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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
20.02.2020. године 

ГОДИНА 2020. 
БРОЈ 2 

 

 
На основу члана 49. Пословника о 

раду Општинског већа општине Баточина 
("Службени гласник општине Баточина". 
број 10/2016) и члана 5. Правилника о 
начину и поступку доделе средстава 
традиционалним црквама и верским 
заједницама на територији општине 
Баточина из буџета општине 
Баточина(,,Службени гласник општине 
Баточина“, бр. 4/18), Општинско веће 
општине Баточина на седници одржаној 
дана 11.02.2020. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I Образује се Комисија за спровођење 
поступка расподеле средстава за 
традиционалне цркве и верске 
заједницена територији општине 
Баточина из буџета општине Баточина за 
2020. годину (у даљем тексту: Комисија) 
у следећем саставу: 
 

1. Зоран Лакета, члан Општинског 
већа, за председника, 

2. Небојша Трајковић, помоћник 
председника општине, за члана, 

3. Марија Живановић, дипломирани 
правник, за члана. 

 
II Задаци Комисијесу да: 
- распише јавни конкурс за 
расподелу средстава традиционалним 
црквама и верским заједницама на 
територији општине Баточина, 

- размотри пристигле пријаве на 
конкурс у складу са мерилима и 
критеријумима дефинисаних 
Правилником о начину и поступку доделе 
средстава традиционалним црквама и 
верским заједницама на територији 
општине Баточина из буџета општине 
Баточина (,,Службени гласник општине 
Баточина“, бр. 4/18), 
- састави записник о раду и утврди 
ранг листу вредновања са Предлогом о 
расподели средстава,а које доставља 
Општинском већу општине Баточина у 
року од 15(петнаест) дана од дана 
закључења конкурса, ради доношења 
Одлуке о начину и висини расподеле 
средстава за традиционалне цркве и 
верске заједнице. 
 
III Решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у ,,Службеном 
гласнику општине Баточина“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог 
Решења садржан је у одредбама члана 
49.. Пословника о раду Општинског већа 
општине Баточина, којима је одређено у 
вршењу својих надлежности Општинско 
веће доноси одлуке, решења, закључке, 
упутства, наредбе, правилнике и друга 
потребна акта и у одредбама члана 5. 
Правилника о начину и поступку доделе 
средстава традиционалним црквама и 
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верским заједницама на територији 
општине Баточина из буџета општине 
Баточина (,,Службени гласник општине 
Баточина“, бр. 4/18), којима је прописано 
да Комисију за спровођење поступка 
расподеле средстава за традиционалне 
цркве и верске заједнице за сваку 
буџетску годину, формира Општинско 
веће општине Баточина, а коју чине 
председник и 2 члана. 

Разлог за доношење овог решења 
је образовање Комисије за спровођење 
поступка расподеле средстава за 
традиционалне цркве и верске заједнице и 
расписивање јавног конкурса за 
расподелу средстава традиционалним 
црквама и верским заједницама на 
територији општине Баточина из буџета 
општине Баточина за 2020. годину.  

На основу свега напред наведеног 
донето је решење као у диспозитиву.    

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Број 020-129/20-01 од 11.02.2020. године 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 
______________________ 

 
На основу члана 6. Правилника о 

критеријумима, начину и поступку 
доделе средстава или недостајућег дела 
средстава из буџета општине Баточина за 
подстицање програма и пројеката од 
јавног интереса која реализују удружења 
(„Сл. гласник општине Баточина“, бр. 
24/19), Општинско веће општине 
Баточина, на седници одржаној дана 
11.02.2020. доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I Именује се Комисија за спровођење 
поступка избора програма од јавног 
интереса која реализују удружења за 
доделу средстава из буџета општине 

Баточина за 2020. годину, у следећем 
саставу: 
 

1. Власта Ковинић, члан Општинског 
већа за област просвете, 
председник комисије; 

2. Јелена Драгељевић, запослена у 
Општинској управи општине 
Баточина, члан; 

3. Душица Станојевић, , запослена у 
Општинској управи општине 
Баточина, члан. 

 
II Комисија из става I овог решења 

има задатак да распише јавни конкурс, 
размотри пријаве и у складу са мерилима 
и критеријумима изврши избор програма 
и пројеката, утврди ранг листу 
вредновања и рангирања пријављених 
програма, објави и достави Општинском 
већу. 

 
III Решење ступа на снагу даном 

доношења и има се доставити  члановима 
Комисије.  

 
IV Решење објавити у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Правни основ за доношење овог 
Решења садржан је у одредбама члана 6. 
Правилника о критеријумима и поступку 
доделе средстава удружењима за 
реализацију програма и пројеката од 
јавног интереса која реализују удружења, 
којим је предвиђено да ће спровођење 
поступка избора програма вршити 
Комисија коју именује Општинско веће. 

С обзиром на изнето одлучено је као у 
диспозитиву решења. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Бр.020-130/20-01 од 11.02.2020. 

године 
Председник 

Здравко Младеновић 
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На основу члана 17. 18. и 19. став 2. 

Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима (''Сл. глсник РС'', бр. 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 
55/2014, 96/2015 – др. закон,9/2016 – 
одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018- др. 
Закон, 87/2018 и 23/2019) и члана 49. 
Пословника о раду Општинског већа 
општине Баточина (''Службени гласник 
општине Баточина'', бр. 10/16), 
Општинско веће општине Баточина, на 
предлог Савета за безбедност саобраћаја 
на путевима општине Баточина, на 
седници одржаној дана 11.12.2020. 
године, донело је 
 

П Р О Г Р А М  
коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја  
на путевимана територији општине 

Баточина за 2020. годину 
 

          1. Програмом коришћења 
средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Баточина за 2020. 
годину (у даљем тексту: Програм) 
утврђује се начин коришћења средстава 
од наплаћених казни за саобраћајне 
прекршаје на територији општине 

Баточина, за активности које се током 
2020. године планирају у циљу 
унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима. 

 2. Средства за реализацију овог 
Програма, предвиђена су Одлуком о 
буџету општине Баточина за 2020. годину 
(''Сл. гласник општине Баточина'', бр. 
24/19), економска класификација 743324 – 
новчане казне у укупном износу од 
8.000.000,00 динара. 
 Коришћење наведених средстава 
биће засновано на принципу финансирања 
програмских задатака из реалних извора, 
по динамици које обезбеђује реализацију 
расхода по утврђеним приоритетима, до 
нивоа реализованих прихода. 
 Уколико се приходи не остваре у 
планираном износу, планиране 
активности реализују се према степену 
приоритета које одреди Савет за 
безбедност саобраћаја на путевима 
општине Баточина (у даљем тексту: 
Савет). 

 3. Средства за реализацију овог 
Програма, у 2020. години, сходно 
одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима, користиће се 
према следећем: 

 

Ред.

број 
Намена 

% од 

уплаћених 
средстава 

Износ    

1. Поправљање саобраћајне инфраструктуре (члан 18.) 50 4,000,000.00    

1.1 
Поправљање путева и улица на територији општине 

Баточина 
42.50 3,400,000.00    

1.2 
Обележавање хоризонталне и постављање вертикалне 

сигнализације на локалним путевима Баточини 
7.50 600,000.00    
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 ЧЛАН 19. 50 4,000,000.00    

2. 
Реализација саобраћајно – техничких мера намењених 

повећању безбедности учесника у саобраћају 
41.75 3,340,000.00    

2.1 
Измене и допуне пројекта хоризонтално-вертикалне 

сигнализације, Израда стратегије развоја и безбедности 
саобраћаја, процена критичних тачака 

6.25 500,000.00    

2.2 Увођење и инсталирање видео надзора на 
саобраћајницама у насељеном месту општине Баточина 

29.25 2,340,000.00    

2.3 Набавка ауто-седишта за новорођенчад за 2020. годину 6.25 500,000.00    

3. 
Превентивно-промотивне активности из области 

безбедности саобраћаја 
7.50 600,000.00    

3.2 
Организовање едукације из области безбедности 

саобраћаја за ученике основних школа, средњих школа и 
деце предшколског узраста 

7.50 600,000.00    

4. 
Накнада за рад чланова Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима општине Баточина 

0.75 60,000.00    

 УКУПНО:  8,000,000.00    

 

 
4. Савет за безбедност саобраћаја 

на путевима општине Баточина 
достављаће Општинском већу Годишњи 
извештај о реализацији Програма 
коришћења средстава за унапређење 
безбедности саобраћаја, најкасније до 31. 
јануара текуће за претходну годину. 
 

5. Стручне и административно 
техничке послове у вези са реализацијом 
Програма обављаће Општинска управа 
општине Баточина.  
 Набавка добара, услуга и радова 
вршиће се у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама. 
 

         6. Овај Програм ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
,,Службеном гласнику општине 
Баточина“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Број 020-131/20-01 од 11.02.2020. године 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 
 

------------------------------------ 
 

На основу члана 137. став 1. тачка 15. 

и члана 150. а у вези члана 149. Закона о 

спорту („Сл. гласник РС“, број 10/2016) и 

члана 64. став 1. тачка 22. Статута општине 
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Баточина („Сл. гласник општине Баточина“ 

број 9/19) и члана 49. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

(''Службени гласник општине Баточина'', бр. 

10/16), Општинско веће општине Баточина, на 

седници одржаној дана 11.02.2019.године, 

донело је 

 

ПРАВИЛНИК 
о општим условима и начину коришћења и 
управљањa јавним спортским објекатима 

и дечјим игралиштима 
 

Опште одредбе 
 

Члан 1. 
 Овим правилником утврђују се начин 

и услови коришћења и одржавања  јавних 

спортских објеката и дечјих игралишта у 

јавној својини општине Баточина, независно 

коме су додељени на управљање и коришћење 

и услови обављања спортских активности у 

јавним спортским објектима и дечјим 

игралиштима. 

 
Члан 2. 

 Јавни спортски објекти (у даљем 

тексту: спортски објекат) су уређене и 

опремљене површине и објекти намењени 

обављању спортских активности под условом 

да су уређени, обележени, опремљени, 

одржавани у стању које омогућава 

одговарајући ниво обављања спортских 

активности и осигурава безбедно коришћење. 

 Спортски објекат, поред простора 

намењеног спортским активностима, може да 

има и пратећи простор (санитарни, 

гардеробни, спремишни, гледалишни и др.) и 

уграђену опрему (грађевинску и спортску). 

      
 Дечја игралишта се користе у складу 

са овим правилником и прописима којим се 

уређују ближи услови за употребу дечјих 

игралишта.   

 Спортски објекти и дечја игралишта 

морају бити доступни грађанима под једнаким 

условима и приступачни лицима са посебним 

потребама (деца, стари, особе са 

инвалидитетом и др.). 

 

Члан 3. 
 Спортски објекат у смислу члана 1. 

овог Правилника су изграђени објекти и 

уређене површине на територији општине 

Баточина намењени обављању спортских 

активности првенствено спортских клубова, 

деце и одраслих особа (бетонски и травнати 

терени, хале, балон сале, базен...) 

 

Мере заштите и безбедности 
 

Члан 4. 
 На спортском објекту постављају се 

одговарајући знаци сигнализације, као и друге 

потребне ознаке за коришћење спортског 

објекта и обављање спортских активности на 

њему. 

 Знаци сигнализације морају бити 

постављени тако да се не могу лако уклонити. 

 Знаци сигнализације се састоје из 

знакова забрана, обавеза, упозорења и 

обавештења и допунских табли и светлосних 

знакова. 

 Знаци на спортском објекту 

постављају се и одржавају тако да спортисти 

и други непосредни корисници објекта могу 

на време и лако да их уоче и да благовремено 

поступе у складу са њиховим значењем. 

 Знакови се постављају тако да буду 

видљиви и да неометају коришћење 

спортских терена. 

 
Члан 5. 

 Места на спортском објекту на којима 

постоји повећани ризик повреда корисника 

морају бити осигурана оградама за усмерења, 

заштитним оградама, облогама против 

удараца и сличним средствима заштите. 

 На спортском објекту спортски терени 

морају бити тако припремљени и одржавани 

да немају опасних неравнина, камених и 

других препрека, и сличних опасних места. 

 На спортским теренима и у 

непосредном граничном подручју терена на 

јавном спортском објекту отклониће се све 

покретне препреке које корисници не могу 

лако уочити, а непокретне препреке 

обележиће се и обезбедити. 
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Члан 6. 

 Уколико се спортска активност 

обавља ноћу спортски објекат и непосредни 

прилази морају бити осветљени тако даје 

осигурана безбедност свих корисника. 

  
Члан 7. 

 Уколико спортски објекат има 

простор за гледаоце, он мора бити на 

безбедном растојању од терена за спортске 

активности, уз одговарајуће постављање 

препрека, а мора да испуњава и друге 

прописане услове. 

 

Члан 8. 
 Део јавног спортског објекта на коме 

се изводе радови мора да се на видан начин 

обележи и да се на њему обезбеди безбедно 

обављање спортских активности. 

 

Члан 9. 
 Спортске активности могу да се 

обављају на спортском објекту под условом 

да корисник: 

1. понашањем не угрожава или повређује 

друге кориснике, 

2. се опходи према инвентару као добар 

домаћин, 

3. спроводи спортске активности у складу 

са спортским правилима,  

4. поштује постављену сигнализацију,  

5. не оставља на спортском терену или не 

баца на терен предмете и материјале 

који могу да ометају или угрозе 

безбедност других корисника. 

 

Члан 10. 
 Служба одржавања реда на спортском 

објекту своје активности обавља преко 

посебно оспособљених, опремљених и јасно 

означених лица. 

 
Коришћење спортских објеката 

Члан 11. 
 Спортски објекти се могу користити 

за обављање спортских активности као што су 

одржавање спортских манифестација и 

такмичења, и других спортских, рекреативних 

и едукативних програма. 

Корисници спортских објеката могу 

бити: спортске организације, привредна 

друштва, установе и грађани. 

Коришћење спортских објеката је 

бесплатно и без унапред резервисаних 

термина осим у случају организовања 

спортских манифестација и такмичења, као и 

утакмица и тренинга. 

 

Члан 12. 
Спортске организације подносе захтев 

за коришћење спортских објеката Спортском 

савезу 8 дана пре почетка одржавања 

спортских манифестација, такмичења, 

утакмица и тренинга. Одлука по овом захтеву 

доноси се у року од 4 дана од дана 

подношења захтева. 

 Захтев из става 1. овог члана садржи: 

1) назив подносиоца захтева и извод из 

АПР-а; 

2) лице овлашћено за заступање спортске 

организације; 

3) за који спортски објекат се подноси 

захтев; 

4) за коју селекцију се подноси захтев и 

одговорно лице те селекције; 

5) временски период коришћења спортског 

објекта и жељени термини коришћења. 

Образац захтева из става 1. овог члана је 

саставни део овог Правилника. 

 

Члан 13. 
Председник Спортског савеза, у 

сарадњи са Председником Комисије за избор 

програма у области спорта на територији 

општине Баточина, утврђује распоред 

коришћења спортских објеката, по следећим 

критеријумима: 

1. исказаних потреба клубова (у зависности од 

масовности и ранга такмичења) 

2. узраст такмичара (предност имају млађе 

селекције). 

При утврђивању распореда, предност 

имају клубови који су регистровани при 

Спортском савезу и имају лигашка 

такмичења. 
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 Утврђени распоред из става 1. овог 

члана истиче се на огласној табли Општинске 

управе, званичној интернет презентацији 

општине Баточина и на видном месту на 

спортском објекту. 

 

Управљање и коришћење спортских 
објеката 

 

Члан 14. 
Власник, односно корисник спортског 

објекта дужан је да га одржава у технички 

исправном стању. 

 Одржавање спортских објеката 

подразумева све активности којима се 

обезбеђује очување функција својстава 

спортских објеката у складу са њиховом 

наменом, а нарочито у циљу редовног 

коришћења и функционисања спортског 

објекта. 

 Текуће одржавање је извођење радова 

који се предузимају ради спречавања 

оштећења која настају употребом спортских 

терена или ради отклањања тих оштећења, а 

састоје се од прегледа, поправни и 

предузимања превентивних и заштитних 

мера, односно свих радова којима се 

обезбеђује одржавање спортских терена на 

задовољавајућем нивоу употребљивости. 

 Инвестиционо одржавање јесте 

извођење свих грађевинско-занатских, 

односно других радова у зависности од врсте 

терена у циљу побољшања услова коришћења 

у току експлоатације. 

 

Члан 15. 
Општина Баточина, преко надлежног 

Одељења Општинске управе за инспекцијске 

послове  прати стање спортских објеката у 

смислу  члана 14. овог Правилника 

Предлог о потреби за предузимање 

радњи из члана 14. овог Правилника, може 

упутити свако заинтересовано лице. 

Општинска управа поступујаћи по 

наведеним предлозима разматра исте и по 

потреби издаје налоге првенствено ЈП 

„Лепеница Баточина“ из Баточине, у складу са 

њиховим организационим и техничким 

могућностима. 

  Супсидијарно, налоге ће извршавати 

и други субјекти, односно предузетници и 

друга правна лица који су регистровани за 

обављање наведених делатности. 

 
Члан 16. 

У року од 3 месеца након ступања 

овог Правилника на снагу, а после 

утврђивања имовинско-правних односа 

спортских објеката на територији општине 

Баточина, надлежни орган општине Баточина 

ће донети акт којим ће се регулисати давање у 

закуп спортских објеката којим ће се 

детаљније уредити: прецизније одређење 

објеката који ће се давати у закуп, услови, 

надлежности и поступак, врста корисника, 

цена закупа, садржина уговора о закупу, 

начин утврђивања распореда термина и 

приоритети при давању термина, права и 

дужности даваоца и корисника закупа,  

отказивање закупа, предлагање и одлучивање 

о наменском утрошку средстава остварених 

закупом и друга важна питања.   

      
Члан 17. 

    Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 
       

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
БАТОЧИНА 

Број :110-1/20-01 од  11.фебруар 2020. 
године 

Председник Општинског већа 
Здравко Младеновић 
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Прилог 1. 

_____________________     Чувати уз Уговор бр.____ 

 (назив подносиоца захтва)      од ________, ________ године 

______________________ 

(место) 

- СПОРТСКОМ САВЕЗУ – 

БАТОЧИНА 

ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА 

   

 Молимо Вас да нам одобрите коришћење спортског објекта____________у_________, 
Почев од ____________, у временском интервалу од_____ до______, радним данима (изменити 
ако је другачије). 

 Спортски објекат нам је потребан ради _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 (навести разлоге и побројати активности) 

                                                    ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА_________________________ 

     НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:_________________________ 

     АДРЕСА  _____________________________________ 

     МАТИЧНИ БРОЈ:       ___________________________ 

     ПИБ      ______________________________________ 

     ЗАСТУПНИК ОРГАНИЗАЦИЈЕ_____________________ 

     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _____________________________ 

      БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ: _______________________ 

                                                                                      КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: ___________________ 

                                                                                      ПОТПИС И ПЕЧАТ: _______________________  
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На основу члана 47. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС“, 

број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 

103/15, 99/16, 113/17, 95/18  и 31/19), члана 

32. Закона о локалној самоуправи 

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

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

члана 36. став 1. тачка 2. Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), на предлог Општинског 

већа општине Баточина, Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

14.02.2020. године, донела је  

 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 
БАТОЧИНА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о Буџету општине Баточина 

за 2020. годину („Службени гласник општине 

Баточина“, број 24/19) (у даљем тексту: 

Одлука), члан 1. мења се и гласи: 

Приходи и примања, расходи и 

издаци буџета општине Баточина за 2020. 

годину по свим изворима средстава 

финансирања буџета (у даљем тексту: буџет), 

састоје се од: 

Редни 
број Опис Износ у 

динарима 

А РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 
ИЗДАТАКА   

1 
Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 
имовине 535,888,475.00 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  530,888,475.00 

- Буџетска средства 472,656,475.00 

- Остали извори 58,232,000.00 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 5,000,000.00 

2 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине 557,654,955.05 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 360,301,548.00 

- Буџетска средства 349,557,548.00 

- Остали извори 10,744,000.00 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 197,353,407.05 

- Буџетска средства 114,248,927.00 

- Остали извори 83,104,480.05 

      
  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -21,766,480.05 

  

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 

јавних политика) 0.00 

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -21,766,480.05 
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Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   
  Примања од продаје финансијске имовине 0.00 

  Примања од задуживања 0.00 

  Неутрошена средства из претходних година 21,579,002.05 

  Неутрошена средства донација из претходних година 14,037,478.00 

  Издаци за отплату главнице дуга 13,850,000.00 

      

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 21,766,480.05 
 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета, утврђени су у следећим износима: 

 

Редни 
број ОПИС Економска 

класификација 
Износ у 

динарима 

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 535,888,475.00 

1 Порески приходи 71 278,220,000.00 

1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 

самодоприноса) 711 150,070,000.00 

1.2 Самодопринос 711180 0.00 

1.3 Порез на имовину 713 85,000,000.00 

1.4 Остали порески приходи 714+716 43,150,000.00 

2 Непорески приходи, у чему: 74 82,939,407.00 

2.1 Поједине врсте накнада са одређеном наменом   8,000,000.00 

2.2 Приходи од продаје добара и услуга   74,939,407.00 

3 Донације 731+732 380,000.00 

4 Трансфери 733 168,989,068.00 

5 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771 360,000.00 

6 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 5,000,000.00 

II 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 4+5 557,654,955.05 

1 Текући расходи 4 290,281,800.00 

1.1 Расходи за запослене 41 85,585,916.00 

1.2 Коришћење роба и услуга 42 142,929,411.00 

1.3 Отплата камате 44 1,050,000.00 

1.4 Субвенције 45 10,000,000.00 

1.5 Социјална заштита из буџета 47 21,646,000.00 

1.6 Остали расходи, у чему: 48+49 29,070,473.00 

  - Средства резерви 499 4,000,000.00 

2 Трансфери 46 70,019,748.00 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
БРОЈ II                                         ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

11 
 
 
 

3 Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 197,353,407.05 

4 Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0.00 

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊЕ 9 0.00 

1 

Примања по основу отплата кредита и продаје 

финансијске имовине 92 0.00 

2 Задуживање 91 0.00 

2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911 0.00 

2.2 Задуживање код страних кредитора 912 0.00 

IV ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 6 13,850,000.00 

3 Отплата дуга 61 13,850,000.00 

3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 13,850,000.00 

3.2 Отплата дуга страним кредиторима 612 0.00 

3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613 0.00 

4 Набавка финансијске имовине 6211 0.00 

      

V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА 3 21,579,002.05 

VI НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА 4 14,037,478.00 

 
 

Члан 2. 
 

