагибом терена речног корита, затим 
повремене обилне падавине, нагло отопљавање снега и делимично обешумљени и проређени 
шумски терени, представљају потенцијалне елементе за настанак поплава. Поплаве у 
пусторечкој котлини настају када за краћи временски период излуче падавине од преко 50 мм. 
Тада би и сам центар Бојника могао бити угрожен, уколико би се излучиле обилне количине 
падавина и истовремено надошли водотоци у горњем сливу Пусте реке.

Посебно карактеристичне поплаве на територији општине Бојник биле су у 2004 и 2006 
години, када је дошло до разорних поплава са наношењем знатних материјалних штета 
становништву и самој инфраструктури ове варошице. Велика рашчлањеност терена нарочито у 
планинском делу нарочито у планинском делу, условила је сложену  структуру површина 
према нагибу. Терени са нагибима од 5% до 10% заузимају око 24% подручја општине Бојник и 
простиру се у западном делу и нижим брежуљкастим подручјем и обухвата насеља Ивање, 
Добра Вода, Магаш као и делове месне заједнице Горњи Брестовац.

Нагиби преко 30% имају најмање учешће. Преовлађују јужне експозиције у односу на 
северне, а најзаступљеније су западне и источне експозиције (С,СЗ,СИ) са укупно 37%, условно 
повољне или неповољне за највећи број активности, затим топле експозиције (Ј, ЈИ,ЈЗ) са 34% 
изразито повољне за поједине активности. Неутралне експозиције преовлађују у северном делу 
подручја општине док је у јужном делу заступљеност већа заступљеност северних и јужних 
експозиција.

I- 2.4   Пољопривредно земљиште
Пољопривредно земљиште (19.329 ха) обухвата око 73,01% територије општине Бојник, 

а само земљиште се дели према висинској разлици на равничарско, равничарско - брдско, и 
планинско земљиште. Све ове поделе имају своје предности јер је сама природа одредила да се 
равничарски део користи за ратарску производњу и овде спадају површине испод 250 м.н.в., 
равничарско-брдски који је изузетно погодан за воћарску производњу, а ту спадају површине 
изнад 250 м.н.в., и планински део изузетно повољан за развој сточарства.

I-2.5  Воде и водна инфраструктура
Површинске воде на подручју слива Пусте реке су веома оскудне, са изразитом 

временском неравномерницом карактеристичном за југ Србије, са краткотрајним поводњима 
што представља  велику неповољност са гледишта могућности захватања воде из водотокова. 
Највећи потенцијал воде налази се у зони Радан планине, чији потоци најчешће осцилују 
између 130 л/с у минимуму, па до 1000 л/с у периоду великих вода. То је уједно и најважнији 
ресурс на подручју пусторечке котлине.

Брана „Брестовац“ са пратећим објектима изграђена је и стављена у функцију још давне 
1987 године. Првенствено намењена је за снабдевање становништва здравом пијаћом водом, а 
делом и дистрибутивним водом служи и за наводњавање пољопривредних површиина у 
комасационом подручју на површини од 500 хектара. Што се тиче водоснабдевања, до сада је 
доста урађено на довођењу здраве пијаће воде до самих насеља Придворице, Бојника, 
Ђинђуше, Лапотинца, Кацабаћа, Стубле, Косанчића, Црквице, Драговца, Мрвеша, Г.Бријања,  
Обилића, Плавца и др. а чине се напори да се здрава пијаћа вода доведе и до осталих месних 
заједница код којих питање водоснабдевања није решено на адекватан начин.

Сагласно  одредбама члана 55. ст.1.5. и 6. Закона о водама ( ''Службени гласник РС'', 
број 30/10,93/12,101/16,95/18 и 95/18 – др.закон), оперативним планом одбране од поплава 
обухваћени су водотокови:

1. Каменичка река 
2. Јорговански поток 
3. Вујановски поток
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4. Сувопољски поток – шужгон 
5. Бојнички поток – јендек  
6. Шумски поток
7. Ћуковачки поток

I-3 ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ И РЕДА
Општина Бојник припада водном подручју Морава. Правно лице задужено за 

организовање и спровођење одбране од поплава на водотоцима I реда на територији Општине 
Бојник је ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Морава“ Ниш. Општина Бојник обухваћена је 
Републичким Оперативним Планом као водна јединица М.10.7. водног подручја „Морава“, а 
према Наредби о утврђивању републичког Оперативног плана за одбрану од поплава који се 
односи на водотоке II реда.  

Општи план за одбрану од поплава за воде I реда за 2021. годину донет је и на основу 
Наредбе Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС (“Сл.гласник РС”), и 
примењује се од 1.јануара 2021 године.

Оперативни план за одбрану од поплава за 2021. годину садржи:

3.1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ 
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА 
РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА;

3.2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ 
ВОДА И ОД ЛЕДА;
3.3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА 

ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА

НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ 
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА 
РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА

I-3.1 Координатори одбране од поплава и помоћници

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд
тел. 011/ 201-33-60, факс 011/311-53-70
Е-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ сајт: www.rdvode.gov.rs
ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:
Наташа Милић, моб. 064/840-40-41, Е-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs
ПОМОЋНИЦИ:
Мерита Борота, тел. 011/201-33-47, Е-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs 
Милица Павловић, тел. 011/201-33-47, Е-mail: milica.pavlovic@minpolj.gov.rs
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I.3. 2. Главни руководилац одбране од поплава по водним подручјима и њихови     
заменици

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ
’’МОРАВА''

ЈВП ''Србијаводе'', Булевар уметности 2а, Нови Београд
Тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс: 011/311-94-03
Е-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ сајт: www.srbijavode.com
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА:

Горан Пузовић, моб. 064/840-40-07, 
Е-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs

ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом:
Јован Баста, моб. 064/840-41-50, 
Е-mail: jovan.basta@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК за унутрашње воде: 
Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, Е-mail: 
milos.radovanovic@srbijavode.rs

I-3.3 Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава, 
руководилац одбране од поплава на водном подручју, његов заменик и помоћник, 
руководилац одбране од поплава и његов заменик на водној јединици

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ
НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВАНА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ
ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ

      ’’МОРАВА''

ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ „Морава“, Трг Краља Александра 2, Ниш
Тел. 018/425-81-85, факс: 018/451-38-20, Е-mail: vpc.morava@srbijavode.rs
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ
Бранко.Кујунџић.моб.064/840-41-08,Е-mail: 
branko.kujundzic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ
Зоран Станковић,моб.064/840-40-83,Е-маил: zstankovic@srbijavode.rs

         М.10.7.

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-
20, Е-маил: odbrana@srbijavode.rs
Драгана Симић,моб.064/840-40-84,E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs
ЈП за водоснабдевање „БРЕСТОВАЦ-БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ”, Бојник, 
тел./факс 016/821- 418, на брани тел. 016/210-250, моб. 064/803-39-11,
Е-mail: jpvodovodbrestovac@gmail.com
Директор: Срђан Стојановић, моб. 064/803-39-20
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М.10.7. Пуста река
Брана 
Брестовац

1. Брана са акумулацијом 
’’Брестовац’’на Пустој 
реци,левој притоци 
ЈужнеМораве.Неприкосновен 
простор за пријем поплавних 
таласа 1.100.000 м3
Укупни простор за пријем 
поплавног таласа 
3.300.000м3

Карактеристичне
коте

332,00 нормални                                     
ниво
337,50 прелив
339,00 макс.ниво
340,00 круна 
бране

Брестовац - 
Бојник

I-3.4 Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководилац одбране 
од поплава на мелиорационом подручју и његов заменик 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ
НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП)
РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ 
ПОДРУЧЈУ
ЗАМЕНИК 

      ’’МОРАВА''

ЈВП''СРБИЈАВОДЕ'', Булевар уметности 2а, Нови Београд, тел: 011/311-
94-00,311-94-02,201-33-82, Е-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ сајт: 
www.srbijavode.com
РУКОВОДИЛАЦ :
Бранко.Кујунџић.моб.064/840-41-08,Е-mail: 
branko.kujundzic@srbijavode.rs
ЗАМЕНИК :
Зоран Станковић,моб.064/840-40-83,Е-mail: zstankovic@srbijavode.rs

I-3.5 Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд
Е-маил: srhudra@hidromet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs, WЕВ сајт: www.hidmet.gov.rs
тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58
РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ:
Дејан Владиковић, моб. 064/838-51-65, тел.011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, 
Е-mail: dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs
ЗАМЕНИК:
Јелена Јеринић, моб. 064/838-52-77,тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46,
Е-mail: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs
ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ:
ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68
ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84

    
I-3.6 Друга правна лица задужена за спровођење одбране од поплава

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Управа за ватрогасно спасилачке јединице и цивилну заштиту
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Горан Николић, моб. 064/892-12-56, Е-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs
Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, Е-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs

Владо Племић, моб.064/892-55-28, Е-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs
Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, Е-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs
Бојана Икодиновић, моб. 064/892-71-09, Е-mail: bojana.ikodinovic@mup.gov.rs
Ненад Пауновић,моб.064/892-92-65 Е- mail:nenad.paunovic@mup.gov.rs
Управа за управљање ризиком
Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, Е-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs
Јелена Јашовић, моб. 064/892-32-79, Е-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs
Властимир Вукилић, моб.064/892-97-38, Е-mail: vlastimir.vukilic@mup.gov.rs
Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, Е-mail:goran.stojanovic@mup.gov.rs

Национални центар 112
Моб.064/892-96-68, 064/854-39-68, тел.011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10,
 факс 011/228-29-28 , Е-mail: nacionalnicentar112svs@mup.gov.rs

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ

 Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској; 
тел. 021/488-53-59, факс 021/524-956
Руководилац: Драган Стефановић, моб. 064/892-72-55, тел. 021/661-72-04, 
Заменик: Миле Лукић, моб. 064/892-06-91, 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ
Дејан Пештерац, моб.064/892-10-99, тел. 011/274-07-63, Е-mail: dejan.pesterac@mup.gov.rs

ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД, ОГРАНАК ХЕ „ЂЕРДАП” Трг краља 
Петра бр. 1, Кладово – на Дунаву у зони акумулација у складу са Законом о потврђивању 
између Савезне владе СРЈ и Владе Румуније о експлоатацији и одржавању 
хидроенергетских и пловидбених система, „Ђердап I” и „Ђердап II”, са прилозима 
(''Сл.лист СРЈ'' – Међународни уговори брј 7/98).
На сектору Дунава од км 1333 до км 1433 – ледоломци из Републике Мађарске у складу 
са закључцима трилатералног састанка централних и локалних органа за везу Србије, 
Мађарске и Хрватске. За обезбеђење техничког особља за ледоломце задужено је „Дунав 
и Тиса” д.о.о. Сомбор, XII војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор,  технички 
директор: Атила Танић, моб.063/523-361; тел. 025/436-499, Е-маил: dutis@mts.rs 
dutists@mts.rs
ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ОПЕРАТИВНА УПРАВА (Ј – 3):
Руководилац: Марио Арбутина, моб. 064/134-78-91, тел. 011/206-38-98
 Е-mail: mario.arbutina@vs.rs
Заменик: Благоје Коњиковац, моб. 065/545-45-42, тел. 011/206-33-27 

За осматрање леда ( у складу са тачком 5. трећег дела овог плана )
ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 

80, Београд,тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55:
Војислав Антонић, моб. 063/214-736, Е-маил: vojislav.antonić@cerni.rs 
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ЗА ХИТНЕ ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ И АНАЛИЗЕ (ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНИХ 
ДОГАЂАЈА,ХИДРОЛОШКЕ,ХИДРАУЛИЧКЕ,ХИДРОДИНАМИЧКЕ ,ФИЛТРАЦИОНЕ 
И СТАТИЧКЕ АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ  ВОДНИХ 
ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТНИХ 
ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА И  РЕШЕЊА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД 
ПОПЛАВА)
Институт за водопривреду''Јарослав Черни'' а.д. ул.Јарослав Черног бр. 80, Београд,
Тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55
Горан Николић, моб. 066/8560-887, Е-mail: goran.nikolic@jcemi.rs

I-3.6 Лица задужена за евидентирање података о поплавним догађајима на водама I 
реда и системима за одводњавање у јавној својини

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО (ЈВП)
ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О 
ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА НА ВОДАМА I. РЕДА И 
СИСТЕМИМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ
’’МОРАВА''

ЈВП ''Србијаводе'', Булевар уметности 2а, Нови Београд
Тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс: 011/311-94-03
Е-маил: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ сајт: www.srbijavode.com
ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ:
Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59, Е-mail: 
ivana.spasic@srbijavode.rs 
За водно подручје''Морава'' ; ''Ибар и Лепенац'' и ''Бели Дрим'', Снежана 
Игњатовић, моб.064/840-40-87,Е-mail:
 snezana.ignjatovic@srbijavode.rs
ВПЦ''Морава''Ниш,тел.018/425-81-85,факс 018/451-38-20,Е-mail: 
vpcsavadunav@srbijavode.rs
ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ:
Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27
Е-маил: zoran.vuckovic@srbijavode.rs
ВПЦ ''Сава-Дунав'', Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-
29-27, Е-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs  

                                         II)  Т Е Х Н И Ч К И   Д Е О

II-1 ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

Одредбама закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010,93/12 и 101/16) извршена је 
подела вода  према значају које имају за за управљање водама на воде I реда и воде II реда 
на основу утврђених критеријума:

- положаја водотока у односу на државну границу
- величину и карактеристику слива
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- карактеристике водотока са аспекта коришћења вода,заштите вода и заштите од 
вода.

Одлуком владе Републике Србије од 04. новембра 2010 године утврђен је попис 
природних и вештачких водотокова који су категорисани као водотоци, односно као воде I реда 
сви остали водотоци који нису обухваћени Одлуком о попису I реда сматрају се као водотоци II 
реда.

Одбрану од поплава организује и спроводи на водама I реда у јавној својини Јавно 
водопривредно предузеће (у овом случају ЈВП „Србијаводе“), а на водама II реда јединица 
локалне самоуправе (у овом случају општина Бојник),у складу са Општим планом за одбрану 
од полава за 2021 годину и Републичким оперативним планом за одбрану од поплава за 2021. 
годину.

Обзиром да је законском регулативом извршена подела и надлежност у погледу 
организовања  и спровођења одбране од поплава на Републику Србију и јединице локалне 
самоуправе у складу са Одлуком о попису вода I реда то ће се овим Оперативним планом 
извршити разграничење на водотоке I и II реда на територији општине Бојник, а оперативним 
планом у смислу организовања и спровођења одбране од поплава, биће обухваћени само 
водотоци II реда и то:
  

1. Магашка река
2. Вујановска река
3. Јорговански поток
4. Сувопољски поток – шужгон
5. Шумски поток
6. Златска река
7. Бојнички поток - јендек 
8. Ђачки поток
9. Каменичка река
10. Ћуковачки поток
Према подацима  ЈВП „Србијаводе“, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, поседује 

податке о протицајима на основу резултата прорачуна за водотоке на територији општине 
Бојник где је Шумарски факултет из Београда 2006. године урадио „Идејно решење уређења 
бујичних подсливова и слива Пусте реке“. Резултати прорачуна максималног протицаја 
меродавних великих вода услед надпросечних услова влажности дати су табеларно:

Q(м3/сец)
П=1% П=2% П=5%

Пуста река(до улива у акумулац.Брестовац) 133,49 111,88 86,86
Магшка река(до улива у акумулацију 

Брестовац)
57,18 46,82 34,94

Вујановачка река(до профила ушћа у Пуста 
реку)

67,38 55,45 41,69

Коњувачка река(до профила ушћа у Пуста 
реку)

98,54 79,81 58,89

Поток Ђаце(до профила ушћа у Пусту реку) 70,31 57,97 43,52

1. Магашка река је десна притока Пусте реке. Бујичног је типа пружа се од севера ка 
југу, а формира се на северној падини Радан планине са највишом котом од 973 метара и котом 
на ушћу од 260 метара. У изворишном делу корито Магашке реке усечено је у релативно 
еродибилне стене, а на тој деоници сам ток је доста усечен тако да је присутан значајан пад, 
што би наравно представљало већу опасност од изливања и плављења пољопривредног 
земљишта са леве и десне стране обале. Поред оваквог састава односно природе терена на којој 
се налази, односно где протиче ова река, изградњом бране „Брестовац“ у многоме је решено 
плављење терена, јер је она главни снабдевач акумулације „Брестовац“. Што се тиче техничке 
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документације за овај слив иста не постоји односно никада није урађена, јер је изградњом 
акумулације проблем плављења делимично решен.

2. Вујановска река: Њено извориште  гравитира у северном делу планине Радан, а спада 
у оскудно подручје по количини воде на годишњем нивоу, мада у зимском периоду њена 
количина воде се знатно повећава те да плави пољопривредно земљиште са леве и десне стране 
обале. С обзиром да је слив овог водотока дужински веома велики и  износи око 27 километара, 
услед наиласка великих вода минор корита не може да прими сву потребну количину воде, па 
долази до чешћег изливања из минора речног корита, а и сама површина воде директно утиче 
на повећање водене површине на Пустој реци. Што се тиче пројектне документације иста не 
постоји за овај ток, а радови на овом току нису до сада предвиђани, јер врло мало  постоји 
опасност од неке велике материјалне штете.

3. Јорговански поток: Извориште самог потока је у северном делу месне заједнице 
Стубла, са нагибом од 15% и сливном површином  од око 8 километара представља значајан 
сегмент у билансу вода које остављају знатне материјалне штете поготово на пољопривредном 
земљишту како у самој месној заједници тако и у осталим месним заједницама. Што се тиче 
радова исти су изведени у 2010. години, где је обала овог потока подигнута са леве и десне 
стране, извршено је чишћење дна корита и крчење шибља. Што се тиче пројектне 
документације за овај поток постоји, а израђена је од стране  ''ХИДРОПРОЈЕКТА'' из Београда 
још од 1987. године.

4. Ђачки поток: Најзначајнији поток, коме се последњих година придаје све већи значај, 
због велике сливне површине коју има, и који је у време наглог водостаја знатно повећава своју 
површину јер не може да прими сву количину воде. Стога је још 2007. године извршено 
делимично чишћење у смислу повећања пропусне моћи, као и делимична санација обала са 
леве и десне стране. У току 2006. године због изливања воде из овог потока било је поплавом 
захваћено око 150 домаћинстава у М.З. Придворица, а пољопривредно земљиште са леве и 
десне стране Ђачког потока редовна је појава изливања воде. Регулација  дела потока од ушћа 
па у дужини од 500 метара је делимично решена, али због нерешених имовинско – правних 
односа овај део је изостављен. Званично постоји ситуациони план који је урађен, али потребно 
је одрадити и техничку документацију којом би се регулисали радови које треба предузети на 
изградњи и санирању овог потока.

5. Бојнички поток – јендек   Основни задатак овог потока је да вишак воде са виших 
делова одводи у речно корито Пусте реке. Овај канал је у функцији од 1978. године, а сама 
његова дужина је око 800 метара. 2006. године је извршена његова реконструкција, односно 
чишћење од растиња, као и подизање обалоутврда са леве и десне стране. Подизањем обала са 
леве и десне стране спречава се плављење насеља у Бојнику и то насеље са леве стране (улица 
Ђуке Динића, улица Светога Саве, као и део насеља улице Зеле Вељковића). 2005. године услед 
изливања овог потока поплавом је било захваћено око 150 домаћинстава у горе наведеним 
насељима, и где је материјална штета на инфраструктури веома велика.За овај поток не постоји 
пројектна документација, а његовом санацијом је у потпуности спречено изливање воде и 
плављење горе наведених насеља.

6. Златска река је десна притока Пусте реке, у принципу је веома сиромашна водом у 
време летњих месеци, па је честа појава пресушивања у овом периоду. Њен значај а и 
потенцијална опасност је у време обилних киша када водостај зна да буде већи од дозвољеног и 
директно врши притисак и утиче на повећање водостаја Пусте реке, нарочито низводно од 
Бојника што се манифестује честим изливањем нарочито у насељима Придворива, Ђинђуша, и 
Лапотинце. Потребно је урадити подизање обале са леве и десне стране од насеље Доње 
Коњувце, па до улива у Пусту реку. Собзиром да последњих двадесетак година ова река  није 
имала никакве инвестиционе радове, и да је временом промењен ток реке неопходно је 
спровести инвестиционе радове и вратити ток реке у првобитно стање, као и решити имовинско 
– правни статус који очито представља проблем већ дуги низ година, као и спровести већ горе 
инвестиционе радове.

7. Каменичка река десна притока Пусте реке, а због велике сливне површине  веома је 
значајна када је у питању изливање воде из корита, јер нема одрађене обале – утврде са леве и 
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десне стране. На овој деоници није рађено ништа што се тиче радова, а разлог је недостатак 
финансијских средстава, нити постоји техничка документација. 

Критична деоница коју би требало одрадити је од насеља Каменица па до улива у Пусту 
реку. Активности у циљу уређења а самим тим и чишћењем Каменичке реке односно њеног 
корита за бољи проток воде од шибља, растиња и наноса који се стварају приликом обилних 
киша долази до бујићних вода па се самим тим честа претња за плављење приобаља као и 
домаћинстава у непосредњој близини реке. Све се своди у смислу продубљавања речног 
корита, чишћења од жбунастог растиња и формирање обале – утврда
 
                           Приказ штићених подручја на водама II реда 

Подручје општине је до сада било подједнако угрожено како од великих вода I 
реда Пусте реке тако и вода II реда Магашке реке, Вујановске реке, Јорговански 
поток,Сувопољски поток – шужгон, Шумски поток, Златска река, Бојнички поток – јендек, 
Ђачки поток,Каменичка река и Ћуковачки поток.

Изведени су регулациони радови, на појединим рекама т.ј. потоцима који 
угрожавају колико се могло али је потребно  предвидети наставак око рашчишћавање 
речног тока колико је то потребно.

II-2 ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ПОПЛАВА

Процена угрожености од поплава је урађена на основу расположивих података којима 
располаже Одељење за привреду и финансије – Одсек за пољопривреду. Према овим подацима  
неспорна је чињеница да је опасност од поплава на територији општине Бојник присутна, и да 
се нарочито испољава у време дугих и обилних киша, при јаким пљусковима код наглог 
отапања снега и при ерозионим процесима у приобаљу река.

Сви водотоци  на територији општине Бојник имају претежно бујични карактер 
хидролошког режима, поплаве на њима имају изразито бујичне карактеристике, брзу појаву уз 
упоредо јављање клизишта.

Уобичајени приступ у одбрани од великих вода са увођењем степена редовне и ванредне 
одбране од поплава није могуће применити код водотокова са бујичним режимом па се код њих 
морају применити превентивне мере заштите, које треба да обухватају просторну целину 
водотокова, приобаља и слива.

Време од уочавања кишних облака до појаве максималног протицаја траје најчешће до 
неколико сати што представља довољно времена да се изврши обавештавање грађана о 
предстојећој опасности  које може да угрози њихово здравље, животе и имовину.

Одбрану од поплава на водотоцима другог реда без обзира да ли постоје или не  објекти за 
заштиту од штетног дејства воде у надлежности је локалне самоуправе односно општине 
Бојник. Локална самоуправа израђује и доноси Локални оперативни план одбране од поплава за 
воде другог реда. Планове одбране од поплава доносе и предузећа и друга правна лица чија 
имовина може бити угрожена. Водоток  Пусте реке низводно од регулисаног дела тока у самом 
насељу као и нерегулисани водотокови Вујановске реке, Коњувачке реке и др. Код појаве 
великих вода могу плавити обрадиве површине изазивајући штету на засејаним културама од 
30% до 100%.

У циљу спречавања настајања поплава и умањења штетних последица на нерегулисаним 
водотоцима, неопходно је у потпуности реализовати превентивне мере заштите у овој процени.

У случају настанка великих катастрофалних поплава које могу угрозити становништво и 
материјална добра, Општински штаб за ванредне ситуације у сарадњи са одговарајућим 
органима локалне самоуправе непосредно учествују у организовању и спровођењу мера  и 
активности на одбрани од поплава ангажовању снага и средстава ЦЗ.

Службе које врше осматрање и обавештавање са својим елементима обезбедиће 
благовремено откривање опасности, праћење и обавештавање надлежних органа, организација 
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команди Војске Србије и становништву. У случају непосредног угрожавања становништва 
обезбедиће обавештавање и узбуњивање на угроженом подручју.

Плановима одбране од поплава треба предвидети могућности ангажовање снага и 
средстава команде најближег гарнизона  Војске Србије на пружању помоћи настрадалом 
становништву. У случају катастрофалних поплава планирати мобилизацију средстава 
(грађевинске механизације, агрегата, пумпи, моторних возила и др.) у власништву правних и 
физичких лица  у активностима заштите и спасавања становништва.

Руковођење и координацију ангажованих снага и средстава на подручју општине Бојник у 
одбрани од поплава вршиће Општински Штаб за ванредне ситуације који је образован Одлуком 
Скупштине општине Бојник.

II-3 ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА

1. Кроз израду и усвајање просторног плана Општине Бојник обезбедити да се у 
наведени  план уграде сви захтеви заштите од поплава.

2. Кроз урбанистичко уређење насеља нарочито насељених места обезбедити 
прилагођавање истим потребама и захтевима заштите становништва и материјалних добара. 

3. Извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта.
 4. Израда недостајућих одбрамбених насипа, првенствено обало – утврда и одржавање 

постојећих.
            5. Израда брана и преграда на бујичним водотоковима и одржавање постојећих
            6. Изградња система канала за одвођење вода и њихово одржавање
            7. Пре изградње мостова и пропуста, исти изградити са већом пропусном моћи воде.