Члан 2. Одлуке - План прихода и примања буџета за 2020. годину, мења се и гласи: 

 

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

финансирања буџета планирају се у следећим износима: 
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Члан 3. 
 Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 

Расходи и издаци из члана 1. Ове одлуке користе се за следеће програме: 
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Члан 4. 
Члан 4. Одлуке о буџету општине Баточина, мења се и гласи: 

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

прегледу: 

 

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

1 

Изградња 
постројења за 
пречишћавање 
отпадних вода 

2021 2021 110.000 2021 0 110.000 0 0 

2 

Изградња 
секундарне 

водоводне мреже у 
селу Брзан 

2020 2022 246.000 2020 10.300 120.000 120.000 0 

3 
Рехабилитација 
пута Баточина  - 

Лапово 
2020 2020 107.000 2020  107.000 0 0 0 

4 
Рехабилитација 
пута Бадњевац – 

Ресник 
2020 2020 52.000 2020 52.000 0 0 0 

5 Изградња зелене 
пијаце у Баточини 2020 2020 63.000 2020 63.000 0 0 0 

6 

Изградња 
приступних 

саобраћајница у 
индустријској 

зони Жировничко 
поље 

2020 2020 52.000 2020 52.000 0 0 0 

7 

Изградња система 
за наводњавање 
пољопривредног 

земљишта 

2021 2022 10.000 2022 0 5.000 5.000 0 

8 
Израда просторног 

плана општине 
Баточина 

2021 2021 6.000 2021 0 6.000 0 0 

9 
Реконструкција 
јавне расвете у 

општини Баточина 
2016 2021 58.000 2021 8.600 5.000 0 0 
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10 

Реконсктрукција 
улице Краља 

Петра I у 
Баточини 

2021 2021 53.000 2021 0 53.000 0 0 

11 

Израда пројектне 
документације за 

изградњу и 
реконструкцију 

водоводне мреже 

2020 2020 4.000 2020 4.000 0 0 0 

12 

Израда пројектне 
документације за 
рехабилитацију 

путева на 
територији 
општине 

2020 2020 800 2020 800 0 0 0 

13 
Рехабилитација 

Раковдолске улице 
у Баточини 

2020 2020 1.700 2020 1.700 0 0 0 

14 

Рехабилитација 
дела Железничке 

улице и 
надвожњака у 

улици Александра 
Симића у 
Баточини 

2020 2020 4.200 2020 4.200 0 0 0 

15 
Рехабилитација 

Пиротске улице у 
Баточини 

2020 2020 3.000 2020 3.000 0 0 0 

16 

Рехабилитација 
улице Капетана 

Коче Анђелковића 
у Баточини 

2020 2020 1.000 2020 1.000 0 0 0 

17 

Рехабилитација 
улице Лазе 

Младеновића у 
Бадњевцу 

2020 2020 4.000 2020 4.000 0 0 0 

18 

Рехабилитација 
улице Радомира 
Михаиловића у 

Жировници 

2020 2020 4.200 2020 4.200 0 0 0 

19 

Рехабилитација 
улице Вука 
Караџића 

(Калиготић) у 
Брзану 

2020 2020 4.500 2020 4.500 0 0 0 

20 

Рехабилитација 
улице 

Старокијевачке у 
Кијеву 

2020 2020 2.400 2020 2.400 0 0 0 

21 
Рехабилитација 

пута Доброводица 
– Жировница 

2021 2021 32.000 2021 0 32.000 0 0 

22 
Рехабилитација 

улице Ловћенске у 
Баточини 

2021 2021 1.800 2021 0 1.800 0 0 

23 

Рехабилитација 
улице Стевана 
Синђелића у 

Брзану 

2021 2021 2.700 2021 0 2.700 0 0 

24 
Рехабилитација 

улице 
Горњомалске у 

2021 2021 1.900 2021 0 1.900 0 0 
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Кијеву 

25 
Рехабилитација 

пута кроз Орнице 
у Брзану 

2022 2022 7.500 2022 0 0 7.500 0 

26 

Уређење водокова 
другог реда на 

територији 
општине 

2020 2021 5.600 2021 600 5.000 0 0 

27 
Основна школа-

капитално 
одржавање зграде 

2019 2020 200.000 2020  200.000 0 0 0 

28 
Средња школа-

капитално 
одржавање 

2020 2022 109.500 2022 2.850 98.000 8.000 0 

29 

 
ПУ "Полетарац" – 

капитално 
одржавање 

2020 2022 109.200 2022 500 3.000 105.000 0 

30 

Изградња 
спортско 

рекреационог 
комлекса у насељу 

Стара Лозница 

2019 2020 19.463 2020 19.463 0 0 0 

31 

Реконструкција 
црпних станица 

фекалне 
канализације 

2020 2020 12.000 2020 6.000 0 0 0 

32 

Изградња фекалне 
канализације у 
улици Радоја 
Домановића у 

Баточини 

2020 2020 1.500 2020 1.500 0 0 0 

33 

Завршетак 
изградње фекалне 

канализације у 
насељу Доња 

Мала у Баточини 

2020 2020 14.000 2020 14.000 0 0 0 

34 
Израда анализе 

стања 
водовоснабдевања 

2020 2020 600 2020 600 0 0 0 

35 

Израда анализе 
стања 

канализационе 
мреже 

2020 2020 600 2020 600 0 0 0 

36 

Израда пројектне 
документације за 

изградњу 
канализационе 

мреже 

2020 2020 600 2020 600 0 0 0 

37 Изградња дечијих 
мобилијара 2020 2022 5.500 2022 1.500 2.000 2.000 0 

38 
Реконструкција 
Дома културе у 
Доброводици 

2021 2021 2.500 2021 0 2.500 0 0 

39 
Реконструкција 
Дома културе у 

Грацу 
2022 2022 3.000 2022 0 0 3.000 0 
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40 
Рехабилитација 

пута у Бадњевцу - 
Павлиш , 5.реон 

2021 2021 3.200 2021 0 3.200 0 0 

41 

Рехабилитација 
пута у Бадњевцу - 

од Прешића 
раскрснице до 
Миленковића 

2022 2022 2.400 2022 0 0 2.400 0 

42 
Рехабилитација 

локалних путева у 
Никшићу 

2021 2022 5.000 2022 0 2.500 2.500 0 

43 
Рехабилитација 

локалних путева у 
Прњавору 

2021 2022 5.000 2022 0 2.500 2.500 0 

44 

Изградња фекалне 
канализације у 
улицама Боре 
Станковића, 

Крагујевачка, 
Виноградарска 

2021 2021 10.200 2021 0 10.200 0 0 

45 

Изграња мерне 
станице за 
контролу 

квалитета ваздуха 

2022 2022 2.000 2022 0 0 2.000 0 

46 
Изградња капеле 

на гробљу у 
Бадњевцу 

2022 2022 4.500 2022 0 0 4.500 0 

47 

Рехабилитација 
пута у 

Стевановића крају 
у Жировници 

2022 2022 1.200 2022 0 0 1.200 0 

48 

Изградња 
спортско 

рекреационог 
комплекса 
''Урвина'' 

2021 2021 2.500 2021 0 2.500  0 

49 
Рехабилитација 

пута према Чесми 
- Стари Брзан 

2022 2022 5.000 2022 0 0 5.000 0 

50 
Рехабилитација 

улице Краљевића 
Марка у Бадњевцу 

2021 2021 4.200 2021 0 4.200 0 0 

51 
Реконструкција 
Дома културе у 

Горњој Баточини 
2021 2021 2.000 2021 0 2.000 0 0 

I ПОСЕБАН ДЕО 
Члан 5. 

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

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

свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 
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Члан 6. 
 

У осталим деловима Одлука о Буџету 

општине Баточина за 2020. годину 

(„Службени гласник општине Баточина“, број 

24/19) остаје непромењена. 

 
 
 
 
 

Члан 7.             
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
Број: 020-163/20-01 од 14.02.2020. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Павловић 
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На основу члана 92. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник 
РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - 
испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. 
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 40. 
тачка 6. Статута општине Баточина 
(''Службени гласник општине Баточина'', 
бр. 9/19), Скупштина општине Баточина, 
на седници одржаној дана 14.02.2020. 
године, донела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о ангажовању ревизора за обављање 
екстерне ревизије завршног рачуна 

буџета општине Баточине за 2019. 
годину 

 
 

Члан 1. 
 

 За завршни рачун буџета општине 
Баточина за 2019. годину, ангажоваће се 
екстерни ревизор. 
 

Члан 2. 
 

За екстерну ревизију завршног 
рачуна буџета општине Баточина за 2019. 
годину, изабраће се, у складу са 
прописима којима се уређују јавне 
набавке, лице које испуњава услове за 
обављање послова ревизије финансијских 
извештаја, прописане законом којим се 
уређује рачуноводство и ревизија. 

 
Члан 3. 

 
Средства за спровођење набавке 

услуге екстерне ревизије обезбедиће се из 
буџета општине Баточина, сагласно 
Одлуци о буџету општине Баточина за 
2020. годину. 

 
 Члан 4. 

 
Овлашћује се Председник 

општине Баточина да са лицем из члана 2. 
ове Одлуке закључи уговор о регулисању 
међусобних односа у вези са обављањем 
послова ревизије Завршног рачуна 
општине Баточина за 2019. годину. 

 
Члан 5. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у  „Службеном 
гласнику општине Баточина“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Број: 020-164/20-01 од 14.02.2020. 

године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
_____________________ 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 64) 
Статута општине Баточина („Службени 
гласник општине Баточина“, бр. 9/19), 
Скупштина општине Баточина, на 
седници одржаној дана 14.02.2020. 
године, донела је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Извештаја о раду и 
финансијског извештаја установе Дом 

здравља 
Баточина за 2019. годину 

 
 

I. УСВАЈА СЕ Извештај о раду и 
финансијски извештај установе Дом 
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здравља Баточина за 2019. годину, бр. 09-
40/20-02 од 13.01.2020. године. 

 
II. Ово Решење са извештајем 

објавити у „Службеном гласнику 
општине Баточина“.  
 

III. Решење доставити: установи Дом 
здравља Баточина, оснивачу и архиви 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Број: 020-165/20-01 од 14.02.2020. 

године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
БРОЈ II                                         ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

34 
 
 
 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 
ДОМ  ЗДРАВЉА  БАТОЧИНА 
Број: 09 -   40   /20 - 02 
Датум: 13.01.2020.год. 
 Баточина 
  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ   О  РАДУ   И   ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ     ЗА    2019.ГОДИНУ 
    ДОМА  ЗДРАВЉА  БАТОЧИНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Баточина   13.01.2020. године 
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Дом  здравља  Баточина   пружа примарну здравствену  заштиту за 11085 
становника Општине Баточина ( 11 насељених  места)  на територији  површине 136 
километара  квадратних,  као и за становнике насељених места суседних општина  
која се граниче са  Општином Баточина.  
Такође треба имати у виду близину  ауто пута, односно коридора 10 и важних 
магистралних саобраћајница  и збрињавање значајног броја пролазних    пацијената. 
 
 
           Здравствена заштита  у Дому здравља Баточина организована је по 
функционалном принципу   у   следећим службама: 

 
- Служба здравствене заштите одраслог  становништва и 

стоматолошке  здравствене заштите, 
 
- Служба  здравствене  заштите  жена, деце и поливалентне  

патронаже  
 
- Служба  Специјалистичко – консултативних  делатности  и 

медицинске и лабораторијске  дијагностике  
 
- Служба за економско-финансијске , правне , опште и 

техничке послове. 
 

Здравствена заштита је организована  у Баточини, као и у здравственим 
амбулантама у Брзану , Бадњевцу, Жировници и Милатовцу. 
Дом здравља Баточина  по Уговору о финансирању за 2019.годину  је   имао 62 
радника у примарној здравственој заштити и 4 радника у стоматологији, укупно  
уговорених радника са РФЗО  66 радника. 
Дом здравља је имао и 7 неуговорених  радника које је финансирао Оснивач СО 
Баточина( лекар,  три медицинска  техничара  и  три возача санитетског возила). 

 
У Дому здравља Баточина служба опште медицине са хитном помоћи ради 24 часа , 
непрекидно током календарске године. 
  

           У 2019.години је остварено   142005  здравствених  посета- долазака и    
            600794 здравствених  услуга са 10742 различитих  пацијената, што представља  
потпуно извршење   планираних    здравствених  прегледа  и  здравствених услуга    што је 
у  
потпуности  оправдало  План уговорених финансијских  средстава за 2019.годину. 
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                  ФИНАНСИЈСКО  ИЗВРШЕЊЕ  ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
  -  РЕПУБЛИЧКИ  ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  ОСИГУРАЊЕ 
  
               
 
                                                 у хиљ.дин.           План 2019.       Изврш.2019.  %И/П 
  
1. ПЛАТЕ  ЗАПОСЛЕНИХ                                  74.963                    75002         100,06 
 
2.ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ                                    2.613                     2458           94,07                                                                 
 
3.ЛЕКОВИ   И                                                                                                          
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИ.  МАТЕРИЈАЛ      6.956                      6460          92,87 
                            
4.ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШК.                 13.862                     12108        87,35     
 
4.1.  ЕНЕРГЕНТИ                                                  10.291                      8548         83,07   
 
4.2. МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШК.         4.207                      3560        84,62  
                                                                       
5.ОТПРЕМНИНЕ, ЈУБ.НАГРАДЕ ,ИНВАЛ.       1.200                      831         69,25  
 
                                      
УКУПНО   РФЗО :                                              100.230                     96859         96,64                                                                                                                   
6. ЈАВНИ РАД                                                         1.307                      1197           91,59    
                          
УКУПНО  РФЗО :                                               101.537                      98056         96,58 
( 2019. год. 1-6)   
    
 
 
- ДОНАЦИЈА                                                          12.200                          210       1,73     
- СО БАТОЧИНА                                                   12.692                      10.373      81,73                  
- ДЗ БАТОЧИНА- сопствена средства                  1.100                           919        83,55 
- БУЏЕТ  РС Министарство здравља                    1.744                         1.744      100,00 
УКУПНО  ДЗ:                                                       129.273                    113.302      85,91 
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Од укупно  планираних   средстава   у износу од 12.691.500 динара   за 2019.годину,  Дому  
здравља  Баточина од оснивача  општине Баточина    обезбеђена    су  средства  у  износу 
од  10.372.879.87      динара  и то по следећим апропријацијама: 
 
                                у  дин. 
 
          План 2019.        Извршење 2019.     %И/П 
         
410- расходи за запослене          5.155.000               4.195.980,72         81,40 
 
421- стални  трошкови                   600.000                   515.696,20        85,95 
 
423- услуге по уговору                  450.000        305.840,00        67,97 
 
424- специјализоване усл.             350.000                   196.000,00        56,00 
 
425- текуће поправке  и одрж.    1.100.000                 1.091.825,63       99,26 
          
426- материјални трошкови        1.250.000                    900.619,84       72,05 
 
512- набавка опреме                    3.786.500                 3.166.917,48       83,63    
 
 
УКУПНО   ОСНИВАЧ :           12.691.500                 10.372.879.87      81,73                                             
 
 
 
Од укупно  планираних   средстава   за 2019.годину   Дому  здравља  Баточина од оснивача 
Дома здравља, општине Баточина уплаћена   средства   износила су  10.373   у хиљадама   
динара, која су утрошена за покриће неопходних трошкова из текућег пословања и набавку 
одређене потребне опреме. 
 
Крајем   2019.године   Дому  здравља  Баточина  из Буџета Републике Србије  од 
Министарства  здравља   су   уплаћена   средства   гранта   која су  износила  1.744  у 
хиљадама   динара, која ће бити  утрошена  у 2020. години  за набавку нове медицинске 
опреме  и унапређење пружања примарне  здравствене заштите  становницима општине 
Баточина и осталим корисницима. 
 
 
Дом здравља је остварио сопствене планиране приходе у износу од 919 у хиљадама 
динара, који су утрошени за покриће осталих трошкова  из текућег пословања. 
  
Дом здравља је остварио  приходе  од  Националне службе запошљавања  Републике 
Србије  по основу организовања Јавног рада  у износу од   1197 у хиљадама динара   која 
су наменски утрошена. 
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По  готовинском  обрачуну за 2019. годину Дом здравља је позитивно пословао и 
наменски располагао   финансијским средствима . 
 
Дом здравља је у 2019.години здравствену заштиту својим корисницима пружао у складу 
са већ утврђеним потребним нивоом квалитета који је утврдило Министарство здравља 
Републике Србије.  
Ускладу са напред наведеним у Дому здравља је радила Комисија за квалитет која је свој 
рад базирала на континуираном  праћењу и побољшању квалитета пружања свих 
здравствених услуга у Дому здравља. 
 
Tакође  треба напоменути да  је  остварење превентивних  прегледа   у 2019.години   на  
нивоу   2018.године.  У оквиру превентивних  услуга извршена је планирана имунизација 
по   животним добима  становништва  као  и редовна  вакцинација против   сезонског 
грипа. 
 
У 2019.години је у оквиру делатности Дома здравља Баточина спроведенe су значајне 
активности везано за превенцију  незаразних болести, а нарочито болести срца и крвних 
судова  и шећерне болести ( мерење крвног притиска , вађење крви  на терену). 
  
Доступност здравствене заштите сваком кориснику је обезбеђена свакодневним 
организовањем рада, праћењем и вршењем благовременог и континуираног снабдевања 
неопходним лековима, медицинским , лабораторијским и осталим материјалом, 
енергентима и другим средствима  потребним за рад  Дома здравља Баточина. 
 
Треба истаћи да је у 2019.години  редовно и успешно радила школа за труднице  у 
адаптираним и опремљеним просторијама , које је донирала Компанија „Роса“. 
 
Стоматолошка служба је у потпуности оправдала уговорена финансијска средства  јер је у 
потпуности извршила План рада за 2019.годину. Томе је допринело континуирано 
позивање пацијената  на стоматолошке прегледе током целе  протекле године. 
 
У  Дому здравља су  редовно одржавани  стручни колегијуми током године на којима је 
било речи о унапређењу квалитета здравствене заштите , новинама у лечењу  
пацијената, примени одговарајућих медицинских процедура као и оосталим актуелним  
темама  везаним за пружање здравствене заштите у Дому здравља Баточина. 
 
Стручни савет и Комисија за унапређење квалитета рада су радили у складу са усвојеним 
Плановима и Програмима за 2019.годину. 
 
Вршена је унутрашња контрола квалитета рада од стране директора и екстерна од стране 
овлашћених институција, а резултати су били добри. 
 
 Вршена је  успешно  континуирана интерна и екстерна медицинска едукација  лекара и 
медицинских техничара током  целе 2019.године.  
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У оквиру  превентивних активности патронажна служба  Дома здравља Баточина  успешно 
је  спровела  више акција у току 2019.године  из различитих области превентивне 
здравствене заштите  мале деце, предшколске деце, школске деце и одраслог 
становноштва.  Акције су  спроведене на терену ( у вртићу ,школи или на одређеним 
местима  у насељима наше општине ) уз успешан одзив.  У појединим акцијама  су  
учествовали  и  лекара и  медицински техничари.Одзив грађана је био одличан.Обухваћен 
је  задовољавајући број лица . Грађани код којих је откривена повишена гликемија или 
крвни притисак упућивани су код изабраног лекара у Дому здравља. Акција је дала пун 
допринос повећању нивоа свести грађана о томе да се кардиоваскуларна обољења могу 
спречити редовном превентивном  контролом, увођењем здравих  стилова живота и на тај 
начин продужити продуктивне године живота радно-активног становништва , смањити 
трошкови лечења и негативне економске последице. 
 
Дом здравља  Баточина је у 2019.години  учествовао у свим препорученим акцијама   
Института за јавно здравље Крагујевац, везано за превентивну здравствену заштиту и имао 
задовољавајуће резултате. 
 
Дом здравља Баточина је наставио  активно учешће и у  2019.години  у Пројекту Поште 
Србије  и  оснивача СО Баточина  који има за циљ  обезбеђивање сталне и квалитетне 
здравствене заштите становника у сеоским срединама. 
 
У 2019. години је извршен програм рационализације пословања и спроведене су 
одговарајуће мере  за смањење трошкова пружања здравствених услуга и учињено је 
следеће:  
 
  1. Снабдевање у Дому здравља је вршено у складу са законом о јавним набавкама уз 
контролисане и рационалне набавке лекова и потребног медицинског материјала. 
 
Вођена је уредна и стална контрола  утрошених лекова и материјала.Пацијенти су добијали 
потребне лекове уз рационалну фармакотерапију у лечењу. 
Сви пацијенти су били збринути у току „златног сата“ уз могућност транспорта хитних 
случајева санитетским возилом опремљеним  најсавременијом опремом за реанимацију уз 
стручну медицинску пратњу. 
 
2.Превентивни рад је подигнут на виши ниво у свим службама што је дало позитиван и 
финансијски ефекат и утицало  на смањење трошкова пружања здравствене заштите. 
 
3. Мере за праћење потрошње лекова, медицинског и осталог материјала биле су на снази 
током целе године и дале позитивне финансијске ефекте. 
 
4.Вођена је стална евиденција коришћења и сервиса  возила за превоз пацијената . 
Трошкови одржавања возила  су смањени, квалитет транспорта пацијената у великој мери 
побољшан. 
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5.Рационална употреба енергената  за превоз пацијената била је заступљена у Дому 
здравља. 
Такође је била присутна рационална употреба и енергената за загревање објеката Дома 
здравља регулисањем потрошње у зависности од  броја нерадних дана у појединим 
службама и у зависности од спољашње температуре. 
 
  Дом здравља  је  добро  вршио грејање  објеката ,  а због  довољно  уговорених и 
дозначених финансијских средстава од стране  РФЗО Београд за енергенте  за  
2019.годину. 
 
6.Наплата и евиденција партиципације је уредно вршена чиме је остварен позитиван 
финансијски ефекат. 
 
7.Адекватна примена дијагностичких поступака  у лечењу пацијената од  стране лекара у  
свим службама допринела је  смањењу трошкова пружања здравствене заштите. 
 
8.Финансијска средства  за финансирање здравствене заштите како дозначена по Уговору 
о финансирању здравствене заштите за 2019.годину , тако и остала финансијска средства( 
остали приходи) - донације, сопствена средства и финансијска средства дозначена од 
оснивача – локалне самоуправе , употребљена су наменски за финансирање здравствене 
заштите уз стално присутне мере штедње и рационализације. 
 
9.Вредност прописаних издатих  лекова на рецепт у 2019.години кретала се у оквиру 
планираних средстава , осим у случајевима када је уз оправдано образложење могла  бити 
прекорачена , поткрепљено медицинском документацијом пацијента .Дом здравља је 
контролисао оправданост прописивања одређених врста и количина лекова  пацијентима 
под условом да се пацијентима ни у једном случају не ускрати право потпуне и потребне 
квалитетне здравствене заштите.Обзиром  да су  лекари у свом раду у лечењу пацијената 
користили  рационалну фармакотерапију не умањујући квалитет услуга које су пружане, 
прекорачење уз  стално присутне мере рационализације ( медицински прихватљиве) је 
сведено у планске оквире за 2019.годину. 
 
10.Планирана вредност микробиолошких услуга  за 2019.годину је у потпуности 
испоштована , односно остварене су уштеде уз рационалност у пословању , али без 
смањења  квалитета пружања здравствених услуга . 
 
11.У 2019.години вршено је рационално и оправдано упућивање пацијената на виши ниво 
коришћења здравствене заштите  и вођена је тачна евиденција истог и то је имало за 
резултат одређене уштеде. 
 
12.Дом здравља је у 2019.години здравствену делатност обављао уз рационално 
коришћење радног времена са бројем  запослених радника који је у складу са Планом 
кадрова Министарства  здравља, односно са уговореним бројем радника . 
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Наведеним мерама рационализације и штедње  Дом здравља Баточина је у значајној  мери 
у 2019.години , смањио трошкове текућег пословања и остварио значајне уштеде 
финансијских  средстава по одређеним наменама, а тако остварена финансијска средства  
уложио у унапређење  здравствене заштите коју пружа пацијентима.  
 
И поред спроведених мера штедње и рационализације,  остварено је и  редовно одржавање 
и стварање пристојног уредног  и функционалног амбијента за рад у Дому здравља.  
 
Важно је напоменути да „заштитнику пацијентових права Дома здравља“ није поднет 
ниједан приговор на рад  Дома здравља у оквиру пружања свих здравствених услуга у 
2019.години. 
 
Посебно треба истаћи  да је Дом здравља  Баточина у  2019.години  у потпуности одржао 
квалитет свог рада  у складу са   званичном  Акредитацијом, добијеном у  октобру 
2019.године   од  Агенције за акредитацију  здравствених установа Министарства здравља  
Републике  Србије  у трајању од 7 године, што представља велики успех  за  Дом здравља 
Баточина  и званичну  потврду  квалитета рада  и услова  везано за пружање  квалитетних 
здравствених услуга пацијентима и грађанима Општине Баточина.  
Тимски  рад у колективу, добар рад Управног одбора, добра сарадња  са локалном 
самоуправом – оснивачем, Филијалом  РФЗО-а Крагујевац,  ИЗЈ Крагујевац,   ресорним 
министарством и свим привредним и државним субјектима у окружењу , допринело је  да 
Дом здравља  Баточина  пословну  2019.годину  заврши   са    задовољавајућим 
резултатима у  својој   делатности. 
Посебно треба истаћи  допринос  Оснивача СО Баточине у подизању квалитета пружања 
здравствених услуга  везано за   опремање Дома здравља новом медицинском  , 
информатичком и осталом потребном опремом као што је од посебног  значаја : 

- набавка нове 3 Д сонде  за Службу за здравствену заштиту 
жена  и теренског возила  Дачиа дастер у сарадњи са 
одговарајућим Министарством за  унапређење  
популационе политике  Републике Србије  за реализацију  
мера популационе политике,   у циљу очувања и 
унапређења репродуктивног здравља , што је неопходно за 
успешан рад Саветовалишта  за репродуктивно здравље  
које  ради у оквиру Дома здравља Баточина.  
Све ово  доприноси  и даље ће  доприносити   успешној 
борби против неплодности и успешном путу ка здравом 
материнству. 
 

Такође треба напоменути да је у 2019. успешно радило Саветовалиште репродуктивно  
здравље у Дому здравља. 
 
Имајући  у виду  напред наведено , мере и активности  које су спроведене, као и потпуно 
испуњење  плана пружања здравствених услуга ,   економично и наменско  располагање 
укупним  финансијским средствима Дома здравља у 2019. години ,  имало   је   за 
последицу  позитиван  финансијски резултат , а посебно важно постигнут је  значајно 
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висок ниво задовољства пацијената свим пруженим услугама од стране Дома здравља 
Баточина у 2019.години. 
 