8. Обележавање на терену линије допирања максимално могућег поплавног таласа које 
би настао рушењем и преливањем бране и хидроакумулације.

9. Организација система јавног узбуњивања на већим водотоковима и високим бранама 
ради благовременог обавештавања о опасностима од поплава и спровођења евакуације.

10. Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава кроз личну  и 
узајамну заштиту.

11. Оспособљавање предузећа из области водопривреде за заштиту од поплава и 
уношење њихових задатака у планове одбране од поплава.

12. Оспособљавање јединица цивилне заштите, посебно специјализоване за спасавање на 
води и под водом.

13. Израда плана ангажовања команди јединица Војске Србије у пружању помоћи 
угроженом и пострадалом становништву у случају поплава већих размера.

14. Оспособљавање штабова цивилне заштите за руковођење акцијама заштите и 
спасавања од поплава.

 15.  Кроз практичне вежбе организованих снага цивилне одбране увежбати радње и 
поступке  из области заштите спасавања од поплава.

          16.  Израда планова заштите спасавања од поплава.

                                   

                                   ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Одбрану од поплава спољних вода на водотоцима I (првог) реда и унутрашњих 
вода са изграђеним заштитним водопривредним објектима и системима за 
одводњавање обухваћеним Републичким оперативним планом за одбрану од поплава 
финансира Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде средствима 
обезбеђеним у оквиру годишњих планова и програма радова које верификује Влада 
Републике Србије. Како су на територији општине Бојник водоток  Пусте реке,водоток 
I реда, одбрану од поплава на овој реци финансира, организује и спроводи ЈВП 
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''Србијаводе'' Београд, ВПЦ ''Морава'' Ниш, односно секторски руководилац у сарадњи 
са локалном самоуправом, односно Штабом за ванредне ситуације. 

Одбрану од поплава спољних вода на водотоцима II (другог) реда и унутрашњих 
вода на нерегулисаним и регулисаним водотоковима (изграђеним заштитним 
водопривредним објектима обухваћеним Локалним оперативним планом за одбрану од 
поплава) и системима за одводњавање финансира Локална самоуправа, средствима 
обезбеђеним у оквиру годишњих планова и програма радова које верификује Општина 
Бојник је у свом финансијском плану за 2021. годину испланирала средства за 
одржавање водопривредних објеката. Ако бујични токови  угрожавају насеља, и 
локалне путеве, средства за изградњу објеката и извршење радова обезбеђују се из 
буџета општине, са позиције “штаба за ванредне ситуације“, као и са позиције за текуће 
поправке и штете од елементарних непогода – средства која су предвиђена за те и 
сличне намене, која би се користила и у одбрани од поплава у  укупном износу од 
2.900.000,00 динара.

Све накнадне финансијске потребе, уколико дође до њих, за извођење 
активности предвиђених у оперативном плану биће обезбеђене из текуће и сталне 
буџетске резерве, с обзиром да у тренутку израде овог Плана немамо израђен предмер и 
предрачун радова.
                        

                           ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ПРЕВЕНТИВНИХ РАДОВА
За спровођење одбране од поплава на територији општине Бојник

за водотоке II реда за 2021. годину

Р.бр Опис позиције Јед.мере количина цена
дин.

укупно 

А.ФУНКЦИОНАЛНИ         
ПОСЛОВИ
Уређење корита и слива 
Каменичке реке у дужини од 
400 м.

1.

1.1.

1.2.

Припремни радови

Ручно чишћење речног 
корита Каменичке реке од 
физиолошки презрелих 
стабала, оболелих стабала 
полеглих и самониклих као и 
самониклог шибља и 
растиња.Очишћена стабла и 
растиње и шибље склонити 
са обале Каменичке реке и 
корита за велике воде. 
Обрачун по м2 очишћеног 
корита и обале.

Ручно сечење дрвећа Р=0,1-
0,3 м моторном тестером. 
Дрвеће на обали речног 
корита ради приласка 
багера до корита, сећи  
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1.3.

2.

2.1.

2.2.

моторном тестером (колико 
је могуће ближе земљи, 
исто склањати и депоновати 
на место које одреди 
инвеститорр. Обрачун по 
уклоњеном комаду

Ручно сечење дрвећа Р=0,3-
0,5 м моторном тестером. 
Дрвеће на обали речног 
корита ради приласка 
багера до корита, сећи 
моторном тестером (колико 
је могуће ближи земљи), 
исто склањати и депоновати 
на место које одреди 
инвеститор. Обрачун по 
уклоњеном комаду.  

Земљани радови

Машински ископ и 
профилисање речног корита 
а све према датим 
пресецима. Машином 
вршити ископ земљаног и 
шљунковитог материјала, 
формирати речно корито и 
профилисати бочне стране 
корита, формирајући 
заштитне бедеме од 
ископаног материјала са 
сабијањем. Приликом 
извођења радова на 
санацији вршити нивелацију 
како би се извео предвиђени 
пад.  Ископани материјал 
депоновати на десној и 
левој обали корита и  
формирати заштитне 
бедеме, вишак материјала 
утоварити у камион и 
депоновати на местима на 
којима недостаје материјал 
за формирање насипа. 
Обрачун по м3 ископаног 
материјала.

Превоз ископаног 
материјала ради 
формирање насипа по 
потреби. На местима на 
којима је потребна већа 
количина материјала за 
насип извршити превоз 
материјала са предметне 
деонице (нпр. Са места на 
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3.

3.1.

коме се формира газ) и 
формирати насип. Обрачун 
по м3 превезеног и насутог 
материјала.Ручно 
профилисање бочних 
страна речног корита. Бочне 
стране речног корита 
профилисати тако да косине 
имају нагиб 1:1,5. Приликом 
профилисања бочних 
страна корита од ископаног 
материјала формирати 
бедеме на десној и левој 
страни. Обрачун по м2 
бедема. 

Остали радови

Снимање  и трасирање 
речног корита и израда 
геодетског снимка изведеног 
стања. Речно корито 
трасирати и вршити 
нивелацију профила током 
вршења ископа. Након 
завршетка извођења радова 
урадити геодетски снимак 
изведеног стања са 
потребним 
профилима.Обрачун по м1 
речног корита.

У К У П Н О 2.  :
За ове радње предвиђена су око 1.400.000,00 динара јер још 
увек није одрађен потребни детаљни предмер и предрачун 
радова, израда је у току

А.ФУНКЦИОНАЛНИ         
ПОСЛОВИ

 
 
1.

1.1.

   

2.  Уређење насипа десне 
обале речног корита Пусте 
реке – канал бр. објекта 
3894 у дужини од 50м.код 
кат.пар.бр.857 КО 
Ђинђуша
(Ђинђуша – Лапотинце)

Припремни радови

Ручно чишћење  речног 
корита – канала од шибља и 
растиња.Очишћено растиње 
и шибље склонити са обале 
Пусте реке. 
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1.2.

2.

2.1.

2.2.

Ручно сечење дрвећа 
моторном тестером. Дрвеће 
на десној обали речног 
корита ради приласка 
багера до корита, сећи  
моторном тестером (колико 
је могуће ближе земљи, 
исто склањати и депоновати 
на место које одреди 
инвеститор). 

Земљани радови

Машински ископ речног 
корита машином вршити 
ископ земљаног и 
шљунковитог материјала, 
формирати речно корито и 
профилисати десну страну 
корита, формирајући 
заштитни бедем од 
ископаног материјала са 
сабијањем. Приликом 
извођења радова на 
уређење канала вршити 
нивелацију како би се извео 
предвиђени пад.  Ископани 
материјал депоновати на 
десној обали корита и  
формирати заштитни бедем, 
вишак материјала утоварити 
у камион и депоновати на 
местима на којима недостаје 
материјал.
Обрачун по радном сату или 
по м3 ископаног материјала.

Превоз ископаног 
материјала ради 
формирање насипа по 
потреби. На местима на 
којима је потребна већа 
количина материјала за 
насип извршити превоз 
материјала са предметне 
деонице (нпр. Са места на 
коме се формира газ) и 
формирати насип. Обрачун 
по м3 превезеног и насутог 
материјала
 

Остали радови

Снимање  и трасирање 
речног корита и израда 
геодетског снимка. Речно 
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корито трасирати током 
вршења ископа. Након 
завршетка извођења радова 
урадити геодетски снимак. 
Обрачун по м дужном  
речног корита.

У  К  У  П  Н  О 2.  :
За ове радње предвиђена су око 100.000,00 динара јер још 
увек није одрађен потребни предмер и предрачун радова

3.Изградња канала за 
одводњавање у 
Придворици 
(Пањевац)

Чишћење са 
продубљивањем јарка поред 
државног пута ИИ реда за 
око 40 цм, ширине 60 цм.
Обавеза Ј.П.''Путеви 
Србије''

Машински ископ земље 
ИИИ категорије за 
постављање цеви, 0,40 х 
0,40 х 55,00 м са одвозом 
земље на даљини до 1 км.

Набавка и постављање 
пластичних коругованих 
цеви Ф 300 мм у ископаном 
рову са затрпавањем 
земљом из ископа.

Набавка и уградња 
бетонских прстенова Ф 600 
мм за израду ревизионе 
шахте са поклопцем

Набавка и израда армирано 
бетонског шахта 1,00 х 1,00 
х 1,00м за таложник

Машински ископ канала 
димензија 0,30 х 0,30 х 220м 
у путном земљишту са 
одвозом земље.

Набавка и уградња 

м3

м'

ком

ком

м3

8,80х600,00   

55,00х1.800,00  

              
2х5.000,00

                              1х18.000,00 

19,80х600,00  

                    

             5.280,00

99.000,00

              

2х5.000,00

18.000,00

11.800,00
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бетонских пропуста Ф 300 
мм са насипавањем

ком                           

40х2.200,00              11.800,00
                      

                
                      

Укупно 3.   :                                      232.160,00

                          
Р.бр Опис позиције Јед.мере количина цена

дин.
укупно 

А.ФУНКЦИОНАЛНИ         
ПОСЛОВИ
I Санација Ђачког потока у 
дужини од 730 м.

4.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

Припремни радови

Ручно чишћење корита Ђ.потока 
од шибља и растиња.Очишћено 
растиње и шибље склонити са 
обале потока. Обрачун по м2 
очишћеног корита и обале.

Ручно сечење дрвећа R=0,1-0,3 м 
моторном тестером. Дрвеће на 
обали корита (потока) ради 
приласка багера до корита, сећи  
моторном тестером (колико је 
могуће ближе земљи, исто 
склањати и депоновати на место 
које одреди инвеститорr. Обрачун 
по уклоњеном комаду

Ручно сечење дрвећа R=0,3-0,5 м 
моторном тестером. Дрвеће на 
обали корита ради приласка 
багера до корита, сећи моторном 
тестером (колико је могуће ближи 
земљи), исто склањати и 
депоновати на место које одреди 
инвеститор. Обрачун по 
уклоњеном комаду.  

Земљани радови

Машински ископ и профилисање  
корита а све према датим 
пресецима. Машином вршити 
ископ земљаног и шљунковитог 

м2

ком

ком

50,00

500,00

700,00
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материјала, формирати речно 
корито и профилисати бочне 
стране корита, формирајући 
заштитне бедеме од ископаног 
материјала са сабијањем. 
Приликом извођења радова на 
санацији вршити нивелацију како 
би се извео предвиђени пад.  
Ископани материјал депоновати 
на десној и левој обали корита и  
формирати заштитне бедеме, 
вишак материјала утоварити у 
камион и депоновати на местима 
на којима недостаје материјал за 
формирање насипа. Обрачун по 
м3 ископаног материјала.

Превоз ископаног материјала 
ради формирање насипа по 
потреби. На местима на којима је 
потребна већа количина 
материјала за насип извршити 
превоз материјала са предметне 
деонице (нпр. Са места на коме 
се формира газ) и формирати 
насип. Обрачун по м3 превезеног 
и насутог материјала.Ручно 
профилисање бочних страна 
речног корита. Бочне стране 
речног корита профилисати тако 
да косине имају нагиб 1:1,5. 
Приликом профилисања бочних 
страна корита од ископаног 
материјала формирати бедеме на 
десној и левој страни. Обрачун по 
м3 бедема. 

Остали радови

           Трасирање речног корита 
изведеног стања и вршити 
нивелацију профила током 
вршења ископа. 

м3 330,00

У К У П Н О  4:
За ове радње предвиђена су око 2.250.000,00 динара 
јер још увек није одрађен потребни предмер и 
предрачун радова израда је у току
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Р.бр Опис позиције Јед.мере количина цена
дин.