                  ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА 
                                        ДИРЕКТОР: 

                                          Др   АНА   АНИЧИЋ 
 

_________________________________________________ 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 64) 
Статута општине Баточина („Службени 
гласник општине Баточина“, бр. 9/19), 
Скупштина општине Баточина, на 
седници одржаној дана 14.02.2020. 
године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Извештаја о раду и 
финансијског извештаја установе 

Центар за социјални рад за општине 
Баточина, Рача и Лапово  

„Шумадија“ Баточинa за 2019. годину 
 

 
I. УСВАЈА СЕ Извештај о раду и 

финансијски извештај установе Центар за 
социјални рад за општине Баточина, Рача 

и Лапово „Шумадија“ Баточинa за 2019. 
годину, бр. 551-00-5/3-20 од 13.01.2020. 
године. 

 
II. Ово Решење са извештајем 

објавити у „Службеном гласнику 
општине Баточина“. 
 

III. Решење доставити: установи 
Центар за социјални рад за општине 
Баточина, Рача и Лапово „Шумадија“ 
Баточинa, оснивачу и архиви. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Број: 020-166/20-01 од 14.02.2020. 

године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ   ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ 

 
БАТОЧИНА, РАЧА И ЛАПОВО „ШУМАДИЈА“- 

 
ОДЕЉЕЊЕ  БАТОЧИНА  ЗА 2019.ГОДИНУ 

 
 

 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БАТОЧИНА,ЈАНУАР  2019. ГОДИНЕ 
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 ЗАШТИТА КОРИСНИКА И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ      
                                                  ЗАШТИТИ 
 
           Непосредна заштита корисника обавља се уз примену начела и метода комплексног 
социјалног рада. 
             
          Центар је у протеклој 2019 години непосредно и благовремено пружао социјалну 
заштиту за 1.010 лица   што је незнатно више  у односу на предходну годину  и  велики 
број у односу на укупан број становника који су из различитих разлога били у стању 
социјалне потребе.Анализом стања у предходним годинама, уочава се  пораст лица  којима  
је неопходна  друштвена брига и заштита као лицима у стању социјалне потребе. Ова 
примарна делатност Центра у ствари је и законска и друштвена обавеза у пружању 
одговарајућих облика, мера и усуга социјалне заштите и у наредном периоду, што ће  
захтевати максимално  ангажовање расположиве кадровске структуре у Центру која мора 
одговорити нејсложенијим задацима.   
             Укупан број корисника у 2019. години можемо поделити на четири  категорије 
лица и то: 

- Деца (0-17)-, чији је укупан број износио - 278 лица 
- Млади(18-25)- чији је укупан број износио- 200 лица 

           -     Одрасли(26-64)-  чији је  укупан број износио-315 лица. 
           -     Стари(65 и више)- чији је укупан број износио- 217 лица. 
           
          Деци  је пружена заштита у 2019. години по следећим категоријама:  
           
              -новчана социјална помоћ -58 деце 
              - додатак за помоћ и негу другог лица 10 деце 
              -увећан додатак за помоћ и негу другог лица 4 деце 
              -смештај деце у хранитељске породице (деца без родитељског старања,деца    
                без  адекватног родитељског старања)-.15 деце 
               -једнократне новчане помоћи 50 деце 
               -саветодавни рад -23 деце. 
               - остале услуге - 58                                                                                                            
Што се тиче се  се тиче  младих  лица у току 2019.године пружена је заштита по  
следећеим   категоријама: 
          - новчана социјална помоћ  18 лица 
          - увећани додатак за помоћ и негу другог лица 1 лица 
          - додатак за помоћ и негу другог лица 2 лица 
          - смештај у установу социјалне заштите 1.лице 
           -једнократне новчане помоћи78 лица 
           - саветодавни рад 48 лица. 
           - остале услуге 65 лица. 
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  У току 2019 године заштита је пружена и одраслим  лицима   по следећим    
          категоријама: 
           
         -  новчана социјална помоћ- 68 породица 
          - додатак за помоћ и негу другог лица 12 лица 
          - смаштај у установе социјалне заштите 0 лица 
          -увећан додатак за помоћ и негу другог лица -7 лица 
           -једнократне новчане помоћи 97 лица. 
           - саветодавни рад 38 лица, 
          - остале услуге 40 лица. 
  
  У току 2019 године заштита је пружена и старим лицима по следећим       
          категоруијама:   
 
             -новчана социјална помоћ 55 породица 
             -додатак за помоћ и негу другог лица 11 лица 
             -увећани додатак за помоћ и негу другог лица 7 лица 
             -смештај у установе социјалне заштите 6 лица 
             - једнократне новчане помоћи 77 лица.  
             -саветодавни рад 18 лица 
             - остале услуге  60 лица 
                                                                
            Услуге, мере и облици социјалне заштите у 2018. години  које су  финансиране  из 
Републичког буџета а сходно Закону о социјалној заштити РС  и  Породичног закона РС   
су следеће: 
         
          -смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, 
          -додатак за помоћ и негу од стране другог лица, 
          -увећани додатак за помоћ и негу , 
          -новчана социјална помоћ, 
          -оспособљавање за рад, 
          -остале услуге социјалног рада. 
 
          ПРАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                  
                                              ( ОПШТИНЕ И ГРАДА ) 
 
          Законом о социјалној заштити Републике Србије и Одлуком  о социјалној заштити 
општине Баточина , предвиђено је да се из буџета локалне заједнице финансирају следећа 
права и услуге социјалне заштите: 
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 - дневне услуге у заједници(дневни боравак за децу и омладину ометену у развоју,  помоћ 
у кући старим,болесним и инвалидним лицима) 
          -подршка за самосталан живот-помоћ младима за становање уз подршку, 
          - саветодавно-терапијске и социјално-едукативне 
услуге(терапијске,саветодавне,социјално-едукативне услуге,медијација,мобилни тим за 
хитне интервенције). 
          
                 Нарочиту пажњу локална заједница,посветила је праву на различите врсте 
материјалне подршке која је имала за циљ обезбеђивање егзистенцијалног минимума и 
подршке социјалној укључености појединца и породице кроз: 

- Право на једнократне новчане помоћи коју је остарило 473 лица,од којих је 470  
признато по захтеву странака а 3 по службеној дужности а  за 7  лица признато је 
право на  надокнаду трошкова сахране што делимично што у целости, за лица 
која су то право остварила на основу Одлуке о социјалној заштити општине 
Баточина. 

 
                                                                                                     
                                                                 
              -  Право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу 
породицу остварило је једно малолетно лице и три стара лице. 

 
У току 2019 није било трошкова превоза за малолетна лица са посебним потребама 

па самим тим ни трошкова пратиоца као ни привременог смештаја у прихватилишта .  
 

 
Одлуком о проширеним правима Општине Баточина регулисано је и право на 

једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању социјалне потребе. Преко 
Центра за социјални рад ова помоћ у новцу  исплаћена је члановима породица корисника  
новчане социјалне помоћи и члановима породица које нису корисници новчане социјалне 
помоћи и то: 

 
породице које су корисници  новчане социјалне помоћи...........................228 . 
породице које нису корисници новчане социјалне  помоћи.......................124 . 
  
 
     УКУПНО..................................................................................................   352 
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Одлуком о проширеним правима општине Баточина установљено је и право на 
опрему за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу . Ово право   у току 
2019 године није искористило ни једно дете. 

 
Из буџета Општине Баточина издвојена су и средства на име плаћања трошкова 

набавке погребне опреме за кориснике новчане социјалне помоћи  као и за лица која из 
формално правних разлога за живота нису користила ово право што је приказано у 
прегледу прихода и расхода Центра за социјални рад „ Шумадија „ Баточина за 2019. 
годину. 

                                                                                
            Општине и градови се веома разликују у погледу реализације „ проширених видова 
заштите“ што је резултат не само различитих материјалних  могућности већ и разлика у 
разумевању потреба за унапређењем система социјалне заштите на локалном нивоу. 
            
             У једном броју општина „ проширени „ видови заштите су дефинисани као права у 
посебним правним актима док је у неким општинама њихова реализација неуредна и 
неизвесна. Општина Баточина спада у ред општина које су права из области социјалне 
заштите дефинисала посебним правним актом односно Одлуком о социјалној заштити 
општине Баточина,која се  са Изменама и допунама    примењује од 2012.године и  
представља једану од основа рада Центра за социјални рад на локалном нивоу.  
           
            Током 2018.године Центар за социјални рад активно је сарађивао са „Нивеус 
тимом“ из Горњег Милановца као агенцијом која је пружала  „Помоћ у кући 
старим,болесним и инвалидним лицима,“ чији је основни циљ био побољшање квалитета 
живота наведеним категоријама лица,смањење броја незапослених лица из популације 
тешко запосливих   лица  и корисника новчане социјалне помоћи коју остварују преко 
Центра за социјални рад „Шумадија“ за општине Баточина,Рача и Лапово. 
          
            На непостредном пружању услуге помоћ у кући ангажовано је више 
геронтодомаћица које су биле  распоређене  по домаћинствима на територији читаве  
општине Баточина.У току и након окончања  спроведено је анкетирање корисника 
услуга,из кога се могло закључити да је овај вид помоћи старим,болесним и инвалидним 
лицима неопходан и да би од непроцењивог значаја била одрживост ове услуге.Наведеном 
услугом  постигнути су постављени циљеви  а битно је напоменути да се у овом  периоду  
смањио број   институционалног  збрињавања лица из наведене циљне групе. 
                     
          Током 2018. године Центар за социјални рад имао је веома успешну   сарадњу са 
локалном самоуправом  у свим сегментима  рада , што се одвијало  кроз многобројне  
контакте  обављене на официјалним скуповима као и кроз разговоре   између овлашћених 
представника локалне самоуправе и овлашћених представника Центра за социјални рад „ 
Шумадија „ Баточина.   
   
          На бази досадашњих искустава, очекујемо још  квалитетнију   сарадњу са локалном 
самоуправом и другим установама и институцијама , која би се огледала у узајамном 
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решавању проблема из области социјалне тако и других видова заштите   и на тај начин 
битно побољшао квалитет живота становника општине Баточина.  
 

                     в.д.ДИРЕКТОР-а, 
                                                                                              Срђан Лепојевић 

 
 

                      ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
                     ЗА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА, РАЧА И ЛАПОВО „ШУМАДИЈА“ 
                                                               БАТОЧИНА  
 
                                                             ЗА 2019. ГОД. 
  
 
 П Р И Х О Д И : 
 
 733121 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХНИВОАВЛАСТИ..................................2.586.612,53 
                       
 Општина Баточина 
  
 
 
 УКУПНО:                                                                                                           2.586.612,53 
 
 
 Р А С Х О Д И : 
 
 
421000   провизија за пошт.упутнице...............................................................................277,45 
423000  услуге по уговору (репрезентација)...............................................................29.183,00 
425000 одржавање опреме............................................................................................30.000,00 
 
          
472611 НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА У СЛУЧАЈУ СМРТИ.........................................318.409.53 
 
 472931 ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ..................................................2.208.742.55 
 
 
  УКУПНО:                                                                                                             2.586.612,53  
 
  
Шеф рачуноводства                                                                               В.Д. ДИРЕКТОР, 
Весна Павловић                                                                                      Срђан Лепојевић 
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На основу члана 32. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 64) 
Статута општине Баточина („Службени 
гласник општине Баточина“, бр. 9/19), 
Скупштина општине Баточина, на 
седници одржаној дана 14.02.2020. 
године, донела је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о усвајању Извештаја о раду и 

финансијског извештаја Предшколске 
установе „Полетарац“ Баточина за 

2019. годину 
 

 
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и 

финансијски извештај Предшколске 
установе „Полетарац“ Баточина за 2019. 
годину, број 8-01/2020 и 8/2020 од 
09.01.2020. године.  

 
II Ово Решење са извештајем 

објавити у „Службеном гласнику 
општине Баточина“. 

 
III Решење доставити: Предшколској 

установи „Полетарац“ Баточина, 
оснивачу и архиви. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Број: 020-167/20-01 од 14.02.2020. 

године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
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Предшколска установа „Полетарац“ Баточина                      
Ул. „Краља Петра I “ бр. 73.                                                    
Телефон: 034/6842-324 и 6842-419                                                         
email:poletaracpubatocina@gmail.com             
Факс: 034/6842-324                                                                        

   
Установа остварује предшколско васпитање и образовање деце у складу са 

основама програма предшколског васпитања и образовања, утврђени су циљеви, врсте, 
обим, облици и трајање васпитно образовног рада. 
       Основна делатност Установе је васпитање, образовање, нега и исхрана, превентивно-
здравствена и социјална заштита деце од десет месеци до поласка у школу. 

 
             У процесу планирања, програмирања и евалуације, поред васпитача, стручног 
сарадника, просветних саветника, равноправно учествују  и родитељи, а посебно место 
заузимају деца. 

Програм неге и васпитања деце узраста до 3 године   

  
   Нега и васпитање деце узраста до три године одвијао се у складу са  Основама 
програма неге и васпитања деце узраста од десет месеци до три године (Правилник о 
општим основама предшколског програма), Предшколским програмом  и Годишњим 
планом рада Установе.     
   Васпитање и нега деце јасленог узраста развијали су се у повољној васпитној 
средини у којој је дете стицало искуства по свом властитом програму, откривајући себе и 
свет који га окружује. Средина у којој су деца боравила била је тако  организована да је 
подстицала учење и развој. 
      Основни задаци неге и васпитно-образовног рада са децом узраста до 3 године били 
су функцији унапређивања целокупног телесног, интелектуалног и социо-емоционалног 
развоја. Рад се одвијао путем система активности и игара са садржајима који подстичу све 
сфере развоја деце раног узраста. 
 
За овај период издвојили су се следећи приоритетни задаци: 

• унапређивање систематског праћења дечјег развоја и напредовања, 
формирањем дечјег портфолија и коришћењем најмање једне технике 
систематског посматрања,   

• редовно информисање родитеља о напредовању деце путем родитељских 
састанака на којима су васпитачи презентовали васпитно-образовни рад  

• планирање васпитно-образовног рада на принципима тематског планирања, 
имајући у виду анализу података о расту и развоју детета.   
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Васпитно – образовни рад са децом од 3 године до укључивања у програм 

припреме за школу 

 
       Васпитање и образовање деце узраста од 3 године до укључивања у програм 
припреме за школу, темељио се на стручним достигнућима. Оно је наставак и допуна 
породичном васпитању и као такво је отворено за родитеље, њихове утицаје, идеје, 
потребе и непосредно учешће. 
      Општа полазишта су заснована на Општим основама предшколског програма.          
       Васпитач је окосница васпитног програма, креатор и истраживач сопствене праксе. 
Његов задатак је био да, на основу интересовања деце, дневно планира већи број садржаја 
и активности и пружи деци могућност избора. 
     Рад са децом се одвијао у  центрима интересовања, која се формирају у зависности од 
потреба и интересовања деце. 

 
Припремни предшколски програм 

  
Остваривање Припремног предшколског програма допринело је   програмском   и  

организационом  повезивању   предшколског  и школског  образовања  и  васпитања  као    
остваривање  континуитета  у  васпитању   и  образовању  деце.   

Функције  Припремног  предшколског програма су и обезбеђивање квалитетне 
васпитно-образовне средине, која уважава  права  детета,  поштује  његове  особености   и  
потребе, те  подстиче његов  укупан  психофизички  развој; 
       Садржаји и активности су се међусобно прожимали и допуњавали стварајући 
услове за боље учвршћивање већ постојећих и стечених знања и вештина и лакше усвајање 
нових. 
 

Рад са децом  којима је потребна додатна подршка 

 
Поштујући основне принципе инклузивног васпитања и образовања, тј. полазећи 

од права сваког детета да има приступ васпитно-образовном раду који је усмерен  на њега и 
његове специфичности, свако дете је укључивано  у рад вршњачке групе. 
       Васпитно-образовни рад са децом којима је потребна додатна подршка, заснивао се на 

стварању услова за њихов боравак у групи. 
У сарадњи са педагогом, васпитачима и родитељем настојали смо да рад буде 

адекватан. 
Плановима су обухваћени области индивидуалног развоја преосталих, очуваних 

способности и снаге детета. 
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Програм инклузивног образовања у Установи има за циљ да у складу са Законским 
и другим прописима као и на основу досадашњег искуства, дугорочно унапреди рад са 
децом са сметњама у развоју и децом из маргинализованих и осетљивих друштвених група 
и да им обезбеди једнако право на образовање и доступност образовања и васпитања, без 
дискриминације и издвајања деце. 

Основни циљ овог програма је подстицање развоја и интегрисаност деце са 
сметњама у развоју у групу вршњака без развојних тешкоћа .Потребе детета су основни 
орјентир за адаптацију програма намењених деци са сметњама у развоју а васпитачи и 
родитељи су активни партнери у том процесу. 

Основне идеје програма су да потребе и развијеност његових способности 
представљају основне критеријуме за избор програма рада који су му намењени.За улазак 
у васпитну групу осим што је припремљено само дете са сметњама у развоју и његови 
родитељи у процесу стимулације развоја детета. 

У раду овог тима је заступљен тимски рад што значи да је за свако дете са 
сметњама у развоју формиран тим који чине родитељ детета, васпитач детета и стручни 
сарадник.Они заједнички планирају и реализују индивидуалне образовне програме у 
вртићу и код куће и прате њихове ефекте. Тако се остварује партнерски однос са 
родитељима који су драгоцени у стимулацији развоја све деце а посебно деце са сметњама 
у развоју. 

Стручни сарадници обављају индивидуалне разговоре са родитељима  посећују 
васпитне групе и  обављају разговоре са васпитачима. Собзиром на убрзан темпо живота и 
рада и развојем технологије уочавају се промене у психомоторном развоју деце и све више 
им је потребан индивидуалан рад и посета стручњацима како логопеду, дефектологу 
упућивање у развојно саветовалиште. 
 

Тим за пружање додатне подршке је пратио развој деце са говорним и 
психомоторним потешкоћама. 
 

-Планирао је и изграђивао корективно-стимулативан рад, откривао и препознавао децу са 
сензорним, говорним и психофизичким потешкоћама у развоју. 
Деловао је на ублажавњу и евентуално отклањао тешкоће у развоју. 
-Планирао је активности које ће се обављати кроз групни и индивидуални рад. 

Рад СТИО, базиран је на основу Годишњег плана и програма, који је у потпуности 
реализован.Имао је за циљ да, у складу са Законским и другим прописима, као и на основу 
досадашњег искуства унапреди рад са децом са сметњама у развоју. 

Сагледани су извештаји о развојном статусу деце са посебним потребама у процесу 
утврђивања права на ИОП, израду, његову примену и вредновање на нивоу Установе; 
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обављено је међусобно информисање и упознавање чланова СТИО са приспелим 
извештајима ИРРК-е; упознавање чланова СТИО са извештајима васпитача о развојном 
нивоу деце (чији се развој и понашање не уклапају ни у шире оквире развоја деце која се 
типично развијају); донета је одлука о изради ИОП 1, ИОП ПП-а и мера 
индивидуализације. формирани су тимови за додатну подршку, тзв.ИОП тимови.Након 
израђеног ИОП-а, исти је добио сагласност од СТИО и достављен је Педагошком 
колегијуму на усвајање. 
Остварена је и задовољавајућа сарадња са родитељима.  
 
 

Превентивна здравствена заштита 
 
Превентивна здравствена заштита деце предшколског узраста има за циљ 

поштовање оговарајућих начела. Прилагођавање распореда живљења дететовим 
потребама. Деца су редовно добијала оброке према утврђеној сатници, активности су 
реализоване у предвиђено време, поштовано је време спавања, деца су редовно боравила 
на отвореном простору. 

Планирање јеловника обављала је Комисија за састављање јеловника за временски 
период од две недеље. 

Редовно је обављана дезинфекција играчака и замена постељног рубља. 
Обезбеђене су довољне количине дезинфекционих средстава и посуда за 

узорковање хране. 
Извршен је обилазак издвојених васпитних група, где смо констатовали да су 

услови за боравак деце на одговарајућем нивоу. 
Редовно је вршен упис и адаптација  нове деце . 
Рад тимова и актива одвијао се по смерницама Годишњег плана рада. 
 

      Превентивна здравствена заштита деце предшколског узраста која остварују боравак у 
Предшколској установи „Полетарац“ Баточина, у протеклом периоду реализована је 
спровођењем општих и специфичних мера за унапређење здравља деце.Реализовани су 
основни програмски задаци. 
     Свакодневно су спровођене опште хигијенске мере у објекту како би се обезбедили 
одговарајући услови за боравак деце (редовно одржавање хигијене простора,температуре 
просторија,осветљеност,проветреност,као и хигијена и безбедност на отвореном 
простору). Радило се на формирању навика које воде ка очувању здравља деце 
развијањенкутурно хигијенских навика, одржавање  личне хигијене деце, развијање 
правилног односа према исхрани, правилан ритам живљења у вртићу. 
    Посебна пажња посвећена контроли хигијене кухињског блока и особља које ради 
на припреми хране.   Обављана је свакодневна контрола квалитета сервираних оброка. Из 
централне кухиње вршена је дистрибуција хране за издвојене сеоске групе у Брзану и 
Жировници (доручак и ужина).  
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     Редовно је обављана дезинфекција играчака и праћење рада вешераја (замена 
постељног рубља, редовно прање и пеглање). 
    Свакодневно је вршен упис, пријем и адаптација нове деце. Пријем деце обављан је 
уз пратећу документацију (здравствени картон оверен од стране педијатра, уредни 
лабораторијски налази). 
 

План рада педагошког колегијума 

 

    Педагошки колегијум чине директор, стручни сарадник, председници стручних актива, 
сестре на превентиви и главни васпитач. 
    У току године Педагошки колегијум разматрао је  теме које се односе на: 

• Праћење реализације Годишњег плана, Предшколског програма, Развојног 
плана 

• Планирање и учешће у јавним манифестацијама, уз давање сагласности 
колегијума 

• Праћење рада тимова у односу на постављене циљеве 

• Планирање и реализација стручног усавршавања запослених 

 
План рада васпитно–образовног већа 

 
Васпитно- образовно веће чини: директор, васпитачи, медицинске сестре и стручни 

сарадник .  
Активности којима се бавило васпитно-образовно веће су следеће: 
  
1. Извештај о реализацији РП и ГПЛ Установе  
2. ГПР за 2019/20. 
3.Програм заштите деце од  насиља злостављања и занемаривања за 2019/20 

5.,,Припремни предшколски програм од основа до реализације“ 

6. Извештај ореализацији програма неге 

    и васпитно-образовног рада у групи деце до 3 године.  
7. Извештај о реализацији  програма васпитно-образовног рада.   

 

Подршка деци и породици 

 
Радили смо на унапређивању сарадње са породицом, повећању мотивисаности 

родитеља за учешће у животу и раду Установе и неговање партнерства. 
 

Стручни сарадник педагог-Јелена Милутиновић је  oдржала родитељски састанак на тему 
,,Припрема деце за полазак у школу” у свим припремно предшколским групама. 
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Тим за превенцију насиља и занемаривања 

 

Тим је радио на остваривању заједничких задатака и циљева: 
У наведеном периоду од марта до јуна васпитачи су спроводили активности из Годишњег 
плана рада и реализовали у својим групама. 
Активности које су васпитачи реализовали у својим васпитним групама су следеће. 

А то су биле за -Игра ,,МИМИКА,,  

Циљ –Подстицање изражајних комуникативних потенцијла деце . 

,,Загрљај у круг,, Циљ-Разумевање емоционалног израза. 

,,Зид се руши”  

Циљ Успостављање енергетског баланса међу члановима групе 

,,Лопта путује,, 

 Циљ је развијање групне повезаности. 

,, Спасавање,,  

Циљ развој кооперативности,развијање стратегија у решавању социјалних проблема, 

,,Пронађи кућицу,,  

Циљ јачање групне повезаности. 

Вођа тима је присуствовала едукативној радионици коју је организовала Фондација 
,,Тијана Јурић,, на тему ,,Украдена безбедност,, која се одржала у ОШ,,Свети Сава,, у 
Баточини. 

План рада Тима за самовредновање 
               
Самовредновање и вредновање рада установе је процес који је  имао за циљ унапређивање 
рада, прихватање одговорности и сагледавање могућих праваца развоја и промена у раду 
Установе. 
 У Предшколској установи „Полетарац“ у Баточини, спроведено је самовредновање за 
област УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА, а на основу Стандарда квалитета рада 
предшколских установа. 
Вредновање и самовредновање спроведено је по плану рада Тима за самовредновање. По 
плану Тима вреднована је одређена област и стандарди проз протоколе.  
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Вредновање стандарда, по плану Тима спровођено је током године и распоређено је 
плански, по месецима. Рокови су испоштовани, задужења чланова Тима распоређивана су 
према могућностима самих чланова. Одређивање примера доказа рађено је тимски уз 
консултације и договоре међу члановима тима и запослених. 
 