укупно динара

А.ФУНКЦИОНАЛНИ         
ПОСЛОВИ
I Изградња канала- јарка за одвод 
атмосферске воде дела насеља 
Придворица, Бојник у дужини од 
700 м.

5.

1. 

2.

3.

4.

Врста  радова

Обележавање трасе канала-јарка 
за одвод атмосферске воде дела 
насеља Придворица
Обрачун по м'

Машински ископ рова – трапезног  
пресека(облика) за израду 
одводног канала-јарка за 
одвођење атмосферске воде до 
реципиента дела насељеног 
места Придворица. Дубина 
ископа 0,80м, ширина дна 0,60м и 
отвара (горње ширине) 1,0м са 
израдом проширења за уградњу 
цевастих пропуиста .
Обрачун по м3 ископаног 
материјала у природном стању.

Ручно планирање дна реке са 
правилним одсецањем ивице и 
дела косине јарка са тачношћу ± 
3 цм (700х0,60)+2(700х0,20)
Обрачун по м2

Утовар земље у транспортна 
средства директно из 
ископа,транспорт исте до 
локације коју одреде комуналне 
власти – инвеститор на 
удаљености до 2,0 км са 
разастирањем и планирањем 
исте по завршетку.

м'

м3

м2

м3

700

460

700

460

80

400

70

250

56.000,00

      184.000,00

49.000,00

115.000,00
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5.

Обрачун по м3 ископаног 
материјала

Набавка, трансорт и уградља 
армирано-бетонских пропуста од 
бетона МБ-30 са фалцом, 
унутрашљег пречника Ø 800 мм 
за прелаз на бочне атарске 
путеве преко јарка. На прелазима 
Извршити насипавање шљунком  
израдом рампи за несметано 
одвијање пролаза до 
пољоприврдних парцела. 
Обрачуном обухватити и 
припреме радове за уградњу 
цеви и статично укљештење на 
почетку и крају пропуста по датом 
детаљу.
Изградити 3(три) пропуста у 
дужини од по 4,00 м и 1 (један) 
пропуст дужине од 5,00 м.
Обрачун по м' пропуста

м' 17 10.500,00 178.500,00

У К У П Н О 5:
За ове радње предвиђена су око 699.000,00 динара јер 
још увек није одрађен потребни предмер и предрачун 
радова израда је у току
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Р.бр Опис позиције Јед.мере количина цена
дин.

укупно 

А.ФУНКЦИОНАЛНИ         
ПОСЛОВИ

6. Ископавање канала Jендек у КО 
Бојник – Аеродром у дужини од 
500 м

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

Припремни радови

Ручно чишћење постојећег корита 
потока – канала т.зв. Јендек од 
самониклих стабала као и 
самониклог шибља и 
растиња.Очишћена стабла 
растиње и шибље склонити са 
обале канала где треба да отиче 
вишак воде. Обрачун по м2 
очишћеног постојећег канала и 
обале.

Ручно сечење дрвећа  моторном 
тестером. Дрвеће на обали 
канала ради приласка багера до 
корита, сећи  моторном тестером 
(колико је могуће ближе земљи, 
исто склањати и депоновати на 
место које одреди инвеститорр. 
Обрачун по уклоњеном комаду

Земљани радови

Машински ископ и профилисање 
канала а све према датим 
пресецима. Машином вршити 
ископ земљаног и шљунковитог 
материјала, формирати канал и 
профилисати бочне стране 
канала, формирајући заштитне 
бедеме од ископаног материјала 
са сабијањем. Приликом 
извођења радова на ископу 
вршити нивелацију како би се 
извео предвиђени пад. 
Ископани материјал депоновати 
на левој и десној обали канала и  
формирати заштитни бедем, 
вишак материјала утоварити у 
камион и депоновати на местима 
на којима недостаје материјал за 
формирање насипа. Обрачун по 
м3 ископаног материјала или по 
ископу канала у м дужним.
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3.

3.1.

Остали радови

Снимање  и трасирање канала и 
вршити нивелацију профила 
током вршења ископа. Након 
завршетка извођења радова 
урадити геодетски снимак 
изведеног стања са потребним 
профилима.Обрачун по м дужном 
канала.

У К У П Н О 6.  :
За ове радње предвиђена су око 767.840,00 динара јер 
још увек није одрађен потребни детаљни предмер и 
предрачун радова, израда је у току

Р.бр Опис позиције Јед.мере количина цена
дин.

укупно 

А.ФУНКЦИОНАЛНИ         
ПОСЛОВИ

7.
Формирање путног јарка – 
канала у КО Стубла – Г.Бријање, 
одвођење атмосферских вода од 
асфалтног сеоског пута према 
речног корита Пусте реке

1.

1.1.

2.

2.1.

Припремни радови

Снимање  и трасирање путног 
јарка у дужини од 500 м. И 
ширини од  50-60 см. и израда 
геодетског снимка. Поменути 
канал трасирати и вршити 
нивелацију профила током 
вршења ископа. Након 
завршетка извођења радова 
урадити геодетски снимак 
изведеног стања са потребним 
профилима.Обрачун по м 
дужним путног јарка.

Земљани радови

Машински ископ и профилисање 
путног јарка - канала а све 
према датим пресецима. 
Машином вршити ископ 
земљаног и шљунковитог 
материјала, формирати путног 
јарка и профилисати бочне 
стране јарка, формирајући 
заштитне такозване бедеме од 
ископаног материјала са 
сабијањем. Приликом извођења 
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2.2.

3.

3.1.

радова на ископавања вршити 
нивелацију како би се извео 
предвиђени пад.  Ископани 
материјал депоновати на обали 
корита и  формирати заштитни 
бедем, вишак материјала ако га 
има утоварити у камион и 
депоновати на местима на 
којима недостаје материјал за 
формирање насипа. Обрачун по 
м3 ископаног материјала.
Ручно профилисање бочне 
стране путног јарка. Бочна 
страна путног јарка 
профилисати тако да косине 
имају нагиб 1:1,5. Приликом 
профилисања бочне стране 
канала  поред пута за одвођење 
вишка воде од падавина од 
ископаног материјала 
формирати бедеме на једној 
страни. Обрачун по м2 бедема. 

Остали радови

Снимање  и трасирање  путног 
јарка-канала у дужини од 500 м. 
и ширини од 50-60см. И дубини 
по потребе и израда геодетског 
снимка поменутог пута. Путни 
јарак треба трасирати и вршити 
нивелацију профила током 
вршења ископа. Након 
завршетка извођења радова 
урадити геодетски снимак 
изведеног стања са потребним 
профилима.Обрачун по м1 
канала.
Будући да се ради о каналу који 
треба да прати  некатегорисани 
пут   број 8517 а поред пута је 
приватан посед треба 
предвидети додатна 
финансијска средства.

У К У П Н О 7.  :
За ове радње предвиђена су око 500.000,00 динара јер 
још увек није одрађен потребни детаљни предмер и 
предрачун радова, израда је у току
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Слика 1
Деоница са слике 1:
-кп 3888 : дужина око 120м
-кп 8508 : дужина око 150м
Укупна дужина : 270м

Ред.
Бр.

Опис позиције ј.м. Оквирне 
количине х цена = Укупно

1.
Сечење шибља и растиња густине 
мање од 50 ком/м2 са слагањем на 
страну

м2 500 х 20,00 = 10.000,00

2.
Сечење густог шибља преко 
50ком/м2 са слагањем на страну м2 500 х 80,00 = 40.000,00

3.

Ручно сечење дрвећа пречника 
мањег од 10цм и кресање грана 
тањих од 10цм. Цена обухвата 
сечење стабла изнад корена, резање 
стабла и дебљих грана на погодну 
дужину и слагање на страну.

ком 50 х 100,00 = 5.000,00

 4.

Сечење дрвећа,кресање грана и 
одлагање на страну:

-пречник стабла 10-20цм
-пречник стабла 20-30цм
-пречник стабла 30-50цм

ком

      
10
5 х

700,00
1.400,00
3.200,00

= 7.000,00
7.000,00

  5.

Машински ископ наноса у потоку 
профилисаном кашиком у  слоју до 
d=10цм са планирањем дна јарка. 
Цена обухвата : чишћење, 
планирарање дна, одстрањивање 

 м3 х =

Предмер и предрачун радова на чишћењу потока на катастарским парцелама 3888 
КО Горње Бријање и 8508 КО Стубла кроз насељено место Косанчић
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сувишног материјала:
-на страну
-са одвозом материјала на депонију 
до 3км по потреби

     108
108

250,00
350,00

27.000,00
37.800,00

Укупна цена без ПДВ-а 133.800,00

ПДВ 26.760,00

Укупно за 8: Укупна цена са ПДВ-ом 160.560,00

УКУПНО 1+2+3+4+5+6+7+8 6.109.560,00 динара

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

III-1 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
Територија општине Бојник према наведеним водотоковима, може се поделити  на 

следеће деонице и то:
1. Каменичка река Л-1
2. Јорговански поток Л-2
3. Вујановски поток Л-3
4. Сувопољски поток – шужгон Л-4
5. Бојнички поток – јендек  Л- 5
6. Шумски поток Л-6

1. деоница Каменичка река
шифра деонице Л-1
ближи опис деонице: Нерегулисан део Каменичке реке од Мијајлице (ушћа)
па до улива у Пусту реку (4,4 км).

    1.1 деонични руководилац: Анђелковић Зоран из Каменице
          1.2 заменик деоничног руководиоца: Јанковић Славољуб из Каменице
          1.3. Карактеристични нивои воде:
         1.3.1. Критеријум за проглашење редовне одбране од поплава: вода у кориту 1,0       метар 

изнад минора корита.
          1.4. Обезбеђење особља Месна заједница Каменица
          1.5. Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације ЈКП ЈЕДИНСТВО Бојник

2. деоница Јорговански поток Л-2
шифра деонице Л-2 
ближи опис деонице: Регулисани део до улива у Пусту реку
2.1. деонични руководилац: Димитријевић Небојша из Стубле
2.2. заменик деоничног руководиоца: Рајковић Драган из Стубле
2.3. карактеристични нивои воде:
2.3.1. Критеријум за проглашење редовне одбране од поплава вода 1,0 изнад минора 
корита
2.3.2. Критеријум за проглашење  ванредне одбране од поплава вода у кориту 1,0 метар 
испод нивоа круне обале.
2.4.Обезбеђење особља: Припадајућа Месна Заједница(Стубла)
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2.5. Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације МЗ Стубла

3. деоница Вујановски поток Л-3
шифра деонице Л-3
ближи опис деонице: Нерегулисан део Вујановског потока у целој својој дужини

3.1. Деонични руководилац:Ђорђевић Златко из Славник
3.2. Заменик деоничног руководиоца: Славиша Ристић из Речице
3.3. Критеријуми нивои воде:
3.3.1 Критеријум за проглашење редовне одбране од поплава вода у 

кориту 1,0 метар изнад минора корита
3.3.2. критеријуми за проглашење ванредне одбране од поплава вода 

у кориту1,0 метар изнад круне обале.
3.4.Обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације Припадајућа 

Месна заједница

4. деоница Сувопољски поток – шужгон Л-4
шифра деонице Л-4
ближи опис деонице: делимично регулисан део Сувопољског потока 
од самог изворишта па до улива у Пусту реку у дужини од (950))метара

4.1. Деонични руководилац Драган Михајловић из Зелетова
4.2. Заменик деоничног руководиоца Милун Стевановић из Зелетова
4.3. Карактеристични нивои воде:
4.4. Критеријум за проглашење редовне одбране од поплава вода 1,0 

метар изнад минора корита
      4.5. Критеријум за проглашење ванредне одбране од поплава вода у кориту 1,0 метар  

изнад круне обале
4.6. Обезбеђење особља, алата, материјала  опреме: ЈКП Јединство, 

Припадајуће Месне Заједнице
 

5. деоница Бојнички поток - јендек Л-5
шифра деонице Л-5
ближи опис деонице: регулисан део  потока од самог изворишта до 
улива у пусту реку у дужини од 600 метара

5.1. Деонични руководилац Борисав Илић из Ђинђуше
5.2. Заменик деоичног руководиоца Бобан Петровић из Црквице
5.3. Карактеристични нивои воде:

      5.3.1. Критеријум за проглашење редовне одбране од поплава вода 1,0 метар изнад минора 
корита

      5.3.2. Критеријум за проглашење ванредне одбране од поплава вода 1,0 метар изнад круне 
обале

5.4. Обезбеђење особља: ЈКП Јединство, МЗ Бојник
      5.5. Обезбеђење алата и материјала: ЈКП Јединство и МЗ Бојник

6. деоница Шумски поток Л- 5
шифра деонице Л-6
Ближи опис деонице: делимично регулисан  кроз само насеље 

Придворица па до улива у пусту реку.
6.1. Деонични руководилац: Горан Живковић из Придворице
6.2. Заменик деоничног руководиоца: Ранко Костић из Придворице
6.3. Карактеристични нивои воде:

      6.3.1. Критеријум за проглашење редовне одбране од поплава вода 1,0 метар изнад минор 
корита



Страна 730 – Број  12Страна 730 – Број  12 СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦАСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК  ГРАДА  ЛЕСКОВЦА 6. април 2021.6. април 2021.