Планови стручног усавршавања васпитног особља 

 
Садржаји стручног усавршавања произилазе из законских основа и програмских 

задатака васпитно-образовног рада. 
Остваривање овог програма вршило се стручним усавршавањем медицинских сестара,  

и васпитача. 
Индивидуално стручно усавршавање чинило је основу усавршавања свих кадрова и 
обављало се кроз: 

- праћење стручне и друге литературе, као и коришћење исте у раду, 
- праћење стручних теоријских предавања и огледних практичних предавања, 
- aктивно учешће у раду стручних актива, 
- формирању приручних библиотека  
- самосталну израду дидактичких средстава, 
- коришћење интернета и образовних софтвера. 

Стручно усавршавање на нивоу ПУ “Полетарац“,реализује се кроз одржавање: 
- Васпитно-образовног већа, 
- Актива медицинских сестара, 
- Актива васпитача целодневних група, 
- Актива васпитача  припремног предшколског програма, 
- Састанака Тимова васпитача. 

Стручно усавршавање на нивоу округа обављало се кроз семинаре, предавања, размене 
искустава и других облика усавршавања . 

Институционализовано стручно усавршавање обављало се похађањем: 
- семинара и стручних сусрета које организују удружења васпитача и 
стручних сарадника на нивоу Републике Србије, 
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                                                        *ЈАВНИ НАСТУПИ* 

                                  
   16.04.2019.год. -  XVII Фестивалчић, П.У. Нада Наумовић у Крагујевцу, под слоганом:                
„ Наша је глума прави рај, не пропусти, уживај“ 

  22.04.2019.год.- гостовање у СШ „Никола Тесла“ у Баточини, поводом обележавање 
,, Дана планете Земље”. 
 

                                   
 

 
15.05.2019.год. XV Фестивал дечијих драмских 

радости „ДЕДАР“  у организацији П.У. „Наша радост“ у Смедереву, где смо и освојили 
награду за „РЕЧИТОСТ СЦЕНСКОГ ПОКРЕТА“ 

 
7.06.2019.год. – Завршна приредба наше установе, на којој смо се похвалили како 
нашим успехом као тим, тако и успехом наше деце глумаца 
 

                                                                                                                                                                                                   
 

 
                                                                               
                      
 

ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ШИРЕГ ЗНАЧАЈА 
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    Установа је редовно сарађивала са Културним центром „Доситеј Обрадовић“  и ОШ 
,,Свети Сава“ из Баточине као и средњом школом ,,Никола Тесла“ из Баточине кроз посете 
и приредбе. 
  

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА ПОВОДОМ 
ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 

 
Наша Установа је Дечју недељу чији је слоган ове године гласио „Да право свако 

дете ужива лако“ обележила многобројним активностима. Активности су реализоване у 
периоду од 07.10. до 11.10.2019.године. 

Сва деца су имала прилику да се упознају са дечјим правима путем кратког филма. 
Сви заједно смо слушали песму „Деца имају право“ у извођењу хора „Звездице“. У циљу 
развијања свести о правима и потребама деце као и ради подстицања и развијања дечјег 
мишљења и развијања способности изражавања деца су упозната са дечјим правима. 
 
Рзговором на тему„Моје слободно време“(како га користим и с ким) и презентацијом коју 
о безбедном коришћењу интернета, мбилног телефона на тему „Деца и интернет“- паметно 
од почетка да краја. Деца су могла да чују оригиналне и корисне савете и лепе примере за 
правилно коришћење интернета.  
„Музички дан – плешемо заједно“,  уз балоне и омиљену дечју музику деца су уживала у 
плесу. 
„Дан отворених врата“деца су обележила цртањем кредама у боји по бетонским 
површинама стварајући заједничке слике уз испољавање креативности и маште. Старијим 
узрастима истог дана је организован пријем код председника Општине Баточина где су 
деца у свечаној сали у пријатној атмосвери имала прилику да искажу своја дечја мишљења 
и жеље које се односе на њихово одрастање. 
Један дан био је посвећен књизи и њеном значају у одрастању сваког детета. Разгледање 
књига , сликовница које су деца донела од куће на нивоу својих васпитних група 
предходила је веселом и лепом дружењу са песником Јањушевић  Александром из 
Крагујевца који је у пријатној атмосфери приближио деци своје писано стваралаштво и 
указао на значај књиге за децу. Представници библиотеке Вук Караџић представили су 
деци бесплатно учлањење.  
Од рециклажног материјала прављене су играчаке. Такође је направљена изложба.  
Деци је  најзанимљивији дан, протекао у традиционалном дечјем маскембалу. 
Манифестација која се одржава свке године са циљем скретања пажње шире јавности на 
децу носиоца права , на потребе деце у породици, друштву и локалној заједници.  
 

Сајам здраве хране 2019. године 

 
Сајам здрве хране одржан је 22.10.2019. године у ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ Баточина. 
Поводом „Светскогдана дана здраве хране“ 2019. године у дворишту ПУ “Полетарац“  
организован је  „Сајам здраве хране“ на нивоу свих васпитних група. На сајму се могло 
видети, а и конзумирати разноврсна здрава храна коју су деца припремила заједно са 
својим родитељима и васпитачима. 
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 Сајам је отворен краћим пригодним програм предшколских припремних група из 
Баточине. 
На овом „Сајму здраве хране“ као и предходних година учешће су узели приватни 
предузетници који су својим здравим производима увеличали и допунили нашу 
манифестацију. Међу њима су се нашли: 
� Самопослуга „Ђорђевић“ 
� КЦ „Доситеј Обрадовић“ 

� ОШ „СветиСава“ Баточина 
� Средња школа „Никола Тесла“ Баточина 

� Самопослуга „Полимаркет“ Баточина 
� Продавница „Здраве хране“ Баточина 

� Пољопривредна апотека „Сељак“ Баточина 
� Удружење „Златне руке“ Баточина 

� Удружење „ Моравска Шареница“ Лапово 
� Удружење пчелара „Рогот“ 

� Фотограф „Фото Милош“ 
� Јасмина Милисављевић 

� Хит плус телевизија Баточина 
Као знак захвалности свим учесницима нашег малог петог по реду сајма здраве хране 
директорка наше Установе Мирјана Стајић уручила је захвалнице нашим гостима 
излагачима и свим васпитним групама. Сајам је протекао у опуштеној атмосфери уз 
велики број посетилаца. 
 

 
         
                 

                                               
 

Управни одбор 
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Управни одбор је обављао послове из своје надлежности у складу са Законом и 
Статутом Установе. 
 

     Савета родитеља 
 

Савет родитеља чине представници родитеља сваке васпитне групе и представља 
значајан облик укључивања родитеља у све облике одлучивања који су од значаја за 
организацију живота и рада у Установи. 
      Родитељи су били ангажовани у реализацији програмских активности Установе. 

Савет родитеља је  редовно одржао седнице и разматрао питања из своје надлежности. 
 

                                                                                                      ДРЕКТОР                                                                                                         
                                                                                                       ___________________ 

                                               Стајић Мирјана 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ 
Број: 8/2020 

Датум: 09.01.2020. године 
Б А Т О Ч И Н А 

 
На основу члана 126 став 4. тачка 17. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 27/18-др. закон) и Захтева 
за достављање финансијског извештаја за 2019. годину, број 020-сл/20-01 од 08.01.2020. 
године директор Предшколске установе „ПОЛЕТАРАЦ“ Баточина, дана 09.01.2020. 
године, подноси  

 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 Остварени укупни приходи у 2019. години износе 40.624.851,21 динара. 
 У структури остварених прихода највеће учешће имају остварени приходи из 
буџета општине (извор 01) за финансирање дела редовне делатности у укупном износу од 
36.880.964,21 динара, а пренети су наменски за: 

- исплату бруто зараде са припадајућим доприносима у износу од 27.904.557,77 
динара, 

- поклон ваучери за Нову годину деци запослених у износу од 102.000,00 динара, 
- исплату отпремнине приликом одласка у пензију у износу од 219.289,16 динара, 
- помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице у износу од 

156.548,00 динара, 
- исплату накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 

475.396,11динара, 
- исплату јубиларних награда у износу од 444.336,76 динара, 
- исплату сталних трошкова (трошкови платног промета, електрична енергија, 

лож уље, централно грејање, телефони) у износу од 1.362.337,13 динара, 
- исплату трошкова путовања у износу од 149.302,33 динара; 
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- исплату услуга по уговору (одржавање софтвера, стручно усавршавање 
васпитача, заштита на раду) у износу од 1.099.873,39 динара, 

- исплату специјализованих услуга у износу од 42.900,00 динара; 
- исплату текућих поправки и одржавања зграде у износу од 306.394,83 динара; 
- исплату материјала (канцеларијски материјал, намирнице за припремање хране, 

средства за хигијену, потрошни материјал) у износу од 2.458.358,26 динара; 
- исплату дотација у буџет РС у износу од 1.898.373,47 динара; 
- исплату пореза и обавезних такси у износу од 11.374,00 динара и 
- исплату опреме у износу од 249.923,00 динара.  
У укупним одобреним апропријацима на извору 01, средства из буџета општине 

учуствују са 86,29% прихода. 
Приходи остварени од републике (извор 07) износе 3.539.327,00 динара, а односе се 

на део за финансирање припремног предшколског програма у години пред полазак у 
школу и пренети су наменски за: 

- исплату сталних трошкова (грејање, струја) у износу од 1.540.502,55 динара, 
- исплату услуга по угову (семинари) у износу од 34.930,00 динара, 
- исплату специјализованих услуга (институт за јавно здравље) у износу од 

383.030,00 динара, 
- исплату текућих поправки и одржавање зграда у износу од 99.843,00 динара и  
- исплату материјала (канцеларијски материјал, намирнице за припремање хране, 

средства за хигијену, потрошни материјал) у износу од 1.481.021,45 динара. 
 

Извршени расходи у односу на остварене приходе на извору финансирања 07, 
средства републике учествују са 100%. 

Уплата родитеља за децу која су на боравку у вртићу за 2019. годину износи, 
3.950.410,00 динара .  

Приходи по основу родитељског динара за ваннаставне активности  (извор 16) 
укупно износе 204.560,00 динара који су до краја 2019. године извршени тако што су 
уплаћени на рачуне добављача за извођење једнодневне екскурзије и осигурање деце. 

Укупно остварени расходи износе 40.624.791,21 динара и односе се на трошкове 
зарада и накнада зарада, материјалне трошкове и на остале расходе пословања укључујући 
и трошкове класе 5 за набавку административне опреме чију стриктуру чине:  

- набавка радијатора за дечију собу у износу од 13.000,00 динара, 
- израда четири плакара за оставку алата за јавну безбедност у износу од 

64.264,00 динара, 
- набавка канцеларијског намештаја у износу од 59.991,00 динара и  
- набавка намештаја за дечије собе у износу од 112.668,00 динара. 

 Набавка наведене опреме је финансирана из  прихода буџета општине (извор 01). 
Саставни део финансијског извештаја чини табеларни приказ извршења текућих 

расхода и издатака за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године. 
 

 ДИРЕКТОР  ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ БАТОЧИНА 
 

_____________________________________ 

Мирјана Стајић 
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На основу члана 32. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 64) 
Статута општине Баточина („Службени 
гласник општине Баточина“, бр. 
9/19),Скупштина општине Баточина, на 
седници одржаној дана 14.02.2020. 
године, донела је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о усвајању Извештаја о раду са 

финансијским извештајем установе 
Народнa библиотекa „Вук Караџић“ 

Баточина за 2019. годину 
 

 
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду са 

финансијским извештајем установе 

Народна библиотека „Вук Караџић“ 
Баточинa за 2019. годину, број 18/2020 од 
13.01.2020. године. 

 
II Ово Решење са извештајем 

објавити у „Службеном гласнику 
општине Баточина“. 

 
III Решење доставити: установи 

Народна библиотека „Вук Караџић“ 
Баточина, оснивачу и архиви 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАТОЧИНА 

Број: 020-168/20-01 од 14.02.2020. 
године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Павловић 

 
 

 

                 
           Народна библиотека                                                                                      
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           Народна библиотека „Вук Караџић“ Баточина са огранцима у Брзану и Бадњевцу на 
крају пословне 2019. год. бележи следеће податке: 
 
                              1.          ПОПУЊАВАЊЕ ФОНДОВА 

 
        Народна библиотека „Вук Караџић“ Баточина садржи укупно: 

 
- књига:  37392  (књиге за децу 5364) 
- периодикe:  2603  примерака ( за децу 117 ) 
- некњижнe грађe : 181 
- легат : 86 публикација  
- завичајна збирка: 200 књига 
- рукописи : 5 свезака и 1 фасцикла 
- прес блок : 4 
- картографска грађа : 36 
- визуелна грађа : 29 ЦД-а  
- звучна грађа : 64 ЦД-а 

 
    У току 2019. год. набављено је 973 књиге, од тога за децу 195, периодике 1388 
примерака (за децу 83), звучне грађе 1 ЦД-а, картографска грађа 7, 12 књига и 2 
часописа Завичајне збирке. 

 
                                СТРУКТУРА ФОНДА ПО УДК 

 
0. Општа група                     1179         за децу           349 

 
1. Филозофија                        732                                     12 

 
2. Религија                              475                                     34 

 
3. Друштвене науке              2242                                  55 

 
5.   Природне науке                  474                               118 

 
6. Примењене науке             1552                                 82 

 
7. Уметност                             897                                  51 

 
8. Књижевност                    27723                               4578 

 
9. Историја и географија       2123                                 85 

         ______________________________________________ 
 

               УКУПНО :                 37397                     5364 
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  Фондови књига за одрасле и децу смештени су у истој просторији која се користи као 
позајмно одељење, с тим што су књиге за децу смештене на посебним полицама као и 
књиге на страним језицима ( на енглеском, немачком, италијанском, шпанском, 
руском, македонском и пољском – 116 књига укупно).  
  
  Завичајни фонд је такође физички издвојен као и картографска, визуелна и рукописна 
грађа и налази се у оквиру референсне збирке у канцеларији директора. 
 
  У просторији која се користи као читаоница са 5 читалачких места смештене су књиге 
из осталих група, осим књижевности. У читаоници се налази периодика дневних 
новина и недељних и месечних часописа. 
 
  У засебној просторији формиран је у октобру 2017. године интернет кутак кога чини 3 
рачунара набављена средствима Министарства културе и информисања и један рачунар 
као донација Делегације Европске уније у Србији. У оквиру овог кутка налази се ЕУ 
кутак опремљен полицом са свим ЕУ публикацијама, једним столом и столицом за 
рачунар, што је заједно за рачунарском опремом донација нашој библиотеци као 
чланици ЕУТЕКА мреже.  
 Коришћење интернета у Баточини, Брзану и Бадњевцу укупно 1826 пута.             

 
                                  2.    ОБРАДА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 

 
       Од 21. новембра 2017. године обрада новог фонда врши се кроз COBISS3, те се више 
не води Књига инвентара ручно, већ елктронски. Закључно са 31.12.2019. године преузето 
је 21.906 записа у локалну базу БАТОЦ, односно 18.121 наслов, што је 0,95% од књижног 
фонда у Баточини (књиге). 
      За евиденцију књижног фонда Библиотека користи и локалну базу података БИБЛИО, 
само у Баточини где је до сада унето 21754 записа која није Интернет линији доступна.  
 
 

   3.     КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 
          
           Структуру уписаних корисника  за 2019. год. чине:. 
 

- предшколци                                16 
- ученици основне школе          161 
- ученици средње школе             32 
- студенти                                       8 
- запослени                                   49 
- пензионери                                 30 
- пољопривредника                       0 
- остали                                         17 

_______________________________ 
             УКУПНО :                        313 
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           Коришћење књижне грађе – монографске  публикације 

 

 
0. Општа група                             431     за децу          411 
1. Филозофија                              97                                 19 
2. Религија                                    27                                 0 
3.   Друштвене науке               97                         31 

      5.   Природне науке                 132                       105 
      6.   Примењене науке              168                         65 
      7.   Уметност                            118                         66 
      8.   Књижевност                     7050                        2174 
      9.   Историја и географија       169                        28 
 
 
         УКУПНО :                         8289                      2899 
 

 
 

                                  Посете по структури уписаних корисника 

 

 
- предшколци                                    205   

 
- ученици основне школе               2017 

 
- ученици средње школе                  352 

 
- студенти                                            55 

 
- запослени                                      1196 

 
- пензионери                                     381 

 
- пољопривредници                            2 

 
- остали                                             409 

            _______________________________ 
 
УКУПНО :                                       4617 
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                       Коришћење  некњижне  грађе и остале услуге: 

 

  Периодика:   
- новине     2569  
- часописи   94 

 
 Остале услуге: 

- информације  4173 
- интернет  1545 
- страна књига  4 
- међубиблиотечка позајмица   10 

 
 
  Постотак  обухваћености  становништва чланством   је  2,56 %. 
 
  Број просечно прочитаних књига по кориснику   26,50. 
 
  Обрт  фонда    22,16 %.  
 

4. КУЛТУРНО  ПРОСВЕТНА  ДЕЛАТНОСТ 
      

                      Народна библиотека „Вук Караџић“ Баточина је организовала: 
 

- промоције      8     
 

бр. учесника: 14 бр. посетилаца: 376 

- одељенске посете   8 
 

бр. учесника:  / бр. посетилаца: 70 

- радионице    10 
 

бр. учесника: 198 бр. посетилаца:  / 

- пројекције филма  2 
 

бр. учесника:  / бр. посетилаца: 40 

- паное  43 
 

бр. учесника:  / бр. посетилаца:  /2879 

- такмичења  3 
 

бр. учесника: 268 бр. посетилаца: 180 

- изложбе  41 
 

трајање: 3-5 дана бр. посетилаца: 2879 

- трибине   1 
 

бр. учесника: 501 бр. посетилаца: 501 

 
Библиотека је за организацију књижевних промоција у 2019. године уложила 

укупно 83.600 динара. Детаљан приказ активности којима смо остварили културно-
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просветну делатност приказан је у КАЛЕНДАРУ ДЕШАВАЊА, који је прилог Извештају 
о раду за 2019. годину.   

Током јануара месеца Библиотеку су посетили ученици СШ „Никола Тесла“ 
Баточина где су уз колективне посете овај простор искористили и за реализацију часова 
српског језика. Била је посебна част да на почетку календарске године Библиотеку у 
Баточини посети делегација пољског града Шчитно са којим је Општина Баточина 
потписала повељу о братимљењу  неколико месеци касније. 

У фебруару Народна библиотека „Вук Караџић“ Баточина је представила своје прво 
завичајно издање на манифестацији крагујевачке библиотеке „Дани крагујевачке књиге“. 
Монографију „Баточина између два светска рата“ представили су аутор Марко Станојевић, 
директорка Библиотеке у Баточини, Милијана Јовановић и лектор Марија Милојевић.   

Традиционална манифестација „Дани жена“ коју заједнички организују КЦ 
„Доситеј Обрадовић“ и НБ „Вук Караџић“ Баточина употпуњена је приказивањем 
докумнтарног филма „Госпође у најбољим годинама“ Аните Панић. Општинско 
такмичење рецитатора се традиционално организује сваке године у марту у Библиотеци за 
три категорије ученика, укључујући и средњошколце, при чему се на овом месту окупљају 
сви ученици, како из матичне школе, тако и из подручних одељења. Победници сваке 
категорије настављају даље такмичење на Окружној смотри „Песниче рода мог“ у Рачи. 
Поводом Светског дана поезије организована су окупљања ученика литерарне секције ОШ 
„Свети Сава“ Баточина за ниже и више разреде и чланова Књижевног клуба „Миодраг 
Петровић“ у Баточини.  

Почетком априла месеца, поводом обележавања Дана Библиотеке организоване су 
трибине за ученике основне и средње школе „Украдена безбедност“ на којима је као 
едукатор испред Фондације „Тијане Јурић“ говорио Влада Арсић, новинар и  писац. Након 
успешних трибина, целодневно гостовање у Баточини Влада је завршио промоцијом нове 
књиге необичних прича „Невиђена Србија“.  О  његовој књизи говорио је Горан Стојичић, 
писац и уредник ИK „Ammonite Books“. Крајем априла месеца гостовањем писца за децу и 
одрасле, Виолете Јовић, Библиотека је обележила Светски дан поезије. Промоцијом 
Виолетиног стваралаштва, у огранцима Библиотеке у Брзану и Бадњевцу, као и у 
баточинској основној школи омогућено је великом броју деце дружење са писцем. 

 У мају месецу се баточинској читалачкој публици представио дневничким 
записима једног српског сељака,  Бојан Љубеновић, аутор књиге „Србијо, Бог ти помого“. 

Током летњег распуста организоване су 4 радионице – 2 у Баточини и по једна у 
Брзану и Бадњевцу. Радионица „Споменар у Библиотеци“ је учесницима понудила 
могућност да сачувају важне дане од заборава и да успомене не расипају као нешто 
неважно у животу. За сами крај распуста књига за децу „Зедси“, Гордане Влајић, била је 
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инспирација за радионице којима смо школарцима у Баточини, Брзану и Бадњевцу 
пожелели срећан почетак нове школске године.  

Крајем августа месеца у програму „Завичајни писци за вас“ гост Библиотеке је био 
Јовица Николић, новинар и писац из Лапова који је представио баточинској публици свој 
свеобухватни рад. О књизи „Од А до Ш“, која је издање Библиотеке „Слово“ у Лапову, 
говорила је уредница и директорка ове библиотеке, Данијела Вулићевић. 

 У септембру месецу у Данима културе које организују традиционално КЦ „Доситеј 
Обрадовић“ и Библиотека по први пут обележени су Дани европске баштине у Баточини. 
Три дана су била везана за обележавање ове манифестације која је имала за циљ да 
промовише културно наслеђе нашег краја. Изложбом народних ношњи, ручних радова 
Удружења жена „Златне руке“. уз звуке фруле и здравицу отворена је ова манифестација. 
Реализацију изложбе је помогла монографија етнолога Ивана Терзића, „Народне ношње 
Срба“, три културно-уметничка друштва, здравица Драгише Симића, првог српског 
здравичара и фрула Верољуба Којадиновића. У наставку, уз вече етно-звукова  квинтета 
Брдарићи представљена је књига Бошка Протића „Лептир на тестији Косаре Павловић“, о 
којој су говорили аутор књиге и мастер историчар Марко Станојевић. Изложбом ликовних 
радова локалних уметника из Баточине и околине затворена је манифестација Дани 
европске баштине 2019. године. 

 Октобар месец је започео радионицама са најмлађим корисницима Библиотеке. 
Поводом обележавања Дечије недеље организоване су радионице „Ухвати ритам“, које су 
окупиле 130-оро предшколаца и млађих основаца у Баточини, Брзану, Жировници и 
Бадњевцу. У ПУ „Полетарац“ Библиотека је организовала промоцију Александра 
Јањушевића, писца за децу.  

У новембру месецу, трећи пут традиционално, Библиотека је била домаћин 
такмичења у изражајном читању и илустрацији текстова. Ове године млађи узрасти су 
читали текстове Гроздане Олујић, а средњошколци текстове Данила Киша. Учествовало је 
укупно 149 ученика.  

Врло успешном промоцијом најновије књиге Др Нелета Карајлића „Солунска 28“, 
други део, у децембру месецу затворен је програм активности Библиотеке за 2019. годину.  

 

5.     ИЗДАВАЧКА  ДЕЛАТНОСТ 

 
           Библиотека се  у току 2019. год. није остварила у издавачкој делатности.  
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6.       СТАРА И РЕТКА КЊИГА 
 

           У фонду Библиотеке налази се 21 књига која има статус ретке књиге, а припада 
ратном периоду од 1912 - 1918  и  1941 – 1945 године.  
 
 

7.     РЕВИЗИЈА БИБЛИОТЕЧКИХ ФОНДОВА 
 

           По Закону о библиотечко-информационој делатности  ревизија целокупног књижног 
фонда требало је да буде  реализована 2017. године. Међутим, пошто је Библиотека рад у 
COBISS-у започела, 21. новембра 2017. године, ревизија ће се вршити свакодневно током 
преузимања записа из централног каталога и формирања локалне базе библиотеке у 
Баточини. 
          Укупан број расходованих књига у 2019. год. је 743, од тога  383 дечије књиге. 
          
 

                                8.       ЗАШТИТА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 
 
        Заштита књига од штетних утицаја спроводи се превентивно у току године једанпут.   
Свакодневно се  редовно врши чишћење  просторија као и брисање полица и књига. 
        По прописима о противпожарној заштити уредно се омогућава провера апарата у 
Баточини као и у Бадњевцу и Брзану. 
        Целокупна имовина Библиотеке укључујући и библиотечку грађу осигурана је 2019. 
године у Компанији Дунав осигурања из Крагујевца. 
 

9.  РАД УПРАВНОГ И  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 

         Надзорни одбор није заседао у току 2019. год. а Управни одбор је одржао 6 седница у 
складу са Пословником о раду Управног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ 
Баточина бр.185/2014 од 8.12.2014. године. 