      6.3.2. Критеријум за проглашење ванредне одбране од поплава вода 1,0 метар изнад круне 
обале

6.4. Обезбеђење особља: МЗ Придворица
6.5. Обезбеђење алата и материјала: ЈКП Јединство и М.З. Придворица 

                                III-2  ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА

ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ  МЕРА 
ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА

Процена угрожености општине Бојник има изузетно значајно место и чини основу 
превентивне и потребне заштите од свих врста опасности. То показује да у општини Бојник 
постоје могућности и изузетна потреба за организовањем, припремањем и спровођењем 
првенствено превентивних мера заштите у циљу спречавања и јављања поплава , а затим 
оперативних мера и поступака којим се спроводе непосредне припреме за учешће у заштити и 
обезбеђује учешће снага и средстава у циљу ублажавања и отклањања непосредних последица 
насталих услед поплава.

                                                Оперативне мере спасавања од поплава

1. Праћење водостаја и процена угрожености од поплава 
2. Увођење сталног дежурства, 
3. Активирање оперативних веза на подручју угроженом од поплава,
4. Ангажовање водопривредних организација за одбрану од поплава у         складу са 

утврђеним плановима
5. Обустављање и ограничавање саобраћаја на комуникацијама на подручју 

угроженим од поплава,
6. Снижавање нивоа воде у хидроакумулацији « Брестовац» до коте која одговара 

ткз. Безбедној коти,
7. Учествовање радних људи и грађана на одбрани од поплава
8. Ангажовање на одбрани од поплава предузећа која располажу покретним 

средствима неопходним на изради насипа, просека,  и др. Радова битних за 
одбрану од поплава,

9. Ангажовање специјализованих јединица ЦЗ ѕа спасавање наводи и под водом,
10. Ангажовање осталих јединица ЦЗ на заштити и спасавању становништва 

материјалних добара од поплаве,
11. Ангажовање јединица Војске Србије на пружању помоћи угрженом и настрадалом 

становништву,
12. Коришћење свих расположивих средстава ради заштите и спасавања на 

подручјима захваћена поплавом и стављање на располагање надлежном штабу ЦЗ
13. Евакуација становништва и материјалних добара из подручја угроженог 

поплавама,
14. Збрињавање угроженог и пострадалог становништва,
15. Снабдевање здравом пијаћом водом  подручја угрожена поплавама
16. Организација и спровођење санације терена и објеката на подручју захваћеног 

поплавама,
17. Информације и едукације јавности.

III-3 РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА

     За руковођење одбраном од поплава на водама II реда на територији општине Бојник 
Републичким оперативним планом одбране од поплава утврђеним Наредбом министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, задужено је ЈВП « Србија воде» Београд, ВПЦ « 
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Морава « Ниш са главним руководиоцем одбране од поплава, руководиоцем на водном 
подручју, помоћницима руководиоца на водном подручју за бране.
      За руковођење заштитом од свих врста елементарних непогода и других елементарних 
непогода, на територији општине Бојник, Одлуком скупштине општине Бојник образован је 
штаб за ванредне ситуације. Командант штаба је по функцији председник општине а у састав 
штаба поред лица из структуре валаст ушли су и директори јавних предузећа  и редовних 
служби и делатности.
      За потребе руковођења акцијама заштите и спасавања у МЗ, стамбеним зградама, 
предузећима и др. Организацијама установљени су повереници ЦЗ. Посебно су одговорни за 
организацију и спровођење личне и узајамне заштите која код одбране од поплава може да 
предсртавља одлучујући део снагаза реализацију неких оперативних мера заштите.

III- 4  ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И КООРДИНАЦИЈА СУБЈЕКАТА РУКОВОЂЕЊА У 
ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА

     За сваки слив у зависности од величине и природних карактеристика постоји одређени  праг 
падавина који условљава појаву великих вода на водотоцима. Поменути праг може се 
дефинисати помоћу три параметра: висина падавина, мерење, прикупљање, обраду, анализу и 
издавање хидрометеоролошких података, информација и прогноза, па стога РХМЗ представља 
основицу целог система за обавештавање у фазама припреме за спровођење одбране од 
поплава.
     РХМЗ прикупља и обрађује податке: ниво воде, метеоролошке величине ( падавине, 
температуре и друго), радарска осматрања и др.
     Центар за обавештавање и узбуњивање је трансмисија преко које се даље прослеђују све 
информације које доставља РХМЗ а односе се на појаве бујичних падавина. Све информације 
добијене од РХМЗ прослеђују се штабовима на свим нивоима ( национални, окружни, градски 
и општински).
     Све осмотрне промене битне за настанак, ток и одбрану од поплава  Центар за обавештавање 
и узбуњивање прослеђује штабовима. За одбрану од бујичних поплава битни су подаци о 
наиласку и месту падања јаког пљуска , наглог топљења снега као и рушењу мостова и 
саобраћајница услед бујица и њима покренутих клизишта.
     Активност виталних система и континуитет у раду (медицинска служба,заштита од 
пожара,полиција и др.) је врло битно за све време трајања поплава, због чега је првенствено 
неопходно обезбедити ове институције од плављења.У оквиру одбране од поплава морају се 
благовремено предузети одређене активности на комуналној инфраструктури-електричним и 
водоводним инсталацијама, како би се елеминисала опасност по људске животе и ублажила 
материјална штета (одговорни у виталним органима унапред дефинишу где, ко и када треба да 
изврши прекид снабдевања и поново укључење електричне енергије и инсталација).Одговорни 
за контролу саобраћаја предузеће хитне и неопходне мере како би се спречило загушење и 
прекид комуникација, нарочито у време евентуалне евакуације становништва из угроженог 
подручја. Контрола саобраћаја потребна је за време, пре и после поплава, дакле у свим фазама 
одбране и поплава. 
     
     

           

           Задаци команданта, заменика команданта, начелника и поверника штабова
    
    У зависност од фазе одбране од поплава које су дефинисане у Општем плану одбране од 
поплава на територији општине Бојник, Командант општинског штаба за ванредне ситуације 
координира рад са општинским и државним институцијама, односно виталним системима 
задуженим у одбрани од поплава.
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У првој фази – припреме за одбрану од поплава Командант, општинског штаба врши следеће 
послове:

- Заказује и руководи седницама одговорних општинских институција за одбрану од 
поплава на којима се усвајају планови рада;

- Обезбеђује услове за имплементацију општинског Плана код свих општинских 
субјеката;

- У случају да постоји потреба врши усаглашавање општег и оперативног плана са 
општим планом за одбрану од поплава Владе Републике Србије и оперативним планом МПШВ

- Обезбеђује услове за рад, за интегралне и координиране активности у имплементацији 
оперативних планова за одбрану од поплава и организован рад у ванредним условима;

- Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје 
општине,

- Обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за информисање и 
едукацију јавности;

- Организује у сарадњи са другим субјектима и спроводи програм мера и активности за 
обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним условима;

- Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада;
- Прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака који му доставља 

Хидрометеоролошки завод;
 
У другој фази – ванредна одбрана од поплава, Командант општинског штаба врши следеће 
послове: 

- Руководи радом Штаба за ванредне ситуације;
- Координира активност са задуженим за одбрану од поплава;
- Сарађује са руководством за одбрану од поплава;
- Сарађује са руководством за одбрану од поплава из националног оперативног плана;
- Сарађује са оперативним руководством за одбрану од поплава у области цивилне 

заштите и оперативним лицем националног центра за обавештавање и узбуњивање;
- Издаје наредбу о предузимању мера на заштити здравља људи и добара која се односе 

на ангажовање радне снаге, механизације и других средстава;
- Даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у ванредним 

околностима у координацији са Штабом за ванредне ситуације;
- Даје предлог за проглашење ванредне ситуације;

У трећој фази – ванредна ситуација, Командант општинског штаба обавља следеће послове
 -У случају када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети 

изливање воде и налет бујице тада се приступа локалном привременом надвишењу одбрамбене 
линије слагањем врећа пуњених песком или земљом, преко круне насипа или горњег а одбрану 
од поплава у фазама припрема за одбрану од поплава врши следеће послове:

- Врши непосредан увид стања на угроженом подручју у сарадњи са градским штабом и 
предлаже потребне мере;

- Спроводи наредбе руководиоца штаба, информише га о стању на терену и прелаже 
предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране као и за 
отклањање последица поплава;

- Организује реализацију потребних мера за неопходне и хитне радове на угроженим 
подручјима, по добијању сагласности руководиоца штаба;

- Води евиденције о предузетим радовима и мерама и утрошеним средствима у току 
одбране и отклањању последица поплава. Подноси извештај команданту штаба по завршетку 
одбране од поплава а обавезно и у току одбране. 

Повереници врше следеће пословање у свим фазама одбране:
- Врше непосредан увид у стање на поплављеном подручју и достављају информације 

штабу;
- Предлаже спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране на водотоку;
- Организује и руководи хитним радовима и мерама у свом реону;
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- Извештава помоћника о предузетим мерама и води евиденцију о стању на терену, 
ангажованом људству, механизацији и друго;

- Спроводе евакуацију становништва и стоке на подручјима својих месних заједница 
заједно са штабовима 

III-5 ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И НАСТРАДАЛОГ СТАНОВНИШТВА

      Ради збрињавања угроженог и настрадалог становништва код поплава, предузети мере за 
привремени смештај, исхрану, здравствену заштиту и обезбеђење других неопходних потреба 
становништва.
      Збрињавање угрожених и настрадалих планира и организује  Штаб за ванредне ситуације 
формиран на основу одлуке Скупштине општине Бојник.
      Носиоци збрињавања

1. Општинско веће општине Бојник
2. Општинска организација Црвеног крста

Сарађују:
1. Школска управа 
2. Дом Здравља
3. Центар за социјални рад
4. Општинска управа
5. Санитарна инспекција
6. Еколошка инспекција
7. Комунална инспекција
8. Полицијска станица
9. Хуманитарне невладине организације

      По плану Општинског Штаба за ванредне ситуације збрињавање угроженог и 
настрадалог становништва извршити привременим смештајем у просторије школских и 
предсколшких установа, спортској хали и другим погодним објектима, на делу 
територије која није угрожена поплавом.
      Одмах након прихвата, тимови медицинских и социјалних радника обављају 
разговор са евакуисаним становништвом.
     - За рад са децом Школска управа обезбедиће школске педагоге и психологе.
     - Центар за социјални рад предузеће бригу о социјално угроженим лицима.
    -  Дом здравља обезбедиће прву медицинску помоћ.
     - Санитарна инспекција  наложиће мере хигијенско – епидемиолошке заштите.
    -  Еколошка и комунална инспекција спроводиће мере из своје надлежности.
    -  Полиција обезбеђује одржавање реда и заштиту евакуисаних и њихове имовине.
     - Хуманитарне невладине организације ангажовати у циљу обезбеђења хуманитарне 
помоћи за настрадале.

III-6  ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ КОЈА СЕ АНГАЖУЈЕ У ОДБРАНИ ОД 
ПОПЛАВА

      За потребе спровођења редовне и ванредне одбране од поплава на располагању је 
механизација Јавног Комуналног Предузећа ''Јединство'' из Бојника, и то располаже са 
следећом механизацијом : утоварна лопата ULT 150, булдужер – TG 110, камион KAMAZ са 
прикључком раоника за чишћење снега, камион са дизалицом -  NISAN и ваљак, трактор IMT 
560 са приколицом и 

ЈП за водоснабдевање ''Брестовац-Бојник-Дољевац'' у Бојнику  има на располагању 
багер BGH 610 – гусеничар, трактор ''Europark'' са утоварном кашиком, теретно возило ''Ford 
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renger pick up'' са приколицом носивости 900 кг.+2500 кг. (односи се на возило + приколица), 
возило ''Zastava  pick up'' носивости 500 кг., пумпе за испумпавање воде марке ''Honda VB 20'' 
2 комада, Дизел пумпа IMT од 3 cola, Кама пумпа од 3 cola и електрична трофазна муљна 
пумпа на 3 cola.
      Механизација је у погонској спремности и зависно од потребе може се у потпуности 
ангажовати.
       

Алат за спровођење одбране од поплава наменски опредељен не постоји. У 
интервенцијама се користи алат предузећа који је у свакодневној употреби,
      

Материјал за спровођење одбране од поплава постоји на локалним позајмиштима и 
депонијама предузећа, исти одговара намени и може се обезбедити по потреби као и што је до 
сада при интервенцијама коришћен.
      

Систем веза радио и телефонске мреже  за спровођење одбране од поплава не постоје и 
углавном се користе мобилни телефони.
      