 
 

                                                 10.   КАДАР И САРАДЊА 
                     

        Библиотека има у сталном радном односу шесторо запослених радника и једно 
постављено лице на период од годину дана. Структура запослених: 

- в.д директора 
- дипломирани библиотекар 
- виши књижничар, 
- самостални књижничар 
- књижничар у Бадњевцу 
- књижничар у Брзану 
- хигијеничар 
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      Радмила Крстић, в.д. директора присуствовала је акредитованом семинару „Буди 
промена коју желиш да видиш у библио/свету“ у Народној библиотеци  Србије, док је 
дипломирани библиотекар Милијана Јовановић похађала акредитовани програм „Писање 
научних и стручних радова или Како објавити текст у домаћој стручној периодици“ у 
Народној библиотеци „Вук Караџић“ у Крагујевцу и курс Употреба програмске опреме 
Cobiss3 / Каталогизација – почетни курс, а заједно са Миланом Младеновић прошла је 
обуку у Београду за курс Употреба програмске опреме Cobiss3- позајмица. 
 
 

11.                           НАБАВКА ОПРЕМЕ – НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

Библиотечки простор у Баточини је опремљен  новим полице за смештај дечијих 
књига и  пулт у вредности од 130.646,00 динара и набавка штампача у врености од 
15.800,00 динара. 

 
     12.       ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 
 

 
      Укупан приход Библиотеке у 2019. год. износио је динара: 
 

- буџет Општине Баточина ......................................6.299.117,23 динара 
- сопствени приходи ...................................................63.900,00 динара 
- откуп Министарства културе и информисања........238.130,22 динара 
- дародавци....................................................................64.111,51 динар 

 
                                 

     планирано      остварено 

411 
ПЛАТЕ НАКНАДЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИМА 

3.786.694,50    3.727.111,97 

412 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (ПОСЛОДАВАЦ) 

   665.754,00 639.110,67 

413 
НАКНАДЕ У НАТУРИ (МАРКИЦЕ)  

     15.000,00      10.000,00 

414 
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 

   66.000,00           0,00 

415 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА 

     117.000,00  77.974,14 

421 
 

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

    

 
   900.000,00 

 
 

   713.836,94 
 
 

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 
  

     40.000,00    32.892,75 
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423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 
  

     450.000,00        338.096,72 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 
    

    60.000,00 
  

        59.919,97 
 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА 
  

    100.000,00    63.510,00 

426 МАТЕРИЈАЛ 
        180.000,00  129. 438,00 

465 ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ   358.000,00 353.345,00 

482 ОСТАЛИ ПОРЕЗИ И ТАКСЕ 
    

                   
35,000.00 

    7,435,00 

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДА 
  

                   
30,000,00            0,00 

512 ОПРЕМА 
        

    150.000,00 
 

   146.446,00 
 

515 КЊИГЕ И ЛИТЕРАТУРА 
    

   300.000,00  238.670,95 

                        УКУПНО   
 

7.253.448,50    6.299.117,23 

 
 

ВД ДИРЕКТОРА 
________________ 

Радмила Крстић 
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На основу члана 32. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018) члана 40. тачка 64) 
Статута општине Баточина („Службени 
гласник општине Баточина“, бр. 9/19) и 
члана 16. став 2. и члана 28. став 1. тачка 
6. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
оснивању Културног центра у Баточини 
(„Сл. гласник општине Баточина“, бр. 
23/18), Скупштина општине Баточина, на 
седници одржаној дана 14.02.2020. 
године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о усвајању Извештаја о раду и 

финансијског извештаја установе 
Културни центар „Доситеј Обрадовић“ 

Баточина за 2019. годину 
 

I УСВАЈА СЕ Извештај о раду и 
финансијски извештај установе Културни 
центар „Доситеј Обрадовић“ Баточина за 
2019. годину, бр. 08/2020 од 13.01.2020. 
године. 

 
II Ово Решење са извештајем 

објавити у „Службеном гласнику 
општине Баточина“. 

 
III Решење доставити: установи 

Културни центар „Доситеј Обрадовић“ 
Баточина, оснивачу и архиви 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Број: 020-169/20-01 од 14.02.2020. 

године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
 

 
 

АКТИВНОСТИ 

КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 

2 0 1 9 

 

 

21.12.2018 - 14.02.2019. Поводом годишњице Дома културе, КЦ “Доситеј 
Обрадовић” организовао је манифестацију “Дани културе Дома културе” која 
је започета отварањем изложбе слика Ликовног клуба Баточина у Галерији 
КЦ-а, а учешће на изложби узело је чак 22 уметника из Јагодине, Брзана, 
Крагујевца, Војске, Багрдана, Костолца, Доброводице, Лапова и Баточине.  
Иначе, ова изложба је продајног карактера, а слике су красиле Галерију КЦ-а 
до средине фебруара месеца. 
 
15.01.2019. Делегација пољског града Szczytno коју су чинили градоначелник 
Krzysztof Mankowski, Justyna Mahler Piatkowska из одељења за пројекте и 
информације везане за стварање имиџа и промоцију града, Piotr Paszkiewicz 
који ради на ЕУ пројектима, као и оперативни директор компаније “Novum”, 
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Kamil Tabaka, посетили су Баточину, а у оквиру ње обишли су и Културни 
центар “Доситеј Обрадовић”. 
Циљ посете био је успостављање међународне сарадње између наших 
општина, као и потенцијална изградња фабрике за прераду плочастих 
материјала. 
Током посете нашој институцији, гости из Пољске имали су прилику да се у 
разговору са директором Душаном Поповићем упознају са активностима 
Културног центра “Доситеј Обрадовић”, а обишли су и Галерију КЦ и 
погледали изложбу слика и других уметничких дела. 
 
25.01.2019. У сусрет школској слави – Светом Сави, у фискултурној сали 
основне школе за ученике и њихове родитеље из Баточине, али и издвојених 
одељења у Брзану и Бадњевцу, одржана је Светосавска академија. 
КЦ је пружао техничку подршку у виду озвучења. 
 

27.01.2019. У Малој сали Основне школе „Свети Сава“ одржана је 
Светосавска академија. На свечаности у присуству бројних гостију, 
представника предузећа, установа и институција, ученици основне школе 
„Свети Сава“ извели су пригодан програм. 
КЦ је пружао техничку подршку у виду озвучења. 
 
30.01.2019. У сали Основне школе „Свети Сава“ за ученике нижих разреда 
одржана приредба поводом завршетка првог полугодишта. 
КЦ је пружао техничку подршку у виду озвучења. 
 
05.02.2019. Настављено је са приказивањем најпопуларнијих филмова. 
Најновије остварење Мирослава Стаматова - „Такси блуз“ тренутно је један 
од најгледанијих филмова у биоскопима широм земље, а путујући биоскоп из 
Београда и Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић“ Баточинцима 
су омогућили да у овом остварењу уживају у пројекцијама од 18 и 20 часова. 
 
08.02.2019. Из штампе је изашао други број публикације „КЦ инфо“ у издању 
Културног центра „Доситеј Обрадовић“ у коме Баточинци имају прилику да 
се информишу о актуелним дешавањима у нашој општини из области 
културе, просвете, образовања, здравства, спорта итд.  
Све на једном месту – интервјуи, сервисне информације, вести, актуелности... 
 
14.02.2019. Изложба слика XIX Међународног салона антиратне карикатуре 
„Крагујевац“ уприличена у Галерији Културног центра у Баточини посвећена 
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је жртвама страдалим у рату. Изложбу је покренуо Град Крагујевац који чува 
успомену на страдање, а уједно кроз овакве манифестације жели да развија 
дух толеранције, разумевања и антиратног расположења, како међу 
житељима, тако и свим људима у земљи и свету.  
На отварању ове јединствене изложбе говорили су директорка Спомен парка 
„Крагујевачки октобар“ Маријана Станковић и председник Савета Салона, 
Миодраг Стојиловић. 
 
24.02.2019. Гран при турнир Српске Карате Уније у организацији општине 
Баточина одржан је у сали ОШ „Свети Сава“ у Баточини. Технички 
организатор турнира је Карате клуб Баточина, а на њему је наступило више 
од 200 такмичара из 20 клубова у Србији.  
У оквиру такмичења одржан је и Карате кид рекреативни вишебој у 
организацији „Спорт за све“.  
КЦ је пружао техничку подршку у виду озвучења. 
 
01.03.2019. Домаћи блокбастер, филм о највољенијем српском краљу - „Краљ 
Петар I“ приказан је баточинској публици, и то у два термина – од 12 часова 
за ученике основне и средње школе, а од 17 за грађанство. 
Пројекције филма Културни центар „Доситеј Обрадовић“ реализовао је у 
сарадњи са продуцентско-дистрибутерском кућом „Zillion film“, а „Краља 
Петра I“ Баточинци су имали прилику да погледају бесплатно. 
 
05.03.2019. Културни центар "Доситеј Обрадовић", већ по традицији, сваке 
године поводом 8. марта, Дана жена, дамама у част организује тродневну 
свечаност. 
Осмомартовску манифестацију овога пута започели су тамбураши "Ковински 
бећари" целовечерњим концертом који је одржан у Галерији КЦ „Доситеј 
Обрадовић“. 
„Ковински бећари” су у току протеклих преко четири деценије свог постојања 
забележили многе успехе, добијали признања и освајали публику у земљи и 
иностранству - Аустрији, Немачкој, Мађарској, Румунији, Македонији, Босни 
и Херцеговини... 
 
06.03.2019. Изложба уметничких радова под називом „Жене за жене“ 
уприличена је у Галерији Културног центра, а ову празничну изложбу чинили 
су радови чак 23 сликарке из целе Србије. Изложбени простор су, поред слика 
наших уметница, обогатили и сувенири Јасмине Милисављевић из Баточине, 
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ручно израђен накит Снежане Влаховић из Крагујевца, као и прелепе 
рукотворине Удружења „Златне руке Баточине“. 
За ову прилику припремљен је леп културно-забавни програм, где су учешће 
узели Гордана Величковић из Крагујевца која је све присутне разгалила 
песмом, а своје велико музичко умеће приказао је Душан Стојадиновић-
Ресавац својим дивним гласом и фантастичном свирком на фрули и 
перкусијама у пратњи професора, магистра Александра Стојића на гитари. 
Стиховима песама „Моја молитва“ и „Мајчино заветовање“ представила се 
сликарка из Крагујевца, Марцела Марковић, а веома интересантну причу о 8. 
марту, али и о успешним женама донео нам је магистар историјских наука, 
Марко Станојевић, презентујући је уз кратак документарни филм. 
Честитке поводом Дана жена дамама је упутио директор Културног центра, 
Душан Поповић, а захвалнице свим учесницима уручила је председница 
Ликовног клуба, Ана-Анчи Пантић. 
 
07.03.2019. Прави хит међу малишанима, „Патролне шапе“, гостовале су код 
нас, а дечица из Баточине и околних места добрано су попунила салу КЦ 
"Доситеј Обрадовић". 
Ову популарну позоришну представу извели су студенти глуме на Академији 
лепих уметности у Београду у класи професора Божидара Ђуровића, а налази 
се на редовном репертоару позоришта „Пинокио“ у Београду. 
Са децом су се током ове интерактивне представе дружила четири лика - Чејс, 
Маршал, Рајдер и Бранкица брбљивица, а сама представа говори о љубави и 
пријатељству, вечитој борби између добра и зла. Представа је прожета 
сонговима, игром и прелепим костимима, едукативног је карактера, па су 
деца уз забаву могла научити још понешто ново. 
 
11.03.2019. Игор Јурић, оснивач Фондације ''Тијана Јурић'' и личност, која је 
вођена својим горким искуством, одлучила да пробуди свест и пажњу свих 
одраслих, родитеља, наставника и пријатеља деце у Основној школи „Свети 
Сава“ одржао је трибину под називом ''Украдена безбедност''.  
КЦ је пружао техничку подршку у виду озвучења. 
 
12.03.2019. У сарадњи са Народном библиотеком „Вук Караџић“ у Галерији 
КЦ „Доситеј Обрадовић“ приказан докумнтарни филм „Госпође у најбољим 
годинама“, аутора Аните Панић.  
Актерке филма показале су и доказале да и након 80. године живота могу 
дисати пуним плућима и остварити се једнако у уметности, преко активизма 
за помоћ деци ометеној у развоју до подучавања јоге и других вештина.  
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Публика у Баточини имала је част да уживо упозна две актерке сјајног филма 
и да у непосредном разговору са њима и са Анитом сазна како је настала 
идеја за снимање оваквог филма и како су се осећале дивне госпође по први 
пут у улози глумица, плесачица и актерки једног филма.  
 
12-13.03.2019. У сали СО Баточина одржана дводневна обука на тему 
„Идентификација и писање предлога пројеката“ коју је организовала 
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља. 
Запослени у КЦ „Доситеј Обрадовић“ присуствовали овој обуци. 
 
15.03.2019. Свечаност поводом отварања просторија „Удружење локално 
организовање Баточина (УЛОБ)“ уприличена је у Роготу.  
КЦ је пружао техничку подршку у виду озвучења. 
 
17.03.2019. Други део турнира Српске Карате Уније у организацији општине 
Баточина одржан је у сали ОШ „Свети Сава“ у Баточини. Технички 
организатор турнира и овога пута био је Карате клуб Баточина. 
КЦ је пружао техничку подршку у виду озвучења. 
 
19.03.2019. У сали Основне школе „Свети Сава“ одиграна хуманитарна 
одбојкашка утакмица између одбојкашица из Баточине и Лапова са циљем 
прикупљања средстава за лечење Далиборке Димић из Баточине. 
КЦ је пружао техничку подршку у виду озвучења. 
 
20.03.2019. У сали КЦ-а одржане пробе поводом обележавања Дана Средње 
школе „Никола Тесла“. 
 
21.03.2019. У сали КЦ-а одржана генерална проба поводом обележавања Дана 
Средње школе „Никола Тесла“. 
 
22.03.2019. У сали Kултурног центра „Доситеј Обрадовић“ одржана је 
свечана академија поводом Дана Средње школе „Никола Тесла“. 
Свечаности, осим бројних гостију, представника предузећа, установа и 
институција, присуствовао и велики број ученика средње школе. 
 
27.03.2019. У организацији „ГИЗ-а“ и компаније А.S.А. у ОШ „Свети Сава“ 
одржано је такмичење у знању и вештинама које се тиче рециклаже, заштите 
животне средине и екологије, под називом „Прљаво или чисто – није исто“. 
КЦ пружао техничку подршку у виду озвучења. 
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27.03.2019. „Удружење Локално организовање Баточина“ у сали КЦ „Доситеј 
Обрадовић“ организовало је бесплатну пројекцију краткометражних цртаних 
филмова и дружење за сву децу, под називом „Осмех за све“. Ово је тек прва 
акција овог типа које УЛОБ организује у сарадњи са КЦ „Доситеј 
Обрадовић“. 
 
02.04.2019. Трговина људима, трговина органима, педофилија, сексуална и 
радна експлоатација и злостављање деце су појмови о којима свакодневно 
нешто чујемо и најчешће смо мишљења да се то, ипак, дешава „тамо, негде и 
некоме“.  
Како се може препознати или како се могу избећи немиле ситуације 
предавање је које је за ученике основне и средње школе у сали КЦ „Доситеј 
Обрадовић“ одржао Влада Арсић, новинар, писац и едукатор испред 
Фондације „Тијана Јурић“.  
Четири трибине „Украдена безбедност“ окупиле су око 500 баточинских 
ученика, а предавач је у сврху подизања свести код деце и младих говорио 
реалистично и оштро о лошим појавама у друштву. 
 
02.04.2019. У оквиру обележавања Дана Народне библиотеке „Вук Караџић“ 
Баточина у Галерији КЦ „Доситеј Обрадовић“ организована је промоција 
најновије књиге Владе Арсића „Невиђена Србија“ у издању ИК „Лагуна“.  
Путем невиђене Србије публику су водили модератор вечери, писац Горан 
Стојичић и сам аутор, а у оквиру ове свечаности награђени су најактивнији 
корисници библиотеке у 2018. години. 
 
03.04.2019. Велика пролећна журка у организацији Плесног клуба "DC Team" 
и КЦ "Доситеј Обрадовић" одржана је на летњој сцени на Карађорђевом тргу. 
Заједно са играчима, члановима клуба и бројним посетиоцима на тргу су уз 
дечицу ђускали и њихови родитељи.  
 
04.04.2019. Настављено је са приказивањем најпопуларнијих филмова. 
Најновије остварење у руско-српској копродукцији „Балканска међа“ 
тренутно је један од најгледанијих филмова у биоскопима широм земље, а 
путујући биоскоп из Београда и Културни центар „Доситеј Обрадовић“ 
Баточинцима су омогућили да у овом остварењу уживају у пројекцијама од 18 
и 20:30 часова. 
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09.04.2019. Позоришна представа “Маша и медвед” београдског дечијег 
позоришта “Машино позориште” изведена је за малишане у Баточини, у сали 
КЦ "Доситеј Обрадовић". 
Ово позориште постоји већ више од 10 година, а његове представе игране су 
широм бивше Југославије, али и у иностранству. Са децом се, иначе, дружила 
проверена екипа глумаца, а представе говоре о љубави и пријатељству, борби 
између добра и зла. Прожете су сонговима, игром и прелепим костимима. 
Едукативног су карактера, па су деца уз забаву могла научити још понешто 
ново. 
 
13.04.2019. Хуманитарни концерт КУД-ова са територије општине Баточина у 
организацији Удружења "Локално организовање Баточина" и КЦ "Доситеј 
Обрадовић" на коме су прикупљана средства за лечење наше суграђанке 
Далиборке Даце Димић одржан је у препуној сали КЦ "Доситеј Обрадовић". 
На концерту на коме су наступали УЗНТК "Шумадија" Баточина, Удружење 
"Баточина", аКУД "Вук Караџић" Бадњевац, КУД "Бранислав Нушић" Брзан 
и КУД "Лапово-Марковац-Жировница" прикупљено је укупно 94.510,00 
динара. 
 
16.04.2019. Из штампе је изашао трећи број публикације „КЦ инфо“ у издању 
Културног центра „Доситеј Обрадовић“ у коме Баточинци имају прилику да 
се информишу о актуелним дешавањима у нашој општини из области 
културе, просвете, образовања, здравства, спорта итд.  
Све на једном месту – интервјуи, сервисне информације, вести, актуелности... 
 
20.04.2019. У организацији „ГИЗ-а“ и компаније А.S.А. у ОШ „Свети Сава“ 
одржано је регионално такмичење у знању и вештинама које се тиче 
рециклаже, заштите животне средине и екологије, под називом „Прљаво или 
чисто – није исто“. 
КЦ је пружао техничку подршку у виду озвучења. 
 
22.04.2019. Поводом обележавања светског Дана планете Земље у ОШ „Свети 
Сава“ одржан је јавни тимски час који су организовали чланови Тима за 
међупредметне компетенције, стручних већа природних и друштвених наука, 
српског и страних језика и вештина. 
Циљеви часа су били развој међупредметних компетенција и еколошке свести 
код ученика као и указивање на глобалне последице загађивања животне 
средине.  
КЦ је пружао техничку подршку у виду озвучења. 
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23.04.2019. Културни центар "Доситеј Обрадовић" је својим пратиоцима и 
публици представио потпуно нов, редизајниран сајт www.ktcbatocina.rs на 
коме представља све своје активности, новости и информације о 
манифестацијама и догађајима које организује. 
 

25.04.2019. У атријуму Основне школе „Свети Сава“ на Велики четвртак 
одржана је  приредба поводом највећег хришћанског празника Ускрса. Осим 
рецитација и комада, ученици су поставили импровизоване штандове на 
којима су излагали радове које су израдили поводом Ускрса. 
КЦ  је пружао техничку подршку у виду озвучења.  
 
30.04.2019. Удружење "Златне руке Баточине" и ове године уприличило је 
изложбу поводом најрадоснијег хришћанског празника - Ускрса. По 
традицији изложба је организована у парохијском дому цркве Рођења 
Пресвете Богородице у Баточини. 
КЦ „Доситеј Обрадовић“ је медијски испратио овај догађај. 
 
04.05.2019. Меморијални концерт посвећен Драгану Видаковићу - Жакију 
који је одржан у сали Културног центра у Баточини организовали су КУД 
„Дукати“ Крагујевац и Удружење „Баточина“ у сарадњи са Културним 
центром.  
Бројним кореографијама на сцени су се смењивали сви - од најмлађих група 
до извођачких ансамбала и ветерана, а свечаност су увеличали гости из Старе 
Пазове, Фолклорни ансамбл „Дукат“ одигравши „Подгрмеч“, а присутнима се 
обратила Светлана Рудић која је оставила јак утисак говорећи о заједничким 
данима проведеним са Драганом, за кога је била веома везана. Врањанска 
свита, била је последња тачка концерта, којом су Дукати и Удружење 
„Баточина“ дигли публику на ноге и оставили без даха.  
 
10.05.2019. Промоција књиге „Србијо, Бог ти помого“ Бојана Љубеновића 
уприличена је у Галерији КТЦ „Доситеј Обрадовић“. 
Током промоције која је организована у сарадњи са Народном библиотеком 
„Вук Караџић“ представљени су дневнички записи српског сељака, Тодора 
Трајковића уз смех и подсмех, настали као плод великог промишљања - „А 
кад српски сељак почне да мисли, то на добро не може да изађе“. 
 
13.05.2019. Почетак манифестације „Дани отворених дворишта - Баточина 
2019“. Традиционална регионална манифестација, која окупља све градове и 
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општине Централне Србије, а промовише културу живљења на селу и ове 
године отпочела је одабиром заинтересованих учесника. 
Учесници манифестације такмичили су се у уређењу својих дворишта, а 
најбољи у свим категоријама (најлепше двориште у целини, парковско, етно и 
најлепши детаљ) узели су учешће и на завршној регионалној манифестацији 
која је одржана у Рековцу. 
 
14.05.2019. Баточинску филмску публику је овога пута, само неколико дана 
после Cineplexx-ове премијере, обрадовало 3D остварење последњег 
Marvelov-ог, двадестог по реду, наставка „Осветници: крај игре“. Они мало 
романтичнији могли су уживати у тинејџерском хиту „Аfter“, a за најмлађе је 
био обезебеђен синхронизован анимирани филм „Парк чудеса“.  
 
17.05.2019. Културни центар "Доситеј Обрадовић" и Средња школа "Никола 
Тесла" су спровели заједнички пројекат под називом "Ликовна радионица за 
даровите ученике". 
Радионице цртања и сликања је организовао КЦ "Доситеј Обрадовић" у 
просторијама Ликовног клуба Баточина, у два термина. Академска сликарка 
Сања Микић, професор ликовне културе, је реализовала радионице, а 
полазници ове мини школе били су Христина Петровић, Јована Стефановић, 
Алексија Зоговић и Јелена Павловић, ученице СШ "Никола Тесла". 
 
18.05.2019. Ноћ музеја је државни пројекат културе, а манифестује се по 
шеснаести пут у бројним градовима широм Србије. Захваљујући одличној 
сарадњи Културног центра „Доситеј Обрадовић“ Баточина и Народног музеја 
Крагујевац ове године и Баточина је била део ове лепе и занимљиве приче.  
Тим поводом гости Културног центра били су директор Народног музеја 
Крагујевац, Ненад Ђорђевић и Наташа Николић, етнолог и аутор књиге 
„Фотографије детињства-16 прича“. У Галерији Културног центра је овом 
приликом представљена књига ове ауторке и отворена изложба фотографија 
која је свим посетиоцима доступна до 30. маја. 
 
19.05.2019. На летњој сцени испред КЦ-а одржано је плесно такмичење 
„Barcino dance challenge“ у организацији Плесног клуба „DC Team“ и КЦ 
„Доситеј Обрадовић“. 
На манифестацији учествовало више од стотину плесача из Параћина, 
Јагодине, Лапова, Смедерева и Баточине. 
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20-22.05.2019. Културни центар "Доситеј Обрадовић" се ове године укључио 
у манифестацију од националног значаја, "Ноћ музеја", која се одржава од 18. 
до 30. маја.  
Изложбу "Фотографије детињства" аутора Наташе Николић у Галерији КЦ 
„Доситеј Обрадовић“ о  којој је говорио Душан Поповић, директор КЦ, 
организовано су посетила одељења V-1,V-2 и VI-2 Основне школе "Свети 
Сава" и I-1, II-1, II-3 и III-3 Средње школе "Никола Тесла" којима се 
најсрдачније захваљујемо. 
23.05.2019. Позоришна представа "Симфонија у F duru илити мала лекција 
против шунда" изведена је у препуној сали Културног центра "Доситеј 
Обрадовић", а присуствовали су јој малишани из Предшколске установе 
"Полетарац" и ученици нижих разреда Основне школе "Свети Сава". 
Представа је премијерно изведена је прошле године на фестивалу монодраме 
за децу у организацији Змајевих дечјих игара у Новом Саду и освојила прво 
место као најбоља. 
Причу о значењу класичне музике током одрастања детета глумац-аутор, 
Цветин Аничић, говори на комичан и деци прихватљив начин као чувени 
композитор Доминико Ђузепе Скарлати. Кроз његову животну причу и о 
настанку његове чувене “мачије фуге” деца су открила благодети звукова 
класичне музике. 
 