За потребе одбране од поплава укључиће се и друге приватне фирме и власници 
који поседују потребну механизацију ( багере, утовариваче,моторне пумпе, тракторе, 
камионе и остало).

За припрему  и спровођење оперативног плана одбране од поплава  на територији општине 
Бојник потребнао је обезбедити следећи материјал:

Ред
број

Врста материјала количина Јединица 
   мере

Јединична 
цена/дин

   свега

1. Џак јутани 2000 комад 25,00 50.000,00
2. Канап за вреће 4 клубе 200,00 800.00
3. Чизме гумене 30 пари 1.800,00 54.000,00
4. Паљена жица 5 кг 125,00 625,00
5. Ексери разни 10 кг 80,00 800,00
6. приручна апотека 12 комад 900,00 10.800,00
7. Рибарске чизме 10 пар 1.500,00 15.000.00

Свега: 122.025,00

Средства за обезбеђење наведеног материјала у циљу спровођења оперативног плана 
одбране од поплава  на територији општине Бојник, обезбеђују се буџетом општине Бојник.

III-7  ЧЛАНОВИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Ред.бр. Име и презиме и 
адреса

Предузеће,
 функција,телефон и маил  Штабна 

дужност
1. Небојша 

Ненадовић,
Славник

Председник општине
     064/8977400, 063/431-275
predsednik@bojnik.org.rs

Командант штаба 
за ванредне 
ситуације
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2. Дејан Стојановић,
Придворица

Заменик председника општине  
064/8977377, 065/8820-558
zamenik@bojnik.org.rs

Заменик 
команданта 

штаба

3. Небојша 
Станковић,
Придворица

Начелник Општинске управе 
           064/8977- 411
nebojsa.stankovic@bojnik.org.rs

    Начелник 
штаба

4. 
Драгиша 
Димитријевић,
Бојник

       064/8977-405, 
Председник скупштине општине
predsednikso@bojnik.org.rs

Члан штаба

5.
Славољуб Крстић,
Бојник

Заменик председника скупштине
           062/8916-195

Члан штаба

6. Зоран Костић,
Лесковац

Сав. за упр.прав.посл.и стамб.ком делат. и 
инс.посл,планирање одбр.и заш. од 
елем.непог.тур.и спорт.инсп.     
          064/866-4913
zoran.kostic@bojnik.org.rs

Члан штаба

7.
Бобан Петровић,
Црквица

Помоћник Председника општине
064/8977-389, 016/821-495

Члан штаба

8. Горан Живковић,
Придворица

    Руководилац Одељења за                  
урбанизам, имов.прав и инспекц. послове, 
063/7163-769
goran.zivkovic@bojnik.org.rs

Члан штаба

9.
Јелена Јанковић,
Бојник

Секретар Скупштине општине
         064/8977- 402
sekretarso@bojnik.org.rs

Члан штаба

10. Предраг Алексић,
Лесковац

Начелник  ПС Бојник
064/8928-426
predragpedjaaleksic77@gmail.com

За координацију 
рада са 

полицијом- Члан 
штаба

11.  Мајор Бобан 
Велков,
Лесковац

Центар за обуку војске Србије-Лесковац -   
065/2107-998
3.co@vs.rs

Члан штаба

12. Зоран Здравковић,
Ђинђуша

 Директор центра за социјални рад Бојник,   
064/8977-395
Bojnik.csr@minrzs.gov.rs

Члан штаба

13.
Славољуб 
Јанковић,
Каменица

Секретар црвеног крста
062/598-120
bojnik@redcross.org.rs

За збрињавање 
становништва- 

Члан штаба
14. Др.Томислав 

Младеновић,
Г.Бријање

Директор дома здравља у Бојнику,060/1656-
615,060/0827-610
dr.vojvoda1955@gmail.com

За прву и мед. 
помоћ и асан.- 
Члан штаба

15. Борисав Илић,
Ђинђуша

065/3100-186
jkpjedinstvobojnik@gmail.com

Члан штаба

16. Срђан Стојановић,
Бојник

064/8033-920
srdjan081@gmail.com

Члан штаба

17. Биљана Миљковић,
Лесковац

Директор ветериинарске станице ''Неговет'' 
Бојник, 064/8743-902

Члан штаба

18. Драган Остојић
      Шеф пословнице
електродистрибуције у Бојнику
        064/836-73,016/821-123
dragan.ostojic@eps.rs

Члан штаба

19. Командир ватрогасног одељења у Бојнику, Заштита и 
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Владица 
Стојиљковић,
Бојник

064/8923-666
stojiljkovicvladica80@gmail.com

спасавање од 
пожара експл. И 

НУС – члан 
штаба

20. Младен Ђорђевић,
Г.Бријање

Директор Туристичке организације
064/6464-996
mladendjordjevic86@gmail.com

Члан штаба

21. Ненад Јовановић,
Придворица

Директор Дома културе
064/8850-085
nenadj550@gmail.com

Члан штаба

Лице задужено за евидентирње поплавних догађаја на водама II реда у базу 
података која ће се користити за новелирање прелиминарне процене ризика од поплава 
је Соња Илић, представник Општинске управе у чијој су надлежности послови 
пољопривреде и водопривреде, 016/821-139 лок.126, mail: sonja.ilic@bojnik.org.rs

Општински штаб по потреби посебним актом образује помоћне, стручно-
оперативне тимове за специфичне задатке спасавања.

Општински штаб обавља послове у складу са законом о ванредним ситуацијама 
и другим подзаконским актима.                
                                                        
                                                       ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

      Овај план ступа на снагу даном објављивања у ”Службеном гласнику Града  Лесковца”. 

02Број: 06-6-4/21
Бојник, 31.03.2021 године  
                                                

                                              СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
                                                                                                                               

                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК,
                                                                                                                   Драгиша Димитријевић с.р.
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199.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл. гласник РС'', бр.129/2007, 83/2014 – др.закон, 
101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 43. и члана 
29 став 1 тачка 11) Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљање ванредним ситуацијама 
("Сл. гласник РС" бр.87/2018), члана 16. Уредбе о 
начину организације и рада штабова за ванредне 
ситуације ("Сл. гласник РС" бр. 27/2020), члана 
12. Одлуке о саставу, начину и организацији рада 
Општи нског штаба за ванредне ситуације општине 
Бо јник ("Сл.гласник града Лесковца"бр.43/2020) и 
члана 40. Статута општине Бојник (''Сл.гласник града 
Лесковца'', бр.6/2019), Скупштина општине Бојник 
на предлог општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Бојник, на седници одржаној 31.03.2021.
године, усвојила је

ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК 

ЗА 2020. ГОДИНУ

Рад Штаба за ванредне ситуације Бојник у 2020ој 
години био је усмерен на реализацији задатака из 
плана рада за 2020.годину, праћењу општег стања на 
територији општине Бојник и реализације наложених 
мера и активности од стране Окружног штаба и 
Сектора за ванредне ситуације. Треба напоменути да 
је у 2020ој години проглашено ванредно стање због 
пандемије вируса COVID19 на читавој територији 
Републике Србије, па је у складу са тим и Штаб за 
ванредне ситуације општине Бојник досносио и 
спроводио адекванте мере и одлуке.
У току извештајног периода Општиски штаб за ва
нредне ситуације општине Бојник одржао је 4 редовне 
седнице и једну ванредну телефонску седницу. Укупно 
је донето 11 наредби, 2 препоруке и 5 закључака.
Општински штаб за ванредне ситуације општине 
Бојник је непосредно пре и за време ванредног стања 
одржао редовну седницу дана 16.03.2020. године 
и ванредну телефонску седницу дана 27.03.2020. 
године. 

На редовној седници Штаба која је одржана 16.03.2020. 
године донете су следеће наредбе:

1. Наредба о обустави извођења редовног рада Пре
дшколске установе ''Ђука Динић'', којом се одре ђује 
мера обуставе извођења редовног рада Пре дшко лске 
установе, док траје опасност од ширења вируса CO
VID 19, упис деце у установе предшколског васпитања 
и образовања вршиће се преко портала евртић. 
Предшколска установа ''Ђука Динић'' почела је са 
редовним радом 11. маја текуће године.

2. Наредба Центру за социјални рад да организује 
помоћ болесним и лицима старијим од 65 година у 
достави лекова и животних намираница за све грађане 
који нису корисници услуге ''Помоћ у кући'',

3. Наредба о скраћењу радног времена угости
тељских објеката (ресторана, кафића и осталих угости
тељских објеката) од 08,00 до 20,00 часова,

4. Наредба Дому културе Бојник, којом се овој 
установи наређује укидање свих планираних активности 
и манифестација за време трајања ванредног стања,

5. Наредба Установи спортска хала, којом се наређује 
укидање свих активности, као и прекид рада теретана 
и других спортских активности на територији општине 
Бојник.

Командант Општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Бојник, у складу са својим овлашћењима, 
донео је следеће наредбе:

1. Наредба о формирању колцентра у Дому културе 
Бојник, којим је организован рад колцентра у цуљу 
пружања информација грађанима на телефонски број 
016820820. Кол центар биће доступан грађанима у 
времену од 07,0019,00 часова, а за одговорно лице 
и организацију рада колцентра одређен је директор 
Дома културе ''Бојник'' у Бојнику.

2. Наредба којом се наређује начелнику Општинске 
управе Бојник да рад запослених у Општинској 
управи организује на неопходни минимум како би 
се омогућило несметано функционисање органа 
општи не, у складу са мерама Владе Републике Срби
је предвиђеним Уредбом о организовању рада по
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слодаваца за време ванредног стања (''Сл. гласник РС'', 
бр. 31/2020),

3. Наредба о скраћењу радног времена до 19,00 
ча сова кафићима, баровима, хотелима, ресторанима, 
по  сластичарама, дискотекама, трговинским радња ма 
на велико и мало, пољопривредним апотека ма, апо
текама, мењачницама, стовариштима, кладиони цама 
на територији општине Бојник,

4. Наредба Агенцији ''Нивеус тим'' из Горњег Ми
лановца да формира мобилне екипе за пружање по
моћи, које ће се ангажовати по потреби и налогу 
Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Бојник. Наредба је примењивана до укидања ванре
дног стања.

5. Наредба о организацији радног времена, којом се 
организује рад малопродајних објеката по следећем 
принципу: понедељаксубота од 07,00 до 18,00 
часова, недељом од 08,00 до 18,00 часова, недељом од 
04,00 до 07,00 часова искључиво за грађане старије 
од 70 година. Трговац може, у складу са наведеном 
препоруком самостално одредити радно време у на
веденим временским интервалима. Број потрошача 
у малопродајном објекту се ограничава и може би
ти један потрошач на четири квадратна метра уз по
штовање прописаних мера превенције,

6. Препорука Банци Поштанској штедионици, 
Експозитури Бојник да недељом, у времену од 04,00 
до 07,00 часова буду отворени шалтери Банке како би 
грађани старији од 70 година могли да подигну новац 
са својих текућих рачуна,

7. Препорука Огранку електродистрибуције Бо
јник да изврши прикључак на нисконапонску мрежу 
на стамбеном објекту у Бојнику у ул. Стојана Љубића 
11 у коме живи болесна особа која има статус ене
ргетски угроженог купца електричне енергије због 
здравственог стања, а која је дуго била на болничком 
лечењу.

На. ванредној телефонској седници која је одржана 
27.03.2020. године донета је Наредба о употреби но
вчаних средстава предвиђених буџетом општине 
Бојник у износу од 1.700.000,00 динара за потребе 
сузбијања и ублажавања последица које могу да 
настану услед пандемије изазване виросом COVID19. 

За време ванредног стања ангажовано је ЈКП 
''Јединство'' Бојник, на пословима дезинфекције 
јавних установа, зграда и јавних површина. 
Ангажовано је 12 волонтера на пословима допремања 
хране, лекова и осталих потрепштина становницима 
којима је та помоћ била потребна. 

На редовној седници Штаба која је одржана 09.06.2020. 
године усвојен је Извештај о раду Општинског штаба 
за ванредне ситуације Бојник непосредно пре и за 
време ванредног стања,

На редовној седници Штаба која је одржана 04.11.2020. 
године донети су следећи Закључци:

1. Закључак за куповину заштитне опреме – 2 
бесконтактна топломера, 500 заштитних маски и 
10 литара средства за дезинфекцију на бази 70% 
алкохола, за потребе Полицијске станице у Бојнику,

2. Закључак о образовању стручнооперативног 
тима за одбрану од поплава за територију општине 
Бојник,

3. Закључак о образовању стручнооперативног 
тима за евакуацију и збрињавање становништва на 
подручју општине Бојник,

4. Закључак о образовању стручнооперативног 
тима за праћење поремећаја водоснабдевања,

На редовној седници Штаба која је одржана дана 
23.12.2020. године донет је Закључак за куповину 
концентратора за кисеоник – 5 (пет) комада, за 
потребе Опште болнице Лесковац.