24.05.2019. Културни центар "Доситеј Обрадовић" и Средња школа "Никола 
Тесла" су спровели заједнички пројекат под називом "Ликовна радионица за 
даровите ученике". 
Радионице цртања и сликања је организовао КЦ "Доситеј Обрадовић" у 
просторијама Ликовног клуба Баточина, у два термина. Академска сликарка 
Сања Микић, професор ликовне културе, је реализовала радионице, а 
полазници ове мини школе били су Христина Петровић, Јована Стефановић, 
Алексија Зоговић и Јелена Павловић, ученице СШ "Никола Тесла". 
 
24.05.2019. Песнички сусрети у Бадњевцу, организовани на отвореном, у 
приватном поседу, дефинисаном као ловачки дом. Овај догађај је осмишљен 
као међународни сусрет песника, а учешће су узели гости из Русије, 
Украјине, Бугарске, Македоније, Црне Горе, Републике Српске и Србије.  
КЦ „Доситеј Обрадовић“ је био суорганизатор ове манифестације. 
 
27.05.2019. Дечија циркуска представа "Circus Magic Show" је гостовала у КЦ 
"Доситеј Обрадовић", a фантастична атмосфера коју су направили наши гости 
покренула је малишане и на тренутак одвела у неки други свет, свет маште и 
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уживања. За то су се потрудиле акробате, мађионичари, илузионисти, као и 
гинисов рекордер у склековима. Све то је испраћено најсавременијим 
светлосним и звучним ефектима. 
 
31.05.2019. У атријуму Средње школе у Баточини организована журка за 
ученике завршног разреда поводом завршетка средњошколског образовања. 
КЦ је пружао техничку подршку у виду озвучења. 
 
03.06.2019. Културни центар "Доситеј Обрадовић" и Средња школа "Никола 
Тесла" су спровели заједнички пројекат под називом "Ликовна радионица за 
даровите ученике". 
Радионице цртања и сликања организовао је КЦ "Доситеј Обрадовић" у 
просторијама Ликовног клуба Баточина, у два термина. Академска сликарка 
Сања Микић, професор ликовне културе, је реализовала радионице, а 
полазници ове мини школе били су Христина Петровић, Јована Стефановић, 
Алексија Зоговић и Јелена Павловић, ученице СШ "Никола Тесла". 
 
06.06.2019. Баточинска публика је била у прилици да присуствује отварању 
једне несвакидашње изложбе у Галерији Културног центра. То задовољство 
нам је приуштио Владимир Мирковић приказавши уметничку лепоту 
осликану на дрвету. У преподневним часовима изложбу су посетили ученици 
основне и средње школе, а у вечерњим сатима остали љубитељи ове дивне 
уметности. О раду и делу самог аутора те вечери је говорио Живојин 
Андрејић, историчар уметности.  
 
07.06.2019. У сали КЦ-а организована је свечаност поводом Дана ПУ 
„Полетарац“ –Приредби организованој овим поводом присуствовало више од 
400 малишана, родитеља, васпитача и бројних званица. 
 
09.06.2019. Традиционална манифестација "Роготски котлић" коју заједнички 
организују Ловачко удружење "Рогот" и Културни центар "Доситеј 
Обрадовић" одржана је испред ловачког дома у Баточини. 
За ово такмичење било је пријављено укупно 16 екипа из Велике Плане, 
Свилајнца и Баточине, а организатор је за капитене екипа обезбедио мајице, 
за све пријављене екипе захвалнице, док су три првопласиране екипе добиле 
су пехаре и вредне награде. 
 
10.06.2019. Позориште "Бата Булић" из Петровца на Млави је пред 
баточинском публиком овога пута наступило својом новом представом 
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„Сумњиво лице“ која је премијеру имала на десетој смотри глумачких 
остварења “Гулини дани” одржаној у марту месецу. 
Режија комада "Сумњиво лице" поверена је редитељу Милошу Јагодићу који 
већ дуги низ година сарађује са петровачким позориштем. Он је адаптирао 
читав текст за ову представу, чувено дело Бранислава Нушића, а прилагодио 
га је актуелном тренутку у сваком смислу. 
 
11.06.2019. У Основној школи „Свети Сава“ организована је свечана додела 
сведочанстава матурантима завршног разреда. За ову прилику припремљен је 
и пригодан програм, а КЦ је пружао техничку подршку у виду озвучења.  
 
12.06.2019. Велики музички спектакл уприличен је на летњој сцени 
Културног центра у Баточини у коме је публика заиста уживала пуна два сата. 
Изузетан и вансеријски глас, а лице вечитог дечака, Филип Жмахер усрећио 
је бројну баточинску публику те вечери на Карађорђевом тргу која је заједно 
са њим певала бројне хитове рок музике. 
Нама је било задовољство угостити овог дивног човека и врсног музичара. На 
сцени су своје музичко умеће представили и чланови групе „BLACK AND 
WHITE“ и побрали симпатије и аплаузе публике. 
 
13.06.2019. У атријуму ОШ „Свети Сава“ организована прослава за нише 
разреде поводом завршетка школске године. 
КЦ је пружао техничку подршку у виду озвучења. 
 
16.06.2019. Плесна секција „DC Team“ у сарадњи са  КЦ-ом организовала је 
завршну приредбу на летњој сцени, а поводом краја школске године. Овом 
приликом су чланови „DC Team“ клуба подсетили све своје вршњаке из ОШ 
„Свети Сава“ на бројне кореографије које су научили током претходног 
периода.  
 
18.06.2019. Савремени живот доноси савременом човеку и савремене болести 
на које класична медицина неретко нема одговоре. Савремен начин живота, 
стрес, нездрава храна и загађена околина утичу на повећано таложење 
токсина у телу, а сви ти отрови су права темпирана бомба која се сваки час 
може активирати и трансформисати у болест. 
Зеолит је природни и најачи антиоксиданс који је икада пронађен на земљи. 
Зову га још и Минерал будућности, а шта све лечи, колико помаже, у ком 
облику га можемо и на који начин користити, говорила је на промоцији 
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зеолита у Културном центру Гордана Драгић, представник Интрнационал 
Зеолит. 
 
02.07.2019. Из штампе је изашао четврти број публикације „КЦ инфо“ у 
издању Културног центра „Доситеј Обрадовић“ у коме Баточинци имају 
прилику да се информишу о актуелним дешавањима у нашој општини из 
области културе, просвете, образовања, здравства, спорта итд.  
Све на једном месту – интервјуи, сервисне информације, вести, актуелности... 
 
12.07.2019. У порти цркве апостола Петра и Павла у Бадњевцу по петнаести 
пут је одржан Петровдански сабор. Година јубилеја уприличена је уз богат 
културно-уметнички програм у организацији КУД-а „Вук Караџић“ из 
Бадњевца и Културног центра „Доситеј Обрадовић“ из Баточине. 
Ово свето место било је тог дана пуно младости, раздраганости, љубави, 
пријатељства и позитивних вибрација које су ширили играчи и певачи из 
разних крајева Србије. Сабор су, као и претходних година, отворили 
домаћини, и то они најмлађи учесници КУД-а „Вук Караџић“, заигравши 
Шумадију, а након њих своја играчка и певачка умећа презентовали су гости 
из Сокобање, Крагујевца и Баточине. 
Најзаслужнијим за велики допринос у организовању сабора уручене су 
повеље, а свим учесницима захвалнице. 
 
22.07.2019. Мало маште, мало воље и мало труда у својој башти, довољни су 
били за учешће на манифестацији "Дани отворених дворишта Баточина 2019." 
Капије својих дворишта ове године отворило нам је девет маштовитих 
домаћина, а наша камера је те оазе лепоте, цвећа и зеленила преточила у 
прелеп филм који је приказан у Културном центру. Тог дана је уприличено и 
проглашење најлепших дворишта у четири категорије. За најлепши детаљ 
награђена је породица Младеновић из Кијева, за најлепше етно двориште 
породица Гајић из Бадњевца, а титулу најлепшег парковског добило је 
двориште породице Петровић из Бадњевца. За најлепше двориште у целини 
проглашено је двориште породице Јовановић из Горње мале. 
Осталим учесницима уручене су дипломе за најрасцветаније двориште, 
најлепшу фонтану, нај кутак и за најскладније и најкреативније двориште. 
Сви учесници су добили дипломе, сва четири примерка часописа "КЦ инфо" 
који издаје Културни центар, промо филм и лепе награде, а ми смо и ове 
године богатији за неке нове идеје и креације које ће многи од нас 
реализовати у сопственом врту. 
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Награђени ће бити у прилици да се такмиче за најлепша дворишта региона у 
Рековцу, 19. августа. 
 
25.07.2019. Културни-центар "Доситеј Обрадовић" и његова секција - 
Ликовни клуб "Баточина" су званично обележили отварање Ликовне колоније 
"Брзан 2019". 
На овогодишњој ликовној колонији која се организује у оквиру Сабора 
"Свети пророк Илија" учествоваће укупно 13 уметника - сликара, скулптора и 
пирографа, и то: Раде Петровић (Лапово), Живота Благојевић Циле 
(Баточина), Зоран Милошевић Скела (Лапово), Драган Крстић (Баточина), 
Драган Милојевић (Баточина), Славица Атанасовић Андрић (Баточина), 
Зоран Стојановић Комуна (Баточина), Гордана Милосављевић (Градац), 
Жељко Ристић (Лапово), Живота Денић (Лапово), Јовица Николић (Лапово), 
Ана Пантић (Брзан) и Горан Радивојевић (Војска). 
Душан Поповић, директор КЦ "Доситеј Обрадовић", је уметницима овом 
приликом званично уручио материјал за рад. 
 
26.07.2019. Победници регионалне манифестације „Дани отворених дворишта 
2019“ одређени су на жирирању у Привредној комори Шумадије и 
Поморавља у Крагујевцу. 
Представници Туристичких организација Крагујевца, Кнића, Тополе и 
Рековца и Културних центара из Лапова и Баточине, у конкуренцији преко 
100 дворишта, изабрали су 12 најлепших, по три у све четири категорије. 
У категорији Најлепши детаљ прво место припало је Ани Никодијевић из 
Овсишта, друго нашим представницима, породици Младеновић из Кијева, а 
трeће Владанки Алексић из Губеревца. 
Ласкаве титуле Најлепше етно двориште додељене су: Нади Гавриловић из 
Кнежевца за прво место, Драгици Гајић из Дулена за друго и Ивану 
Стојиљковићу из Лапова за треће место. 
И ове године изабрани су победници у категорији Најлепше парк двориште. 
Жири је био једногласан у доношењу одлуке да је најлепше парковско 
двориште у региону дело вредних и маштовитих руку породице Петровић из 
Бадњевца. Друго место у овој категорији припало је Нади Обрадовић из 
Велике Крушевице, а треће Лидији Лазић из Страгара. 
Титулу свеукупног победника Најлепше двориште за 2019. годину понео је 
представник Тополе, Зоран Милорадовић из Божурње. Награда за друго 
место припала је етно селу „Лужнице“, а трeће Наташи Зарић из Кнића. 
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01-02.08.2019. У порти цркве „Свети пророк Илија“ се „орило“ од песме, игре 
и позитивне енергије, како самих учесника сабора, тако и од бројне публике. 
По 25-ти пут организовано је саборавање у Брзану, у оквиру ког су 
уприличена бројна дешавања. Наиме, уочи Светог Илије у порти је 
организовано такмичење у кувању гулаша, као и надметање у 
традиционалним спортским дисциплинама. Дан касније свечано су отворене 
изложбе ручних радова Златних руку Баточине и Моравских шареница из 
Лапова, као и ликовне колоније Ликовног клуба Баточина. 
Вече је било предвиђено за културно-уметнички програм. Сабор је отворен уз 
звуке фруле Јована Бургића и две хармонике његових другара из Бруса, а 
затим су се на бини смењивали: КУД „Бранислав Нушић“ из Брзана, УЗНТК 
„Шумадија“ из Баточине, КУД „Лапово-Марковац-Жировница“ и Удружење 
„Баточина“. Испред Културног центра „Доситеј Обрадовић“, као 
организатора, директор Душан Поповић је уручио захвалнице свим 
учесницима, али и заслужним појединцима који су помогли ову 
традиционалну манифестацију. 
 
07.08.2019. Сезона сабора у баточинским селима настављена је новим - 
Сабором „Свете Ане“ у Жировници. 
Други Сабор народног стваралаштва „Света Ана“ одржан је на жировничком 
игралишту, у организацији КЦ-а „Доситеј Обрадовић“, а под 
покровитељством општине Баточина. 
Песмом, игром и пошалицама публици су се представили: УЗНТК 
„Шумадија“ Баточина, УЗНТК “Баточина”, аКУД „Вук Караџић“ из 
Бадњевца, КУД Бранислав Нушић" из Брзана и домаћин, КУД „Лапово-
Марковац-Жировница“. 
Сабор је окупио велики број посетилаца и љубитеља традиционалне културе, 
а Жировничани су одлучни у намери да ова манифестација још дуго живи. 
Свим учесницима и онима који су помогли у организацији Сабора, КЦ је 
доделио захвалнице. 
 
15.08.2019. "Пинкова звезда", наш суграђанин, Баточинац, Жарко Станојевић, 
на летњој сцени на Карађорђевом тргу, заједно са својим "Астерикс бендом" 
одржао је солистички концерт. 
Наступ је у организацији Културног центра "Доситеј Обрадовић" организован 
у оквиру "Културног лета", а многобројна, махом млађа публика, имала је 
прилику да у овом спектаклу ужива до раних јутарњих сати. 
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Жарко и бенд су атмосферу поприлично загрејали, а осим својих, изводили су 
популарне хитове Саше Матића, Шабана Шаулића, Цеце, Дарка Лазића, Аце 
Лукаса, Смака и других рок састава. 
 
19.08.2019. У оквиру манифестације „Книћанско лето“ у Книћу су додељена 
признања за најлепша дворишта Шумадије и Поморавља. Баточина је ове 
године имала два представника у конкуренцији за најлепша дворишта 
региона. 
Награда за друго место у категорији „Најлепши детаљ“ отишла је у Кијево 
код Ане Младеновић, а за најлепше парковско двориште региона проглашено 
је двориште породице Петровић из Бадњевца. Титулу свеобухватног 
најлепшег дворишта овогодишње регионалне манифестације понело је 
двориште Зорана Милорадовића из Божурње код Тополе.  
Награђени су добили бројне награде које су обезбедиле туристичке 
организације Централне Србије, а директорка ТО Топола је најавила да ће 
следеће године њихова општина бити домаћин ове, све бројније и масовније 
манифестације. 
 
21.08.2019. Током летњих месеци и у време годишњих одмора, када је 
природно смањен обим активности, а истовремено припремајући се за нову 
сезону, ми у КЦ "Доситеј Обрадовић" искористили смо прилику да 
поправимо и одржавамо, заштитимо и улепшамо оно што је неопходно за 
боље функционисање наше установе. У оквиру текућих поправки и 
одржавања, током претходна два месеца, комплетно смо заменили дотрајале 
даске на поду бине и премазали заштитним и финалним слојем, а исто то 
урадили смо и на летњој сцени. 
Такође смо у биоскопској сали утипловали и учврстили бројна седишта и 
редове који су током свих ових година и деценија била кориштена и постала 
несигурна и небезбедна за даље коришћење. 
 
25.08.2019. Још један леп музички догађај у Баточини. У оквиру “Културног 
лета”, на летњој сцени испред КЦ “Доситеј Обрадовић” наступио је Дуле 
Ресавац са својим бендом “Стоикс”. 
Током двосатног наступа извођачи су баточинској публици представили старе 
изворне српске и косовске песме, циганску, али и руску музику у једном, 
потпуно новом, етно џез аранжману. 
Дуле је своју каријеру започео као певач новокомпоноване народне музике, 
снимивши два албума, на којима је био препознатљив његов необичан стил. 
Поред тога, публици фестивала Моравски бисери представио се песмом 
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“Рузмарин и снег” 2000. године, а годину дана касније песмом “Анђеле мој”, 
која је и насловна песма првог албума овог уметника. 
Албум Дулета Ресавца и групе “Стоикс”, на којем се налазе етно обраде 
народних песама снимљен је пре неколико година за ПГП РТС. 
 
28.08.2019. Велика Госпојина је један од највећих хришћанских празника, 
посвећен Богородици. Ове године свечано је обележен у Прњавору, по трећи 
пут у организацији Културног центра „Доситеј Обрадовић“ Баточина. 
У присуству бројних верника и оних који поштују традицију и обичаје 
уприличен је Сабор „Велика Госпојина“. 
У прелепом амбијенту, испред порте манастира Грнчарица одјекивали су 
звуци виолине Николине Милићевић, ученице Музичке школе „Др Милоје 
Милојевић“ у Крагујевцу, али се уживало и у играчком умећу УЗНТК 
„Баточина“ и КУД-а „Лапово-Марковац-Жировница“. 
 
29.08.2019. У програму „Завичајни писци у Баточини“ овдашњој публици у 
галерији КЦ „Доситеј Обрадовић“ свим својим умећима представио се Јовица 
Николић, вешт колекционар речи и дежурно перо Лапова. Када вам се неко 
представи као човек са изразитом способношћу опажања околине, људи, 
карактера, као новинар, писац несвакидашњег дара, као скулптор, вајар, 
дугогодишњи давалац крви и ватрогасац, нема сумње да је реч о не сасвим 
обичном ентузијасти. 
Његову пету по реду књигу необичних прича написаних речима које почињу 
истим почетним словом уз аутора представила је и директорка Општинске 
библиотеке „Слово“, Данијела Вулићевић. 
 
02.09.2019. У дворишту Предшколске установе „Полетарац“ пригодним 
програмом за малишане и њихове родитеље обележен је почетак нове 
школске године. 
КЦ је овом приликом пружао подршку техничара и озвучења. 
 
02.09.2019. У фискултурној сали Основне школе „Свети Сава“ уприличена 
свечаност поводом поласка малишана у први разред. Пред више стотина деце, 
родитеља и учитеља изведен је пригодан програм, а КЦ је и овом приликом 
пружао техничку подршку. 
 
05.09.2019. Културни-центар "Доситеј Обрадовић" и његова секција - 
Ликовни клуб "Баточина" званично су обележили отварање "Ликовне 
колоније - Баточина 2019". 
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На ликовној колонији која се по први пут организује у Баточини учествовало 
је укупно 14 уметника - сликара, скулптора и пирографа, и то: Раде Петровић 
(Лапово), Живота Благојевић Циле (Баточина), Зоран Милошевић Скела 
(Лапово), Драган Крстић (Баточина), Драган Милојевић (Баточина), Јована 
Стефановић (Доброводица), Зоран Стојановић Комуна (Баточина), Емилија 
Јовановић (Баточина), Жељко Ристић (Лапово), Живота Денић (Лапово), 
Јовица Николић (Лапово), Ана Пантић (Брзан) и Немања Пантић (Брзан) и 
стрип-цртач Филип Мујковић (Лапово). 
Душан Поповић, директор КЦ "Доситеј Обрадовић", је уметницима овом 
приликом званично уручио материјал за рад. 
 
10.09.2019. У духу православља, у ОШ „Свети Сава“ традиционално су 
обележене X Госпојинске свечаности. У част овог великог хришћанског 
празника, посвећеног Пресветој Богородици, ученици у Кијеву, уз помоћ 
својих другова из Баточине, Брзана и Доброводице, успешно су организовали 
Јавни час духовности. 
КЦ је овом приликом пружао техничку подршку у виду озвучења. 
 
12-19.09.2019. Одржани традиционални „Дани културе општине Баточина“. 
Током ове манифестације смењивали су се концерти, наступи културно-
уметничких друштава, промоције књига, изложбе слика... Све у свему, један 
богат програм којим је заокружена културна понуда општине Баточина. 
 
12.09.2019. Целовечерњим концертом Дејана Матића на летњој сцени 
Културног центра започети су Дани културе општине Баточина. На препуном 
Карађорђевом тргу певало се и играло уз звезду народне музике пуна три 
сата.  
Публику је имала прилику да ужива уз највеће хитове овог певача, али и 
хитове његових колега. 
Био је ово прави доживљај и музички спектакл за памћење који је превазишао 
очекивања бројне публике. 
 
13.09.2019. Изложбом народних ношњи уз здравичара Драгишу Симића и 
народне игре фолклора, обележен је други дан Дана културе општине 
Баточина, заједничком организацијом Културног центра „Доситеј Обрадовић“ 
и Народне библиотеке „Вук Караџић“. 
На ревији су приказани бројни делови ношње Срба који кроз векове чувају 
обичаје и традицију нашег народа, а пригодним здравицама се неколико пута 
обратио Драгиша Симић. Кроз народне игре публици су се представили 
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Удружење "Шумадија", КУД "Лапово-Марковац-Жировница" и Удружење 
„Баточина“ које је те вечери премијерно извело своју нову кореографију. 
Било је ово још једно лепо вече за грађане општине Баточина у којем су 
подједнако уживали и учесници програма и посетиоци. 
 
16.09.2019. Љубитељи етно звука, али и добре књиге, били су у прилици да 
уживају у још једном лепом догађају који су заједно реализовали Културни 
центар и Народна библиотека у Баточини. Бојана и Небојша Брдарић су брат 
и сестра, родом из Сомбора, а љубав према традиционалној музици датира 
још из њиховог раног детињства. Бојана је почела да наступа од своје осме 
године са братом који је свирао кавал и све дувачке инструменте. Она, својим 
златним гласом, а он звуком, заједно са својом групом „Златопис“ одушевили 
су публику у Баточини, подсетивши је на помало заборављене мелодије старе 
Србије. 
Између два музичка блока ових дивних људи, уприличена је промоција књиге 
Бошка Протића „Лептир на тестији Косаре Павловић“. Књига говори о 
потчињеној, невидљивој, скоро безименој српској жени, без чије би мудрости 
и храбрости, доброте и љубави, верности и пожртвованости, моралности и 
осећајности, било много мање мушког јунаштва, снаге и поноса – у животу и 
књижевности. 
 
17.09.2019. Међу догађајима у низу који су обележили Дане културе општине 
Баточина, организовано је и отварање изложбе слика насталих на Ликовним 
колонијама „Брзан 2019“ и „Баточина 2019“. 
Манифестацију је организовао Културни центар „Доситеј Обрадовић“ у 
сарадњи са Ликовним клубом „Баточина“. 
За лепоту и богатство уметничких дела која су украсила Галерију Културног 
центра, заслужно је било 14 уметника, а међу њима - сликари, скулптори и 
пирографи, који су још једном јавности показали свој креативни потенцијал и 
дали допринос развоју културе и уметности у Баточини. 
 
19.09.2019. Позоришном представом „Лажи ме“ завршени су овогодишњи 
Дани културе општине Баточина. 
По тексту Саше Симоновића, улоге за ову комедију припале су глумачком 
пару Александру Дунићу и Сандри Бугарски, а прича говори о двоје 
посусталих супружника који после 25 година брака реше да отпутују у бању 
где су провели медени месец. 
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У ишчекивању воза који никако не долази, заглављени на железничкој 
станици, на сцену испливавају лажи и они упадају у лавиринт сумњи, 
инсинуација и интрига које их доводе на ивицу апсурда. 
 
20.09.2019. Свечана академија поводом Дана општине одржана је у сали 
Културног центра „Доситеј Обрадовић“ у Баточини, у присуству бројних 
званица и грађана. Пре тачно 148 година, Баточина је започела процес 
убрзаног привредног развоја, а тај развојни пут у континуитету прате грађани 
наше општине. Они најзаслужнији, награђени су за своја дела. Председник 
општине Баточина, Здравко Младеновић и председник СО Баточина, 
Бранислав Павловић, уручили су ова престижна признања заслужним 
колективима и појединцима. 
Једна од повеља „21. септембар“ додељена је Предшколској установи 
„Полетарац“ из Баточине која ове године обележава 40 година успешног рада, 
а том приликом, о резултатима рада установе приказан је и краћи филм, 
урађен у продукцији Културног центра. 
У музичком делу програма на свечаној академији уприличен је наступ 
вокалног састава Ђорђа Цатића из Крагујевца. 
 