Од новчаних средстава предвиђених буџетом општине 
Бојник на позицији 133, економска класификација 
426 – материјал у износу од 1.700.000,00 динара за 
потребе сузбијања и ублажавања последица које 
могу да настану услед пандемије изазване вирусом 
COVID19 на територији општине Бојник, утрошено 
је укупно 286.276,32 динара, и то: за набавку маски 
195.600,00 динара, за рукавице 43.224,00 динара, за 
куповину средстава за дезинфекцију 2.592,00 динара, 
за куповину гела за дезинфекцију 8.248,32 динара, 
за куповину заштитних наочара 1.080,00 динара, 
за куповину штитника за лице 6.624,00 динара и за 
куповину заштитних одела 28.908,00 динара
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02 Број: 0665/21
Бојник, 31.03.2021.г.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгиша Димитријевић, с.р.

200.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'', бр.129/2007, 83/2014 – др.закон, 
101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 43. и члана 
29 став 1 тачка 11) Закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљање ванредним ситуацијама 
("Сл. гласник РС " бр.87/2018), члана 15.Уредбе о 
начину организације и рада штабова за ванредне 
ситуације ("Сл. гласник РС " бр.27/2020),члана 
11. Одлуке о саставу, начину и организацији рада 
Општинског штаба за ванредне ситуације општине 
Бојник ("Сл.гласник града Лесковца"бр.43/2020) и 
члана 40. Статута општине Бојник (''Сл.гласник града 
Лесковца'', бр.6/2019), Скупштина општине Бојник 
на предлог општинског штаба за ванредне ситуације 
општине Бојник, на седници одржаној 31.03.2021.
године, донела је 

ПЛАН 

РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК ЗА 2021. 

ГОДИНУ

1. Разматрање и усвајање предлога Пословника о 
раду Штаба за ванредне ситуације
Носилац: Начелник Општинског штаба за ванредне 
ситуације 
Сарађује: Командант Штаба за ванредне ситуације

 Рок: I квартал

2. Разматрање Предлога извештаја о раду Општи
нског штаба за ванредне ситуације за 2020. годину и 
достава Скупштини општине на разматрање и усвајање. 
Носилац: Начелник Општинског штаба за ванредне 
ситуације 

Сарађује: Командант Штаба за ванредне ситуације
Рок: I квартал

3. Разматрање Предлога Годишњег плана рада 
Општи нског штаба за ванредне ситуације за 2021. 
годину и достава Скупштини општине на разматрање 
и усвајање.
Носилац: Начелник Општинског Штаба за ванредне 
ситуације 
Сарађује: Командант штаба за ванредне ситуације

Рок: I квартал

4. Разматрање Информације о степену припре мље
ности општине Бојник у одбрани од поплава са Пре
длогом локалног оперативног плана одбране од по
пла ве у 2021. години.
Носилац: Општинска управа општине Бојник самоста
лни саветник за пољопривреду и водопривреду
Сарађује: Одељење за ванредне ситуације и ЈП 
"Срби јаводе" Водопривредни  центар "Морава" Ниш

Рок: I квартал

5. Предлагање оспособљених правних лица за 
заштиту и спасавање на територији општине Бојник.
Носилац:Општински штаб за ванредне ситуације
Сарађује : Командант штаба за ванредне ситуације

6. Разматрање Извештаја о стању извршених при
према за одбрану од града за 2021. годину на терито
рији општине Бојник
Носилац:: Општинска управа општине Бојник само
стални саветник за пољопривреду и водопривреду
Сарађује: Одељење за ванредне ситуације и Радарски 
центар "Кукавица"

Рок: II квартал

7. Разматрање Извештаја о стању организације и спро
вођења превентивних и оперативних мера заштите 
од пожара на територији општине Бојник за време 
жетвених радова и туристичке сезоне у 2021. години. 
Носилац:: Општинска управа општине Бојник само
стални саветник за пољопривреду и водопри вреду
Сарађује: Оделење за ванредне ситуације

 Рок: II квартал 
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8. Измене и допуне Закључака о образовању стру
чнооперативних тимова за специфичне задатке за
штите и спасавања.
Носилац: Општински штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Одељење за ванредне ситуације

 Рок: I и II квартал

9. Активности на попуни људством јединице цивилне 
заштите опште намене и именовање повереника ци
ви лне заштите у општини.
Носилац: Општински штаб за ванредне ситуације
Сарађује: Одељење за ванредне ситуације

Рок: Током целе године

10. Разматрање и усвајање Анализе о нормативном 
уређењу система заштите и спасавање и достигнутог 
нивоа опремљености и оспособљености субјеката за
штите и спасавања за реаговање у ванредним си туа
цијама. 
Носилац: Општинска управа општинеБојник
Сарађује: Субјекти заштите и спасавања 

Рок: Током целе године

11. Разматрање Анализе достигнутог нивоа органи
зованости и оспособљености субјеката и снага си
стема заштите и спасавања на нивоу Општине за фу
нкционисање у зимским условима.
Носилац:Општинска управа Бојник 
Сарађује: Јавна и комунална предузећа

Рок: IV квартал

12.Организовање свих видова обуке за субјекте 
заштите и спасавања.
Носилац: Штаб за ванредне ситуације општинеБојник
Сарађује: Субјекти заштите и спасавања 

Рок: Током целе године

13. Разматрање актуелне проблематике из делокруга 
рада Општинског штаба за ванредне ситуације и 
датих иницијатива Окружног и Републичког штаба за 
ванредне ситуације.
Носилац: Надлежни орган
Сарађује: Оделење за ванредне ситуације

Рок: По настанку ванредног догађаја или дате 
иницијативе

14. Разматрање Анализе предузетих мера и акти
вности на ублажавању последица од елементарних 
непогода и других већих несрећа.
Носилац: ресорни члан општинског штаба за ванре
дне ситуације
Сарађује: Општинска управа управа општине Бојник

Рок: По настанку ванредног догађаја

15.Усвајање плана рада за наредну годину.
Носилац: Штаб за ванредне ситуације општинеБојник
Сарађује: Субјекти заштите и спасавања 

Рок: : IV квартал

Општински штаб за ванредне ситуације општине 
Бојник ће у 2021. години извршавати и друге задатке 
које наложи: МУПСектор за ванредне ситуације – 
Управа за ванредне ситуације, Републички штаб за 
ванредне ситуације и Окружни штаб за ванредне си
туације.

02 Број:0666/2021
Бојник, 31.03.2021.г.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгиша Димитријевић, с.р

201.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14др. Закон, 101/16 
– др закон и 47/18), члан 40 Статута општине Бојник 
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 6/19) и Програма 
рада Скупштине општине Бојник за 2021. годину 02 
Број: 061114/20 од 17.12.2020. године, Скупштина 
општине Бојник на седници одржаној дана 31.03.2021. 
године, донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ 
БУЏЕТА ОШ "СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ 
ЗЕЛЕ" БОЈНИК У ПЕРИОДУ 01.01.2020. 

ГОДИНЕ ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ
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I
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета ОШ "Ста
нимир Вељковић Зеле" Бојник у периоду 01.01.2020. 
године до 31.12.2020. године, заведен код општине 
Бојник под бројем 02 Број: 401813/21 од 02.03.2021. 
године.

II
Саставни део ове одлуке је Извештај о извршењу 
буџета ОШ "Станимир Вељковић Зеле" Бојник у 
периоду 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, 
заведен код општине Бојник под бројем 02 Број: 401
813/21 од 02.03.2021. године.

III
Одлуку доставити ОШ "Станимир Вељковић Зеле" 
Бојник.

IV
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број:0667/21
Бојник, Датум:31.03.2021. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
БОЈНИК

Драгиша Димитријевић

202.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС",, бр. 129/07, 83/14др. Закон, 
101/16 – др закон и 47/18), члан 40 Статута општине 
Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 6/19) и 
Програма рада Скупштине општине Бојник за 2021. 
годину 02 Број: 061114/20 од 17.12.2020. године, 
Скупштина општине Бојник на седници одржаној 
дана 31.03.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О МАТЕРИЈАЛНО 
- ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ОШ 

"СТОЈАН ЉУБИЋ" У КОСАНЧИЋУ ЗА 2020. 
ГОДИНУ 

I
УСВАЈА СЕ Извештај о материјално – финансијском 
пословању ОШ "Стојан Љубић" у Косанчићу за 2020. 
годину, који је заведен код општине Бојник под бројем 
02 Број: 401416/21 од 26.02.2021. године.

II
Саставни део ове одлуке је Извештај о материјално 
– финансијском пословању ОШ "Стојан Љубић" 
у Косанчићу за 2020. годину, који је заведен код 
општине Бојник под бројем 02 Број: 401416/21 од 
26.02.2021. године.

III
Одлуку доставити ОШ "Стојан Љубић" у Косанчићу.

IV
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број: 0668/21
Бојник, Датум:31.03.2021 године

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Драгиша Димитријевић

203.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС",, бр. 129/07, 83/14др. Закон, 
101/16 – др закон и 47/18), члан 40 Статута општине 
Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 6/19) и 
Програма рада Скупштине општине Бојник за 2021. 
годину 02 Број: 061114/20 од 17.12.2020. године, 
Скупштина општине Бојник на седници одржаној 
дана 31.03.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И 
МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКОМ 

ПОСЛОВАЊУ ТШ "БОШКО КРСТИЋ" У 
БОЈНИКУ ЗА 2020. ГОДИНУ 
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I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и материјално – 
финансијском пословању ТШ "Бошко Крстић" у 
Бојнику за 2020. годину, број: 30 од 26.01.2021. године.

II
Саставни део ове одлуке је Извештај о раду и материјално 
– финансијском пословању ТШ "Бошко Крстић" у 
Бојнику за 2020. годину, број: 30 од 26.01.2021. године.

III
Одлуку доставити ТШ "Бошко Крстић" у Бојнику.

IV
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број:0669/21
Бојник, Датум:31.03.2021.године

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  БОЈНИК

Драгиша Димитријевић 

204.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС",, бр. 129/07, 83/14др. Закон, 
101/16 – др закон и 47/18), члан 40 Статута општине 
Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 6/19) и 
Програма рада Скупштине општине Бојник за 2021. 
годину 02 Број: 061114/20 од 17.12.2020. године, 
Скупштина општине Бојник на седници одржаној 
дана 31.03.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БОЈНИК ЗА ПЕРИОД 
01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Центра за социјални рад 
Бојник за период 01.01.2020. године до 31.12.2020. 
године, број 110195/0121 од 01.03.2021. године.

II
Саставни део ове одлуке је Извештај о раду Центра за 
социјални рад Бојник за период 01.01.2020. године до 
31.12.2020. године, број 110195/0121 од 01.03.2021. 
године.

III
Одлуку доставити Центру за социјални рад Бојник.

IV
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број:06610/21
Бојник, Д а т у м:31.03.2021. године

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Драгиша Димитријевић

205.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС",, бр. 129/07, 83/14др. Закон, 
101/16 – др. закон и 47/18), члан 40 Статута општине 
Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 6/19) и 
Програма рада Скупштине општине Бојник за 2021. 
годину 02 Број: 061114/20 од 17.12.2020. године, 
Скупштина општине Бојник на седници одржаној 
дана 31.03.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БОЈНИК 

ЗА 2021. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра 
за социјални рад Бојник за 2021. годину, број: 110
196/0121 од 01.03.2021. године.

II
Саставни део овог Решења је Програм рада Центра 
за социјални рад Бојник за 2021. годину, број: 110
196/0121 од 01.03.2021. године.
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III
Решење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број: 06611/21
Бојник, Датум:31.03.2021. године

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Драгиша Димитријевић

206.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС",, бр. 129/07, 83/14др. Закон, 101/16 
– др закон и 47/18), члан 40 став 1 тачка 56) Статута 
општине Бојник ("Сл. гласник града Лесковца", бр. 
6/19) и Програма рада Скупштине општине Бојник 
за 2021. годину 02 Број: 061114/20 од 17.12.2020. 
године, Скупштина општине Бојник на седници 
одржаној дана 31.03.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА 
ЗДРАВЉА БОЈНИК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. 

ГОДИНЕ ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Дома здравља Бојник за 
период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, 
Број: 102 од 27.01.2021. године.

II
Саставни део ове одлуке је Извештај о раду Дома 
здравља Бојник за период од 01.01.2020. године до 
31.12.2020. године, Број: 102 од 27.01.2021. године.

III
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број:06612/21
У Бојнику,31.03.2021.године

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Драгиша Димитријевић

207.
На основу члана 32 став 1 тачка 8) и тачка 20) Закона 
о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",, бр. 129/07, 
83/14др. Закон ,101/16 – др. закон и 47/18), члана 
40 став 1 тачка 56) Статута општине Бојник ("Сл. 
гласник града Лесковца", бр. 6/19) и Програма рада 
Скупштине општине Бојник за 2021. годину 02 
Број: 061114/20 од 17.12.2020. године, Скупштина 
општине Бојник на седници одржаној дана 31.03.2021. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА 
ДОМА ЗДРАВЉА БОЈНИК ЗА 2021. ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада Дома здравља 
Бојник за 2021. годину, који је заведен код општине 
Бојник под бројем 02 бр. 0207/21 од 09.02.2021.
године.

II
Саставни део овог Решења је План рада Дома здравља 
Бојник за 2021. годину, који је заведен код општине 
Бојник под бројем 02 бр. 0207/21 од 09.02.2021.
године.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца".

02 Број: 06613/21
У Бојнику,31.03.2021.године

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЈНИК

Драгиша Димитријевић

208.
Скупштина општине Бојник, на основу члана 203. 
став 4. Закона о здравственој заштити ("Службени 
гласник РС" бр. 25/2019), члана 40. став 1. тачка 6. 
Статута општине Бојник ("Службени гласник града 
Лесковца", бр. 6/2019), члана 32. став 1 тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
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РС'' број 129/07, 83/2014др. закон, 101/2016др. закон 
и 47/2018) и члана 2. став 1. Одлуке о утврђивању 
смрти лица умрлих изван здравствене установе на 
територији општине Бојник («Сл. гласник града 
Лесковца», бр. 24/2018) на седници одржаној 31.03. 
2021.године доноси 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ АНГАЖОВАЊА 
МРТВОЗОРНИКА ОПШТИНЕ БОЈНИК

I
Др Сањи Стошић, мртвозорници коју је одредила 
Скупштина општине Бојник престаје радно ангажо
вање. 

II
Мртвозорници из члана I престаје радно ангажовање 
из разлога промене пребивалишта и заснивања 
радног односа на територији града Београда.

III
Решење ступа на снагу даном доношења и биће 
објављено у "Службеном гласнику града Лесковца". 

02 Број: 06614/21
У Бојнику,31.03.2021.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК

ПРЕДСЕДНИК
Драгиша Димитријевић

209.
Скупштина општине Бојник, на основу члана 203. 
став 4. и 6. Закона о здравственој заштити ("Службени 
гласник РС" бр. 25/2019), члана 40. став 1. тачка 6. 
Статута општине Бојник ("Службени гласник града 
Лесковца", бр. 6/2019), члана 2. став 1. Одлуке о 
утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене 
установе на територији општине Бојник («Сл. 
гласник града Лесковца», бр. 24/2018) и члана 32. став 
1 тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС'' број 129/07, 83/2014др. закон, 101/2016

др. закон и 47/2018) на седници одржаној 31.03.2021.
године доноси 

РЕШЕЊЕ

О ОДРЕЂИВАЊУ МРТВОЗОРНИКА 
ОПШТИНЕ БОЈНИК

I
Др Јована Ристић из Придворице, одређује се за 
мртво зорника општине Бојник, на период од три 
године.

II
Мртвозорник обавља преглед лица умрлог изван 
здравствене установе, утврђује време и узрок смрти 
и издаје потврду о смрти.
Преглед умрлог лица је поступак којим се утврђује 
чињеница смрти без спровођења обдукције.

III
Мртвозорници су дужни да надлежној Општинској 
управи месечно подносе извештај о раду и то 
најкасније до 5. у месецу за претходни месец.
Мртвозорници су дужни да уредно евидентирају све 
случајеве утврђивања времена и узрока смрти лица 
умрлих изван здравствене установе кроз Протокол 
умрлих који се води у здравственој установи

IV
Мртвозорник има право на накнаду за обављање 
послова мртвозорства.
Висину накнадеодређује посебним актом Општинско 
веће, у складу са одлуком о буџету општине.

V
Решење ступа на снагу даном доношења и биће обја
вљено у "Службеном гласнику града Лесковца". 

02 Број: 06615/21
У Бојнику,31.03.2021.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ПРЕДСЕДНИК

Драгиша Димитријевић
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210.
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини 
("Службени гласник РС” бр. 72/11, 88/13, 105/16 и 
113/2017), члана 8. Уредбе о условима, начину, по
ступку располагања грађевинским земљиштем у 
јавној својини Републике Србије ("Службени гласник 
РС”, бр. 56/16 и 59/16 – испр. и 7/2017), чл. 53. Закона 
о основама својинскоправних односа ("Сл. лист 
СФРЈ", бр. 6/80 и 36/1990, "Сл. лист СРЈ", бр. 29/1996 
и "Сл. гласник РС", бр. 115/2005  др. Закон), и члана 
40. Статута Општине Бојник("Сл.гл. Града Лесковца” 
бр. 6/19) Скупштина општине Бојник на седници 
31.03.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

О УСЛОВИМА И ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА 
УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ 

НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И 
НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ БОЈНИК

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови, начин и поступак 
успостављања права службености на површинама 
јавне намене и непокретностима у јавној својини 
општине Бојник (у даљем тексту: Општина), кри
теријуми за утврђивање накнаде и висине накнаде 
за успостављање службености, орган надлежан за 
успостављање службености, услови плаћања накнаде 
за успостављање службености, друга питања од 
значаја за успостављање службености.

Члан 2.
Службеност се успоставља на површинама јавне 
намене и непокретностима у јавној својини Општине, 
ради конституисања службености пролаза и изградње 
наземних и подземних линијских инфраструктурних 
инсталација и објеката.

II НАЧИН И ПОСТУПАК УСПОСТАВЉАЊА 
СЛУЖБЕНОСТИ

Члан 3.
Захтев за успостављање службености (у даљем те
ксту: Захтев) подноси подноси власник повласног 
добра – инвеститор, Општинској управи, служби на
длежној за имовинскоправне послове.
Уз захтев из става 1. овог члана, власник повласног 
добра  инвеститор подноси: извод из јавне евиденције 
о непокретностима и правима на њима, информацију 
о локацији или локацијске услове, идејни пројекат или 
пројекат за грађевинску дозволу, ситуациони план, 
скицу урађену од стране овлашћене геодетске агенције 
којом се прецизно одређује траса службености, ду
жина и ширина, као и укупна површина заузећа, изја
шњење о року трајања права службености и другу до
кументацију.

Члан 4.
На основу захтева из члана 3. ове одлуке, имовинско
правна служба, као орган који обавља стручне админи
стративне радње у овом поступку, припрема предлог 
решења о успостављању службености и доставља 
Општинском већу Општине, ради доношења.

Уз предлог решења из става 1. овог члана, служба 
надлежна за имовинскоправне послове доставља текст 
уговора о успостављању службености, са претходно 
прибављеним мишљењем Правобранилаштва Општи
не Бојник.

III УГОВОР

Члан 5.
На основу решења из члана 4. став 1. ове одлуке, за
кључује се уговор између Општине и власника повласног 
добра  инвеститора, којим се ближе уређују међусобни 
односи поводом успостављања службености, и то у 
року од 15 дана од дана доношења решења из члана 4. 
став 1. ове одлуке.
Уговор из става 1. овог члана садржи: податке о ка
тастарској парцели, намени и површини заузећа па
рцеле, разлоге због којих се успоставља службеност, 
року трајања права службености, висину накнаде, рок 
и начин плаћања накнаде, средства обезбеђења, права 
и обавезе у случају неизвршавања уговорених обавеза, 
начин решавања спорова, трошковима ове ре уговора, 
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другим стварним трошковима, као и поступак и услове 
за измену или раскид уговора.
Уговор из става 1. овог члана закључује Председник 
Општине Бојник или лице које он овласти, а садржина 
уговора потврђује се од стране јавног бележника.

Члан 6. 
Уговор о успостављању права службености закључује 
се на за време док трају инсталације или ствари које 
су постављене на површинама јавне намене или на 
земљишту у јавној својини Општине.
По завршетку уговорног периода, власник повласног 
добра дужан је да послужно добро врати у стање пре 
успостављања права службености.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
НАКНАДЕ

Члан 7.
За постављање или већ постављене инфраструктурне 
подземне и надземне инсталације (водовод, канализа
ција, електричне инсталације, ПТТ инсталације, кабло
вске, топлификације, гасовод и сл.) накнада се плаћа и 
то за:

– стубове (за НН мрежу, ПТТ, и сл.) у износу 50 
ди нара по комаду (1 комад стуба=1 м2), дневно на го
дишњем нивоу;

– објекте трафо станица, у износу од 500 динара по 
m², дневно на годишњем нивоу;

– подземне каблове (електро, ПТТ, НН мрежа, 
оптичке, далеководи и сл.) у износу од 3 динара по 
ме тру дужном (за сваки цео или започети метар), 
дневно на годишњем нивоу;

– надземне каблове (електро, НН мрежа, далековод, 
ПТТ, и сл. ) у износу од 1 динар по метру дужном (за 
сваки цео или започети метар), дневно на годишњем 
нивоу;

– типске ормариће + ИПАН уређаје у износу од 
800 динара по комаду, дневно на годишњем нивоу;

Накнаде из претходног става могу се мењати одлуком 
Општинског већа. 

Висину накнаде за службености које нису предвиђене 
овом одлуком одређује Општинско веће.

Члан 8.
Обрачун накнаде врши Општинска управа, Одељење 
за привреду,финансије и локални економски развој.
Накнада се обрачунава на годишњем нивоу, најкасније 
до 15. марта за текућу годину.
Накнада је изворни приход буџета Општине.

Члан 9. 
Власник повласног добра одговоран је за штету коју 
проузрокује трећим лицима приликом изво ђења 
радова на постављању инфраструктурних инста
лација из чл. 6. ове Одлуке.

Члан 10.
Уколико се службеност конституише на пољопривредном 
земљишту, онда се примењују посебни прописи којима 
се предвиђа сагласности надлежног министарства за 
послове пољопривреде.
Уколико је Општина заједничар са другим лицима 
који су сувласници или сукорисници, одна је потребна 
сагласност пролаза, односно неки други доказ о ре
шеним имовинским односима са овим лицима поводом 
конституисања службености.

Члан 11.
Накнада се не плаћа у случајевима када се ради о 
изгра дњи објеката линијске инфраструктуре, за по
требе јавних комуналних предузећа и других јавних 
предузећа, установа или других облика организовања, 
чији је оснивач Општина.
За случајеве из става 1. овог члана, Општинска управа 
издаје сагласност за изградњу линијских инфра стру кту
рних објеката, на грађевинском земљишту у јавној својини 
Општине Бојник за потребе јавних кому налних предузећа 
и других јавних предузећа, установа или других облика 
организовања, чији је оснивач Општина Бојник.

Члан 12.
Обвезници плаћања накнаде по овој одлуци постају 
и корисници који имају већ конституисано право 
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службености на основу одлуке надлежног органа 
Општине или по неком другом основу, за које не 
плаћају накнаду.
Обвезници из ст. 1. овог члана дужни су да у року од 
15 дана, почев од дана ступања на снагу ове Одлуке, 
закључе уговор из чл. 5. и 6. ове одлуке.
Уколико се у року из претходног става не закључи 
уговор, Локална пореска администрација Општинске 
управе доноси решење о висини накнаде на годишњем 
нивоу, у складу са критеријумима и висином из чл. 7. 
ове одлуке.
О жалби на решење одлучује Општинско веће, као 
другостепени орган.

Члан 13.
Обвезници плаћања накнаде по овој одлуци престају 
бити обвезници плаћања накнаде за коришћење 
простора на јавним површинама из чл. 7. ове одлуке, 
по другом основу. 

V ЕВИДЕНЦИЈА О УСПОСТАВЉАЊУ 
СЛУЖБЕНОСТИ

Члан 14.
Општинска управа односно имовинскоправна слу
жба дужна је да у року од 15 дана од дана потпи
сиванја уговора ,примерак закљученог уговора из 
члана 5. ове одлуке достави:

 Правобранилаштву Општине Бојник ;

 Лицу које администира ГИС (географско инфо
рмациони систем); 

 Општинској управи, која води јединствену евиде
нцију непокретности у јавној својини Општине;

 Оделењу за привреду финансије и локални еконо
мски развој.

Уговор из члана 5. ове одлуке представља правни 
основ за упис права службености у јавну књигу о 
еви денцији непокретности и правима на њима.

Захтев за упис права из става 2. овог члана по слу
жбеној дужности, подноси Правобранилаштво Општи
не Бојник.

VI НАЗОР

Члан 15.
Назор над спровођењем одредаба ове одлуке врши 
имовинскоправна служба.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБА

Члан 16.
Накнада за 2021. годину за период од дана ступања 
на снагу ове одлуке до краја године утврдиће се 
најкасније до 31. маја 2021. године.

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
доношења и биће објављена у ”Службеном гласнику 
града Лесковца”.
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