25.09.2019. У свечаној сали Основне школе „Свети Сава“ одржан је Стручни 
скуп на тему „Дигитализација вођења школске и педагошке документације 
кроз есДневник“. Предавање на ову тему одржали су искусни ментори-
предавачи: мср образовне политике Миљана Милојевић из ОШ „Мома 
Станојловић“ у Kрагујевцу, мср образовних политика Иван Миловановић ОШ 
„Јоца Милосављевић" у Багрдану и професор разрдне наставе Зорица 
Филиповић у ОШ "Бошко Ђуричић" у Јагодни. 
КЦ је овом приликом пружао техничку подршку у виду озвучења. 
 
25.09.2019. Циркус „Medrano“ је гостовао у КЦ „Доситеј Обрадовић“, a као и 
увек када ова дружина борави код нас уживања, акробација, вратоломија, 
перформанса са дресираним животињама и мађионичарских трикова није 
изостало.  
Све ово испраћено је и најсавременијим светлосним и звучним ефектима. 
 
26.09.2019.  У сали Основне школе „Свети Сава“ организована је 
традиционална манифестација „Светски дан језика“. Кроз приредбу изведену 
овим поводом за родитеље, наставнике и ученике, ђаци из матичне школе, 
али и издвојених одељења показали су своје знање енглеског, француског и 
немачког језика, на импровизованим штандовима у атријуму школе. 
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КЦ је пружао техничку подршку. 
 
01.10.2019. КЦ „Доситеј Обрадовић“ наставља са праксом приказивања 
најновијих и најквалитетнијих филмских остварења, а љубитељи филма у 
Баточини су већ имали прилику, само неколико дана после премијере у 
Cineplexx-у, да одгледају римејк култног анимираног филма „Краљ лавова“ у 
3D технологији, као и наставак чувеног хорора Стивена Кинга „ТО – друго 
поглавље“.  
 
03-05.10.2019. Одржан Међународни сајам туризма у Новом Саду на коме је 
око 30.000 посетилаца имало прилике да ужива у туристичкој, културној и 
гастрономској понуди домаћих и страних туристичких организација, агенција 
и хотелијерске индустрије. 
Културни центар „Доситеј Обрадовић“ је на штанду Шумадије, заједно са 
Туристичким организацијама Крагујевца, Горњег Милановца и Раче, 
представио најзначајније манифестације и културно- историјске споменике.  
На сајму у Новом Саду по први пут су представљене нове туристичке 
публикације у издању наше установе. Прва представља манастир Грнчарицу 
и цркву брвнару у Брзану, културно-историјске споменике од великог значаја 
који су под заштитом државе, док су на другој публикацији представљени 
сабори народног стваралаштва (Петровдански у Бадњевцу, Св. Пророк Илија 
у Брзану, Св. Ана у Жировници и Велика Госпојина у Прњавору), као 
манифестације које негују културну баштину и окупљају велики број 
учесника и посетилаца. 
 
05.10.2019. Традиционална манифестација „Обредни хлебови“ по тринаести 
пут одржана је у Баточини, а организатори манифестације која промовише 
обредне хлебове, ручне радове, сувенире, старе занате и традиционална 
српска јела су Удружење „Златне руке Баточине“ и КЦ „Доситеј Обрадовић“. 
И ове године вредне чланице баточинског удружења окупиле су излагаче из 
читаве Србије. Баточину су на „Обредним хлебовима“ представљали: Средња 
школа „Никола Тесла“, чланови Ликовног клуба Баточина и „Златне руке 
Баточине“, а изложба је уприличена у холу КЦ-а „Доситеј Обрадовић“ који је 
пружао и техничку подршку. 
Манифестација је званично отворена на летњој сцени, на Карађорђевом тргу, 
уз богат културно-уметнички програм. Баточински основци извели су 
рецитале, драмске приказе, песме и народна кола, а друштво су им правили и 
малишани из вртића „Полетарац“, док су за игру били задужени играчи 
удружења УЗНТК „Шумадија“ и плесачи „ ДЦ Теам“. 
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06.10.2019. Удружење риболоваца „Лепеница 2018“ из Баточине 
организовало је такмичење под називом „Куп градова“ на Великој Морави, уз 
учешће великог броја екипа из читаве Србије, којим је обележено 25 година 
постојања овог удружења. Поред такмичара из Баточине, било је екипа из 
Вршца, Алексинца, Параћина, Алибунара, Чачка, Раче и других општина и 
градова. 
Свечаност доделе награда најбољим такмичарима одржана је у ресторану 
„Капија Шумадије“, а покровитељи такмичења били су општина Баточина и 
Културни  центар „Доситеј Обрадовић“. 
 
07-11.10.2019. Одржана Дечја недеља. Током недеље КЦ пружао подршку у 
виду озвучења. 
 
12.10.2019. Трећи Међународни песнички маратон на коме су учествовали 
песници из многобројних клубова одржан је у сали КЦ „Доситеј Обрадовић“, 
у организацији Књижевног клуба „Миодраг Петровић“. 
КЦ је и овога пута пружао логистичку подршку током организовања 
манифестације. 
 
16.10.2019. У ОШ „Свети Сава“ организовано обележавање Светског дана 
здраве хране. Ученици другог, трећег и четвртог разреда у атријуму школе 
припремили су Сајам здраве хране, а свако одељење је имало свој лого у 
складу са догађајем који се обележава.  
КЦ је пружао техничку подршку. 
 
18.10.2019. Част да буду део Међународног пројекта „Уралско-Балканска 
уметничка експедиција“ имали су општина Баточина и Културни центар 
„Доситеј Обрадовић“, а кључни циљеви пројекта су стварање услова за 
духовно, вредносно и културно поклапање креативне интелигенције и 
талентоване омладине словенских земаља и Русије. Реализовало га је 
Стваралачко удружење "Арсенал-Арт" из Јекатеринбурга (Русија), а дружење 
је започело посетом споменицима совјетским војницима на територији наше 
општине. У присуству представника локалне самоуправе, свечани дочек 
руској делегацији уприличен је у галерији Културног центра отварањем 
изложбе уметничких фотографија „РУСИЈА. УРАЛ: Земља и људи“. 
У оквиру ове свечаности Удружење за неговање традиционалне културе 
“Шумадија“ приредило је концерт игара и песама који је одушевио 
представнике руске делегације. Њима су се на сцени придружили и 
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полазници Плесног клуба „DC Tеаm“ који су, специјално за госте из Русије, 
извели плес уз Каљинку. 
 
23.10.2019. У дворишту ПУ „Полетарац“ у Баточини одржан је 
традиционалан, пети по реду Сајам здраве хране. 
КЦ пружао техничку подршку у виду озвучења. 
 
24.10.2019. Приказана је хит дечија позоришна представа под називом „ЛОЛ 
луткице – Чудесно изненађење“. Одлична глумачка екипа из Београда, под 
руководством нашег познатог глумца – хумористе Саше Пантића, забавила је 
наше бројне малишане из ПУ „Полетарац“ и ОШ „Свети Сава“. 
 
28.10.2019. Тренутно најгледанији филм у домаћим биоскопима „Војна 
академија 5“ редитеља Дејана Зечевића забележио је незапамћено 
интересовање и у Баточини. 
Осим њега, филмска публика у Баточини је овога пута могла да ужива и у 
анимираном остварењу „Јети – снежни човек“ у 3D технологији. 
 
29.10.2019. Пригодним програмом ученици ОШ „Свети Сава“ обележили Дан 
ослобођења Баточине у Првом (28. октобар 1918) и Другом светском рату (24. 
октобар 1944). 
Талентовани и вредни ученици извели су задивљујуће перформансе, 
остављајући присутну публику без речи, чак и у сузама. Свечани програм 
представља вид захвалности прецима и тежњу да се сачува успомена на њих. 
КЦ пружао техничку подршку у виду озвучења. 
 
31.10.2019. Још једном су ученици основне школе извели програм поводом 
ослобођења Баточине у оба светска рата, а овога пута свечаности је 
присуствовала Љиљана Сретеновић, просветни саветник Школске управе 
Крагујевац. 
КЦ и овога пута пружао техничку подршку у виду озвучења. 
 
04.11.2019. Прва у низу хуманитарних аукција уметничких радова одржана је 
у галерији Културног центра „Доситеј Обрадовић“ у Баточини. Чланови 
ликовног клуба Баточина су у ову сврху поклонили 29 радова, а они су дошли 
са разних страна - из Брзана, Багрдана, Граца, Лапова, Ћуприје, Вучића код 
Раче, Крагујевца, Велике Плане, Доброводице, Јагодине и Баточине. 
Сва ова позитивна енергија нашла се на једном месту, а циљ је био да се 
прикупи што више новца како би се помогло нашој суграђанки Далиборки 
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Даци Димић, која води дугу и тешку животну борбу са опаком болешћу. 
Овом приликом, од продаје слика прикупљено је 72.000 динара, од тога са 
50.000 динара помогла је општина Баточина. 
 
12.11.2019. Друга хуманитарна аукција уметничких радова за помоћ нашој 
суграђанки Далиборки Даци Димић одржана је у галерији Културног центра 
„Доситеј Обрадовић“. 
 
19.11.2019. Трећа хуманитарна аукција уметничких радова за помоћ нашој 
суграђанки Далиборки Даци Димић одржана је у галерији Културног центра 
„Доситеј Обрадовић“. 
  
20.11.2019. У Галерији КЦ „Доситеј Обрадовић“ свечано је отварена изложба 
слика „Таласи и маштарије“ аутора Снежане Ђорђевић и Банета Јелића. 
Отварање овог несвакидашњег догађаја, осим врсних аутора и чланова 
Ликовног клуба Баточина, својим присуством увеличале су и њихове колеге, 
пре свих Пеја басиста и Шоне клавијатуриста - чланови музичке групе 
Освајачи. 
Снежана Ђорђевић је члан удружења ликовних уметника Ћуприје и члан 
удружења акварелиста Широка стаза Београд. Излагала је на више 
колективних изложби у Србији, а била је и учесник редовних међународних и 
локалних колонија. 
Омиљене технике су јој уље на платну, акварел и акрил. 
Бане Јелић је српски рок музичар, гитариста (Викторија, Неверне бебе, 
Освајачи), писац и сликар. Његово сликарство је ођек његовог свирања - као 
што се речима не може препричати гитарски соло, тако и Банетове слике 
измичу тумачењу јер не поучавају, него изазивају и подстичу на маштање. 
 
22.11.2019. Баточинску филмску публику је овога пута, само шест дана после 
Cineplexx-ове премијере, обрадовао домаћи филм „Реална прича“, режисера 
Гордана Кичића који се појавио и у главној улози, али и 3D уживање уз један 
од омиљених дечијих остварења „Залеђено краљевство 2“. 
 
22-24.11.2019. Једанаести Међународни сајам туризма и сеоског туризма 
одржан је на Шумадија сајму у Крагујевцу, а Културни центар „Доситеј 
Обрадовић“ је туристичку понуду општине Баточина представио на 
заједничком штанду Централне Србије, заједно са Тополом, Горњим 
Милановцем, Ћупријом, Рачом, Рековцем и Лаповом. 
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Баточина је, између осталог, представила и нове публикације о Саборима 
народног стваралаштва, Обредним хлебовима и манифестацији Дани 
отворених дворишта. Баточинскуи пулт посебно су улепшали сувенири 
Извора 197, дело руку Јасмине Милисављевић и вина и ракије подрума Стари 
храст из Жировнице. 
Туристичка понуда Централне Србије промовисана је и богатим културно-
уметничким програмом на централној сајамској бини. Баточину је у овом 
програму представљала Христина Стојановић-Миљић, професор музике, 
изворном и модерном песмом. 
 
26-28.11.2019. Поводом обележавања године смрти Гроздане Олујић, НБ 
„Вук Караџић“ Баточина је у галерији КЦ „Доситеј Обрадовић“ организовала 
такмичење на коме су ученици основне школе кроз илустровање одломака по 
мотивима из бајки: „Седефна ружа“, „Врапчев дар“ и „Маслачак“ показали 
своје ликовно умеће. 
На такмичењу у изражајном читању одломака из текстова Гроздане Олујић 
„Гласам за љубав“ учествовали су ученици од II до IV разреда, као и старији 
основци, док су се поводом обележавања 30 година од смрти Данила Киша 
средњошколци надметали у изражајном читању његових текстова. 
 
12-25.12.2019. Обележавање Дана Дома културе и библиотеке поводом 43 
годинe постојања наше установе. 
 
12.12.2019. Отварањем изложбе “Великани српског глумишта“ у галерији 
Културног центра и званично су отворени „Дани културе Дома културе и 
библиотеке“. 
Идејни творци изложбе су Удружење грађана „Жанка Стокић“ из Раброва и 
Центар за културу „Вељко Дугошевић“ из Кучева, а чине је 43 дела на којима 
су приказани великани српског позоришта. 
Ова оригинална идеја је временом прерасла у својеврсну мисију која се 
реализује бројним гостовањима широм Србије. Жеља аутора је да се културна 
јавност изнова подсећа на глумце који су оставили неизбрисив траг у 
историји српског позоришта. 
 
13.12.2019. У сали КЦ „Доситеј Обрадовић“  одржан Годишњи концерт 
Удружења за неговање традиционалне културе „Шумадија“, на коме су 
наступили сви ансамбли овог удружења. 
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Ово је била сјајна прилика да шира јавност и бројни гости виде резултате 
рада свих категорија фолклорних ансамбала овог удружења који своје пробе 
одржавају у Културном центру. 
 
17.12.2019. Манифестација „Дани културе Дома културе и библиотеке“ 
настављена је позоришном представом „Сироти, мали хрчки“. 
Ова гротеска по тексту легендарног сценаристе Гордана Михића говори о 
двојици доконих службеника чије бесмислице доводе до пада владе. Они, у 
измишљеном министарству, из досаде смишљају пакости један другоме, мрзе 
се, гложе око будалаштина, и у таквом џумбусу повлаче за собом у пропаст и 
министарство, и владу и цео систем - јер су, заправо, његово огледало. 
Ову сатиричну слику друштвеног стања представили су глумци Театра 96 
(КУД Лапово), у режији Ђокице Миљковића. 
Добра вест за све љубитеље позоришта нашег краја свакако је то да је, после 
вишегодишње паузе, Театар 96 наставио са радом, окупљајући некадашње, 
искусне чланове и додајући младе, талентоване глумце. 
Публика у Баточини је заиста уживала у представи драгих комшија, па их је и 
наградила заслуженим овацијама. 
 
25.12.2019. У машинској радионици Средње школе „Никола Тесла“ одржан је 
седми школски Сајам туризма. Сајам су организовали ученици свих одељења 
образовног профила туристички техничар који су заједно са професорима 
економске групе предмета тематским паноима, сувенирима, предметима, 
храном и поклонима аранжирали пригодне штандове и радионицу.  
КЦ је и овога пута пружао техничку подршку у виду озвучења. 
 
25.12.2019. У фискултурној сали Основне школе „Свети Сава“ у присуству 
великог броја родитеља и ученика одржана је приредба поводом 
новогодишњих празника. 
Приредба је започета веселом хорском песмом, а затим су се настављале 
рецитације и драмски текстови које су ученици одлично извели. На крају 
приредбе је фолклорни састав школе је извео своју тачку. 
КЦ је пружао техничку подршку у виду озвучења. 
 
25.12.2019. У препуном холу/галерији КЦ „Доситеј Обрадовић“ одржано је 
последње књижевно вече за ову годину. Пуна два сата Др Неле Карајлић 
говорио је присутнима о својим књигама, посебно о другом делу трилогије, о 
својој најновијој књизи „Солунска 28 – о пријатељству и издаји“. Ово 
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успешно вече је завршна манифестација у оквиру Дана културе које 
организују НБ „Вук Караџић“ и Културни центар „Доситеј Обрадовић“. 
 
27.12.2019. Ученици Основне школе „Свети Сава“ организовали су 
хуманитарни турнир у малом фудбалу у циљу прикупљања новчаних 
средстава за ученике слабијег материјалног стања. После турнира за све 
ученике основне школе организована је журка. 
КЦ је пружао техничку подршку у виду озвучења. 
 
27.12.2019. Удружење „Локално организовање Баточина“ и „Hit plus“ 
телевизија у галерији КЦ „Доситеј Обрадовић“ организовали су приредбу у 
оквиру које су малишанима из Баточине и околних места поделили 
новогодишње пакетиће. 
У приредби су учествовали чланови драмске секције основне школе – 
луткари, млађа категорија УЗНТК „Шумадија“, рецитатори и чланови 
позоришне трупе из Лапова.  
 
29.12.2019. Обележавање краја календарске године кроз дружење и поделу 
пакетића у организацији УЗНТК „Шумадија“. 
  
30.12.2019. Обележавање краја календарске године кроз дружење и поделу 
пакетића у организацији УЗНТК „Баточина“. 
 

 
12.11.2019. - 20.12.2019. 

 
АРХЕОЛОШКА ИСКОПАВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТУ „ЈЕРИНИН ГРАД“ У СЕЛУ 

ГРАДАЦ КОД БАТОЧИНЕ 
 
Основни подаци о извршеним археолошким ископавањима: 
 
-Археолошка ископавања су вршена у периоду 12. новембар-20. децембар 
2019. 
- Извршилац радова: Народни музеј у Крагујевцу  
- Пројекат је финансиран средствима општине Баточина 

 - Археолошка ископавања извршена су на основу решења (дозволе) 
Министарства културе и информисања број 631-02-103/2019-02 од 21.10.2019. 
- Руководилац археолошких ископавања био је виши кустос археолог Игор 
Ђуровић из установе Народни музеј у Крагујевцу 
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 - Чланови стручне екипе били су: Игор Ђуровић (Народни музеј у 
Крагујевцу) руководилац, Александар Ристић археолог, Стефан Тодоровић 
археолог, Сања Секулић (Завод за заштиту културе Крагујевац) цртач 
техничар, др Перица Шпехар (филозофски факултет у Београду) консултант. 
 

 
КУЛТУРНИ  ЦЕНТАР 

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 

БАТОЧИНА 

 

Финансијски извештај по завршном рачуну  

за 2019. годину 

 

 

 

 

 

 

 

Јануар 2020. 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
БРОЈ II                                         ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

107 
 
 
 

Финансијски извештај КЦ “Доситеј Обрадовић“ Баточина 

за 2019. годину 

 

По завршном рачуну за 2019. годину  КЦ „Доситеј Обрадовић“ има вишак новчаних 
средстава у износу од 950,68 динара - сопствена средства. 

Пренета неутрошена средства из претходне године износе: 13.689,16 динара. 

Укупни приходи износе: 11.851.818,35 динара 

Приходи из буџета општине (01) износе: 11.761.230,35 динара. Од тога 30.000,00 динара је 
донација за сабор у Брзану. 

Сопствени приходи ( 04) филм, циркус, закуп сале и сл. износе: 90.588,00 динара 

Укупни расходи износе: 11.864.556,83 динара 

Расходи из буџета општине (01) износе: 11.761.230,35 динара ( 30.000,00 дин. донација 
сабор у Брзану). 

Расходи из сопствених средстава (04) износе: 88.948,12 динара 

Расходи из неутрошених средстава (13) износе: 13.689,16 динара 

Готовина на текућем рачуну 31.12.2019. износи: 950,68 динара 

Дуговања према добављачима износе: 164.052,95 динара 

Потраживања од купаца износе: 111.115,00 динара 

Обавезе према запосленима за децембарску плату износе: 586.184,39 динара 

Накнада трошкова за превоз за децембар износи: 8.952,00 динара 

Укупно укалкулисане обавезе на дан 31.12.2019.износе: 759.189,34 динара. 

Сви расходи по аналитичким контима могу се видети у образложењу расхода по 
позицијама, по одобреном финансијском плану за 2019.годину. 
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Извештај о утрошку средстава пренетих из буџета општине - 01 

Образложење расхода по позицијама 

Програм 13 – Развој културе 

Програмска активност 0001 - функционисање локалних установа културе 

411 и 412 – Плате 

                      Установа је за исплату зарада за запослене на неодређено време у 2019. 
години утрошила:411 - 5.122.180,61динара, и 412-социјални доприноси послодавац 
878.454,00 дин. Укупно 6.000.634,61 динара. 

 

415 – Накнаде трошкова за запослене 

                     За исплату путних трошкова у висини месечне карте за релацију Баточина-
Никшић (Прњавор) и Баточина –Градац за двоје запослених утрошено је 94.938,00 дин. 

 

421 – Стални трошкови 

                     Позицију сачињавају следећи трошкови: провизија банке 12.000,00 дин, 
електрична енергије 480.474,67 дин, централно грејање 716.312,84 дин, услуге водовода и 
канализације 5.503,24 дин, одвоз отпада 52.652,16 дин, телефон фиксни и интернет 
64.858,90 дин, хостинг за сајт 4.860,00дин,  услуге мобилног телефона 34.562,95 дин, 
осигурање возила 15.431,00 дин, осигурање остале дугорочне имовине 68.575,00 дин. 
Стални трошкови све укупно:1.455.230,76 дин. 

 

423 – Услуге по уговору 

                   Ови трошкови обухватају: административне услуге 97.200,00 дин. као што су 
вођење послова безбедности и здравља на раду, услуге за одржавање софтвера у износу 
14.400,00 дин, котизација за семинар 10.000,00 дин, услуге штампања каталога и плахата 
7.980,00, медијске услуге телевизије Хит Плус у износу од 499.932,00 дин, правно 
заступање пред домаћим судовима 43.500,00 дин, хемијско чишћење Установе у износу од 
150.000,00 дин, остале опште услуге у износу 128.474,76 дин, а односе се на: најам апарата 
за воду 22.000,00, превоз Пољске делегације у износу од 13.620,00 – посета Завичајном 
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музеју Јагодина, Музеју наиве и Музеју воштаних фигура, туристичка тура града 
Крагујевца, превоз Пољске делегације у износу од 10.200,00 – туристичка тура Свилајнац 
Природњачки центар, Деспотовац, манастир „Манасија“; сервисирање ПП апарата у 
износу од 6.487,94 динара, прављење каблова по мери и постављање прикључака – 
спикона и кенона у износу од 2.000,00дин, за уговор о делу утрошено је 37.974,68 динара, 
односи се на тапацирање три табуреа, четири фотеље и пет канцеларијских столица са 
текстилом и еко кожом, ангажовање музичке групе „Калча Бенд“ поводом Давна општине 
у износу од 22.000,00 динара, исплата уговора о делу у износу од 14.192,14 динара – 
демонтажа, доградња и спољна монтажа сигурносних металних врата. За репрезентацију 
установе утрошено је 60.285,30динара, по уговору који Културни центар има са ДОО 
“Ђорђевић“ Баточина. Услуге по уговору све укупно: 1.011.772,06 дин. 

424 – Остале специјализоване услуге 

           Учешће општине Баточина и Културног центра за потребе археолошких 
истраживања у износу од 233.421,12 динара. Локалитет Јеринин град – Градац. 

425 – Текуће поправке и одржавање 

       За типловање и притезање столица у сали, за израду конструкције за рекламни банер 
8,5 пута 2,5 метара, и за скраћивање практикабла утрошено је 19.200,00 динара. Демонтажа 
старог крова изнад мушке шминке, и постављање конструкције од кутијастих  металних 
профила, постављање пластифицираног лима са филцом и иксни са силиконом, у износу 
од 174.811,00 динара. Постављање вертикалних и хоризонталних олука, монтажа 
постојећих цеви са новим држачима, и лимена опшивка у износу од 42.950,00 динара. За 
унутрашње уређење три просторије ( „глува соба“, депо за слике и кафе кухиња), 
спуштање плафона, унутрашња изолација и кречење, утрошено је 239.962,08 динара. 
Уградња шипова и ојачавање металних врата са задње стране улаза у износу од 2.200,00 
динара. Све укупно текуће поправке и одржавање зграде: 479.123,08 дин. Поправка и 
одржавање службеног аута у износу од 28.800,00 дин. Одржавање рачунарске опреме у 
износу 2.400,00 дин. Све укупно 425 – текуће поправке 510.323,08 динара. 

426 – Материјални трошкови 

            Утрошена средства са ове позиције односе се на канцеларијски материјал 35.245,00 
дин, издаци за гориво 12.221,39 дин, остали материјал за превозна средства 27.500,00 дин,  
материјал за одржавање хигијене 18.313,00 дин, алат и инвентар 30.743,00, и остали 
материјал за посебне намене 40.293 дин. Материјални трошкови све укупно: 164.315,39 
динара. 
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465 – Остале дотације и трансфери 

            Утрошена средства са ове позиције у износу од 370.380,88 дин. односе се на 
средства по основу Закона о привременом уређивању основица ( умањење зарада 
запослених ).   

 

512 – Машине и опрема 

               За набавку рачунарске опреме - два лаптопа, утрошено је 69.980,00, за куповину 
осам канцеларијских столица утрошено је 65.920,00 дин, за набавку електронске опреме – 
сталак за расвету винчер утрошено је 51.750,00 дин, за куповину 16 лед рефлектора 
утрошено је 160.512,00 дин, хард диск у износу од 11.990,00 дин, клима Мидеа у износу од 
34.799,00 дин. индукциони решо у износу од 5.290,00 динара, и шурбета микрофони два 
комада у износу од 38.160,00 динара. Све укупно машине и опрема 438.401,00 динара. 

Укупно утрошено за програмску активност Функционисање установа 
културе из буџета општине 10.279.416,90 динара. 
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Програмска активност 0002 – Подстицај културном и уметничком 

стваралаштву 

 

 423 – Услуге по уговору 

            За трошкове - остале услуге штампања утрошено је 234.580,00 дин,( штампање 
плахата, каталога, позивница, диплома, мајица, медаља, пехара, захвалница, повеља ); за 
трошкове репрезентације утрошено је 377.479,40 дин, ( репрезентација се односи на храну 
и пиће за учеснике позоришних представа, изложбе слика, ликовне колоније, концерта, 
Сабора у Бадњевцу, Брзану, Жировници и Прњавору, коктел поводом свечане академије за 
Дан општине, посета делегације из Русије у оквиру културно уметничке сарадње). Од овог 
износа за смештај и исхрану КУД-а „Елетеп“ из Грчке, који су били гости наше општине, 
плаћено је 179.360,00 динара. За остале опште услуге потрошено је  745.670,00 дин, а то 
су: Наступ „Ковински бећари“ превоз у износу од 8.000,00 дин, за превоз УЗНТК 
Шумадија у Мркоњић град - Република Српска на концерт поводом Дана општине у 
износу од 70.000,00 дин, дечија позоришна представа „Симфонија у Ф-дуру“ у износу од 
17.000,00 дин, концерт Филипа Жмахера на летњој сцени у износу од 58.410,00 дин, 
наступ фрулаша и два хармоникаша на сабору у Брзану у износу од 3.500,00 дин, концерт 
музичког састава „Dule Resavac and stoiks“ на летњој сцени у износу од 44.000,00 дин, 
музички наступ поводом Дана општине - Ђорђе Цатић квинтет у износу од 13.200,00 дин, 
концерт Дејана Матића на летњој сцени на тргу у Баточини у износу од 354.000,00 дин, 
наступ вокално инструменталног састава „Брдарић“ на Данима културе општина Баточина 
у износу од 62.000,00 дин, ангажовање обезбеђења Лав 2020 из Лапова за концерте Жарка 
Станојевића, Дулета Ресавца и Дејана Матића у износу од 25.200,00 дин, позоришна 
представа „Лажи ме“ у извођењу глумаца Александра Дунића и Сандре Бугарски у износу 
од 60.000,00 дин, пехари и медаље за риболовачки клуб у износу од 10.360,00 дин, 
трошкови транспорта уметничких дела изложбе „Великани српског глумишта“ из Кучева у 
износу од 20.000,00,00 дин. Укупно услуге по уговору за ову програмску активност износи 
1.357.729,40 дин. 

 426 – Материјални трошкови 

           Материјал за културу - ликовни материјал (платно за сликање, боје и прибор за 
сликање) за учеснике ликовне колоније за Сабор Свети пророк Илија у Брзану и за 
ликовну колонију у Баточини у оквиру Дана културе у износу од 68.409,40 дин, пехари и 
медаље за Ловачко удружење Баточина у износу од 10.000,00 динара. Издаци за гориво за 
потребе манифестација у износу од 16.363,85 дин. Укупно материјални трошкови 
94.773,25 динара. 
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           Укупно утрошено за програмску активност Подстицај културном 
и уметничком стваралаштву из буџета општине 1.452.502,65 дин. 

           Укупно утрошено за обе програмске активности из буџета општине 
11.731.919,55 динара. 

           Средства по финансијском плану КЦ „Доситеј Обрадовић“ одобрена од 
буџета општине Баточина за 2019. годину, после четвртог  ребаланса буџета, 
децембра 2019. износе 13.776.730,00 дин, тако да је извршење буџета 85,15% 

    

Извештај о утрошку сопствених средстава (04) 

Образложење расхода по позицијама 

Програм 13 – Развој културе 

 

Програмска активност 0001 - функционисање локалних установа културе 

421 – Стални трошкови 

           Трошкови платног промета у износу 10.870,02 дин. и остале ПТТ услуге 15.115,00 
дин. Све укупно стални трошкови: 25.985,02 дин. 

 

426 – Материјални трошкови 

           Остали материјал за посебне намене у износу од 3.030,00 дин. 

 

 482 – Порези и обавезне таксе 

          За републичке таксе 4.775,00 дин. 

 

Укупно утрошено за програмску активност 001 Функционисање установа културе из 
сопствених средстава (извор финансирања 04)  утрошено је 33.790,02 динара. 
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Утрошена пренета средства из претходне године (извор финансирања 13) 421 - трошкови 
платног промета у износу од 4.477,16  и 422 - дневнице за службени пут у земљи у износу 
од  9.212,00 динара. Укупно извор финансирања 13 – 13.689,16 динара. 

 Програмска активност 0002 – Подстицај културном и уметничком стваралаштву 

 422 – Трошкови путовања 

         Дневнице за службени пут у земљи, за саборе, у износу од 24.664,50 динара. Накнада 
за употребу сопственог возила у износу од 19.993,60 динара. Остали трошкови путовања-
путарина у износу од 1.600,00 динара. Све укупно трошкови путовања 46.258,10 динара. 

423 – Услуге по уговору 

  Репрезентација, поклони за Дане отворених дворишта у износу од 8.900,00 динара. 

 Укупно утрошено за програмску активност  002 Подстицај културном и уметничком 
стваралаштву  55.158,10 динара. 

Укупно утрошена средства из осталих извора финансирања (04 и 13)  у износу од 
102.637,28 динара. 

Остварени сопствени приходи (04 – конто 742151) у износу од 90.588,00 динара, односе се 
на приходе од продаје добара и услуга – филм, циркус, представе за децу, закуп сале и сл. 

Из донације општине плаћен је део рачуна „Нови Јелен“ Баточина, за организацију сабора 
Свети пророк Илија у Брзану, у износу од 30.000,00 динара на име репрезентације.  

 

  Референт за финансијске послове                                                      Директор  

----------------------------------------                                         ----------------------------   
            Мирјана Ђорђевић                                                                      Душан Поповић 
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На основу члана 40. тачка 54. 
Статута општине Баточина (''Службени 
гласник општине Баточина'', бр. 9/19) и 
члана 145. став 2. Пословника о раду 
Скупштине општине Баточина 
(„Службени гласник општине Баточина“, 
бр. 13/19), Скупштина општине Баточина, 
на седници одржаној дана 14.02.2020. 
године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Извештаја о раду са 
финансијским извештајем Црвеног 

крста Баточинa за 2019. годину 
 

 
I УСВАЈА СЕ Извештај о раду са 

финансијским извештајем Црвеног крста 

Баточинa за 2019. годину, бр. 04 од 
10.01.2020. године. 

 
II Ово Решење са извештајем 

објавити у „Службеном гласнику 
општине Баточина“. 
 

III Решење доставити: Црвеном крсту 
Баточинa, оснивачу и архиви 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАТОЧИНА 

Број: 020-170/20-01 од 14.02.2020. 
године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Павловић 

 
 

IZVESTAJ O RADU CRVENOG KRSTA BATOCINA ZA 2019.GODINU 

ORGANIZACIJA I RAZVOJ 

Crveni krst Batocina je humanitarna, nezavisna organizacija I sastavni je deo 

Crvenog krsta Srbije. Profesionalno zaposleni radnici / 2 radnika/ u saradnji sa 

volonterima, clanovima Upravnog odbora I ostalim clanovima Skupstine, uspesno 

su realizovali zadatke u cilju pomoci najugrozenijim gradjanima koji su se obratili 

ovoj organizaciji. 

Veliki znacaj posvecivao se preventivnom radu, sirenju znanja o Medjunarodnom 

humanitarnom pravu I promociji humanih vrednosti. 

Crveni krst Batocina deluje u skladu sa Osnovnim principima, Medjunarodnog 

pokreta Crvenog krsta I Crvenog polumeseca kao I u skladu sa Medjunarodnim 

humanitarnim pravom utvrdjenim Zenevskim konvencijama. 

Crveni krst Batocina je odrzao jednu sednicu Skupstine ,  sedam sednica Upravnog 

odbora, jednu sednicu Nadzornog odbora i 9 sednica Komisija iz  raznih oblasti 

delovanja. 
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Odrzan je jedan sastanak sa Predsednikom opstine  gde su prisustvovali I 

predstavnici ostalih struktura Lokalne samouprave u vezi adaptiranja magacinskog 

prostora /garaze/ za potrebe smestaja robe /hrane , higijene idr./ koju Crveni krst 

Batocina dobija za pruzanje pomoci  gradjanima nase opstine. 

Crveni krst ima ulogu I mandat da pomaze drzavnim organima u humanitarnom 

radu u granicama svojih mogucnosti. 

 

SOCIJALNA DELATNOST 

Crveni krst Batocina je organizacija koja se istice humanitarnim radom, ima 

dugogodisnje iskustvo na nasim prostorima. U cilju pomoganja ljudima u nevolji I  

zadovoljenju  potrebama ugrozenog stanovnistva u saradnji sa organizacijama I 

institucijama vezanih za realizaciju raznih akcija realizovane su sledece aktivnosti:  

-a/ prikupljana je odece, obuca I ostalo I ista je distribuirana socijalno ugrozenim 

porodicama koje su se obratile Crvenom krstu za pomoc. 

-b/ prikupljeno je polovne odece u kolicini od 1.750 kg. , polovne obuce u kolicini 

od 208 pari I ostalo, igracke -166 kom,  I dr. 

c/ broj porodica obuhvacenih sa pomoci u vidu hrane , higijene, polovne odece, 

obuce I ostalog je – 459 porodice I obuhvaceno je 1.836 lica. 

d/obezbedjeno je I podeljeno 7 Novogodisnjih paketica za decu. 

e/ deca koja su  imala poteskoce u ucenju , Crveni krst  Batocina je realizovao 

dopunsku nastavu I to 1 puta nedeljno , gde je deci pruzena pomoc u savladavanju 

nastavnog gradiva od strane strucnog nastavnog osoblja. 

f/ odrzavani su sastanic sa roditeljima-starateljima dece koja su pohadjala 

radionice i pruzali im pomoc u vidu prevazilazenja njihovih problema oko dece. 

 Humanitarna pomoc dobijena u paketima hrane I higijene je na osnovu 

dostavljenog kriterijuma od Crvenog krsta Srbije  distribuirana socijalno 

ugrozenom stanovnistvu  na osnovu dobijenih  Spiskova od Centra za socijalni rad I 

Mesnih zajednica. 
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 Primljeno je 79 zahteva za pomoc od strane gradjana I svi su pozitivno reseni tj 

svima je adekvatno pruzena pomoc na osnovu podnetih zahteva. 

 Realizovana je aktivnost ,,Bezbednost dece u saobracaju, u saradnji sa Osnovnom 

skolom I predstavnicima Saobracajne policije  gde su obuhvaceni ucenici prvog 

razreda osnovne skole i predskolaca gde  je  ukupno obuhvaceno 72 deteta. / od 

toga 65 ucenika I 17 predskolaca/. 

Realizovana je I aktivnost u saradnji sa Crvenim krstom Srbije gde je poslato 38 

ucenika od 1 do 8 razreda osnovne skole iz socijalno ugrozenih porodica  na more 

u odmarasiste Crvenog krsta  *Baosice* u Crnoj Gori.  

Obelezene su kalendarske aktivnosti predvidjene planom rada za 2019. Godinu I 

to: 31. Januar – Nacionalni dan bez duvanskog dima, 6.Februar – obelezavanje 143 

godine od osnovanja Crvenog krsta Srbije, 24. Mart – Svetski dan TBC,  7. April – 

Svetski dan zdravlja, 8. Maj –Medjunarodni dan Crvenog krsta, 8-15. Maj –Nedelja 

Crvenog krsta, 11. Maj – Nacionalni dan  DDK, 31. Maj –Svetski dan bez duvanskog 

dima, 14.jun –Svetski dan DDK-a, 15.jun -  Svetski  dan borbr protiv zlostavljanja 

starijih, 26.jun – Svetski dan borbe protiv zloupotreba psiho-aktivnih supstancija, 

30.Jul – Medjunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima, 10.septembar – Svetski 

dan Prve pomoci, Akcija *Bezbednost dece u saobracaju*, 14-21 Septembra - -

*Nedelja solidarnosti*, 1.oktobar – Medjunarodni dan sarijih osoba, 4.oktobar – 

Akcija*Trka za srecnije detinjstvo*, 17. Oktobar – Svetski dan hrane, Novembar 

mesec – mesec borbe protiv bolesti zavisnosti, 1.decembar – Svetski dan borbe 

protiv HIV/AIDS-a, 5 Decembar –Medjunarodni dan volontera I 20 Decembar –

Svetski dan solidarnosti. 

Sve navedene aktivnosti propracene su predavanjima , radionicama I tribinama uz 

odgovarajuci propagadni material,  navedene aktivnosti su zabelezene  brojnim 

fotografijama. 

 

DOBROVOLJNO DAVALASTVO KRVI 

U 2019. godini Crveni krst Batocina se angazovao  da puten medija I promotivnog 

materijala promovise davalastvo krvi. Rad na motivaciji gradjanstva I na 

angazovanje mladih volontera, zahvaljujuci njihovom entuzijazmu I njihovom 
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nesebicnom zalaganju organizovane su I realizovane Akcije Dobrovoljnog davanja 

krvi. 

a/ organizovane su i odrzane 3 akcije DDK-a – u 2019.godini I broj prikupljenih 

jedinica krvi je 116 boca krvi. 

b/ urucena su priznanja dobrovoljnim davaocima krvi  I to: 

 za 1-put datu krv- 3 priznanja/znacke/, 

 za5-put datu krv – 6 priznanja /znacke/, 

 za 10-put datu krv -2 priznanja,  

za 20-put datu krv -1 priznanja, 

 za 35-put datu krv – 2 priznanja I 

 za 75-put datu krv -1 priznanje. 

c/ obelezen je 11.Maj- *Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi * I  14. Jun- 

*Dan dobrovoljnih davalaca krvi * gde je odana zahvalnost svim doborovoljnim 

davaocima krvi za njihovu HUMANOST I DARIVANJE KRVI. 

d/ organizovan je i realizovan konkurs *Krv zivot znaci* u vidu likovnih I literalnih 

radova po propozicijama konkursa, gde su ucesce u konkursu uzeli ucenici 

Osnovne I Srednje skole a najuspesniji radovi su nagradjeni. 

e/ pruzena je pomoc u resavanju  za 4 podnetih  pisanih zahteva koji su se obratili 

ovoj organizaciji  trazeci  pomoc u obezbedjivanju krvi za lecenje svojih rodjaka –

srodnika za hiruske intervencije. 

 

Crveni krst Batocina vodi  evidenciju Davalastva krvi kroz kompjuterski sistem gde 

se baza podataka DDK redovno azurira. Broj evidentiranih kroz nasu bazu je 219 

dobrovoljnih davalaca krvi gde ih ima 85 aktivnih a ostali su pasivni /koji se nisu 

ukljucivali u davanju krvi zadnjih 3 god. i vise/. 

Crveni krst  vrsi motivisanje I organizovanje akcija dobrovoljnog davanja krvi ali 

potrebe se za ovom dragocenom tecnoscu sve se vise povecavaju, tako da je 

neophodno da se sve strukture  vise ukljuce u ovoj oblasti kako bi  se prikupile 
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dovoljne kolicine krvi I zadovoljile potrebe gradjana nase opstine Batocina, kojima 

je neophodno lecenje. 

 

PODMLADAK I OMLADINA 

Crveni krst Batocina zahvaljujuci dobroj saradnji sa Osnovnom I Srednjom skolom 

uspesno organizuje I realizuje sve aktivnosti predvidjene Planom Crvenog krsta. 

Organizovane su sledece aktivnosti : 

Organizovane su akcije prikupljanja skolskog pribora, odece I obuce  za siromasne 

ucenike. 

Organizovana je akcija ,, Trka za srecnije detinjstvo koja je imala rekreativno – 

humanitarni karakter a sredstva prikupljena iz ove akcije iskoriscena su za pomoc 

deci slabog materijalnog stanja. 

Organizovane su edukacije Podmlatka I omladine uz promotivni material ,, Bolesti 

zavisnosti,, 

Organizovana je akcija ,, Bezbednost dece u saobracaju ,,u saradnji sa Policijskom 

sluzbom  gde je skrenuta paznja mladima na bezbedno kretanje u saobracaju / 

posebno za djake prvake/ 

Organizovana je obuka za DDK –a na temu ,, Pridruzi se I ti,, za dva volontera  koji 

se realizovao u Beogradu, koju  je organizovao Crveni krst Srbije. 

Volonteri – ucenici Osnovne i Srednje skole pokazali su humanost na delu tako sto 

su se ukljucili u aktivnosti Crvenog krsta I aktivno su ucestvovali u promovisanju 

Dobrovoljnog davalastva krvi I  u angazovanju  na skladiscenju humanitarne 

pomoci Crvenog krsta. 

 

DIFUZIJA 

U ovoj oblasti tokom 2019. godine Crveni krst Batocina je kroz  realizaciju svojih 

aktivnosti realizuje I Difuziju- sirenje znanja o znacaju I ulozi Crvenog krsta, 
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Osnovnim Principima Crvenog krsta, vrednostima koje zastupa Medjunarodni 

pokret Crvenog krsta, Crvenog polumeseca I Medjunarodnog humanitarnog prava. 

Odrzane su dve radionice o znanju iz oblasti Difuzije /Kviz- sta znas o Crvenom 

krstu/ u Osnovnoj skoli. 

 Na odrzavanim sastancima upravnih tela Crvenog  krsta zaposleni radnici su 

promovisali  i sirili  znanja o znacaju I ulozi Crvenog krsta I njihovim Principima. 

Podeljen je odredjeni broj promotivnog materijala povodom ove oblasti u 

skolama. 

 

ZDRASTVENO PREVENTIVNA DELATNOST 

U 2019. godini obelezene su sledece Zdrastveno – preventivne aktivnosti uz 

propagadni material koji je obezbedjivan: 

Obelezene su sledece zdrastveno – preventivne aktivnosti : 

- Svetski dan borbe protiv TB 

- Svetski dan zdravlja 

- Svetski dan bez duvanskog dima  

- Svetski dan DDK-a  

- Svetski dan prve pomoci 

- Svetski dan borbr protiv HIV/AIDS 

Navedene aktivnosti su obelezene I realizovane u saradnji sa predstavnicima 

Doma zdravlja Batocina I predstavnicima  skola, kroz predavanja I edukaciju 

mladih I odraslih. 

Gore navedene aktivnosti su obelezene u saradnji sa volonterima koji su 

ucestvovali u podeli promotivnog materijala. Cilj obelezavanja navedenih 

aktivnosti je edukacija, podizanje svesti I prevencija mladih I odraslih od nezeljenih 

bolesti. 

SLUZBA TRAZENJA 

Tokom 2019. godini u ovoj oblasti radnici su profesionalno obavljali svoje poslove 

kroz sistem Crvenog krsta Srbije. 
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U ovoj godini 2019 nije bilo zahteva za trazenje nekog lica ili dokumenata, obzirom 

da ova organizacija I ove poslove obavlja kroz svoju mrezu Sluzbe trazenja Crvenog 

krsta Srbije.  

 Obzira da nije bilo zahteva za sluzbu trazenja ova organizacija ima obavezu da 

redovno dostavlja kvartalni izvestaj Crvenom krstu Srbije kao I druge informacije 

koje su od znacaja za sluzbu trazenja. 

 

DELOVANJE U NESRECAMA 

U ovoj oblasti tokom 2019. godine redovno se odrzavaju sastanci u Crvenom krstu 

Srbije gde se dobijaju upustva I osposobljavaju radnici da deluju u vanrednim 

situacijama. 

Sekretar Crvenog krsta Batocina je clan Opstinskog staba,  ucestvuje na svim 

sastancima staba za vanredne situacije I angazuje se u saradnji sa Lokalnom 

samoupravom I ostalim institucijama na delovanju sprecavanja nesreca u 

vanrednim situacijama prema svojim mogucnostima. 

Crveni krst Batocina u saradnji sa Crvenim krstom Srbije  utice na jacanju 

kapaciteta za efikasan odgovor na nesrece u vanrednim situacijijama a samim tim  

I sa ostalim institucijama u Lokalnoj sredini. 

O radu Crvenog krsta Batocina informisana je javnost putem medija, promotivnog 

materijala I ostalih publikacija. 

 

                                                                                                           CRVENI KRST BATOCINA 

                                                                                             P  r e d s e d  n I k, 

                                                                                             Zoran Filipovic s.r. 
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IZVESTAJ UTROSKA SREDSTAVA DOBIJENIH OD LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 

2019.GODINU 
 
Crvenom krstu Batocina su odobrena Budzetom opstine Batocina za 2019.godinu finansijska 
sredstva u iznosu od 1.100.000,00 dinara gde je uplacen iznos od 1.065.200,00 dinara utrosen za: 
 

- Isplatu troskova za redovno funkcionisanje organizacije: 
 /tros.telefona, elektr. energije, tros. goriva, zarade radnika, registracija vozila,  
  kancelarijski material, odrzavanje opreme, 
 odrzavanje higijene prostorija/ …… ………………… ……………………     689.808,00 din 
 

- Islatu troskova za programske aktivnosti  
/Podmladak I omladinu, DDK-a, Socijalnu aktivnost, 
 Zdrastvenu aktivnost, Prvu pomoc /          ………………………………      366.947,00 din 
 

- Isplatu trokova za platni promet banke ……………………………………..       8.445,00 din 
 
                                                                             UKUPNO : ………………1.065.200,00 dinara 
 
Navedeni ukupan iznos utrosenih sredstava dobijenih od Lokalne samouprave je 
opravdan uz konpletnu dokumentaciju /fotokopije izvoda I racuna/ koja su dostavljena 
Odelenju za izvorne prihode, privredu, javne sluzbe I finansije opstine Batocina. 
 
 
                                                                                                                         CRVENI KRST BATOCINA 
                                                                                                                                  S e k r e t a r, 
                                                                                                                          ___________________ 

______________________________________________________ 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', 
бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/16-
др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 64) 
Статута општине Баточина („Службени 
гласник општине Баточина“, бр. 9/19), 
Скупштина општине Баточина, на 
седници одржаној дана 14.02.2020. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о усвајању Извештаја о степену 

реаизације Програма пословања 
Јавног предузећа „Лепеница Баточина“ 

из Баточине за 2019. годину 
 

 
I. УСВАЈА СЕ Извештај о степену 

реаизације Програма пословања Јавног 
предузећа „Лепеница Баточина“ из 
Баточине за 2019. годину, који је усвојио 
Надзорни одбор ЈП ''Лепеница Баточина'' 
из Баточине, на седници одржаној дана 
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29.01.2020. године, заведен под бр. 01-
123-04/2020.  

 
II. Ово Решење са извештајем 

објавити у „Службеном гласнику 
општине Баточина“. 
 

III. Решење доставити: ЈП „Лепеница 
Баточина“ из Баточине, оснивачу и 
архиви 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-171/20-01 од 14.02.2020. 
године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Павловић 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈП  "ЛЕПЕНИЦА БАТОЧИНА" ИЗ БАТОЧИНЕ 
ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 
 
 

пословно име: Јавно предузеће "Лепеница Баточина" 

седиште: Баточина 

претежна делатност: 8130 Услуге уређења и одржавања околине 

матични број: 21026042 

ПИБ: 108571562 

ЈБКЈС: 92129 

надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе: Општина Баточина 

 

 
Баточина, јануар 2020. године 
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• ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Јавно предузеће "Лепеница Баточина" из Баточине (у даљем тексту: Предузеће) је 
основано 23.06.2014. године. Примарни задатак предузећа је дефинисан његовом 
претежном делатношћу - Услуге уређења и одржавања околине, док су придодате 
делатности прошириле спектар деловања и прошириле могућност пружања комуналних 
услуга. Оснивач, Општина Баточина, је делатности и начин пословања Предузећа 
дефинисала Одлуком о првој измени одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа 
"Лепеница Баточина" из Баточине са Законом о јавним предузећима бр. 020-1102/16-01 од 
23.11.2016. године на читавој територији општине Баточина, Одлуком о другој измени 
одлуке о усклађивању пословања ЈП "Лепеница Баточина" из Баточине са Законом о 
јавним предузећима бр. 020-720/17-01 од 21.07.2017. на целој територији општине 
Баточина и Одлуком о трећој измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа 
"Лепеница Баточина" из Баточине са Законом о јавним предузећима Скупштине општине 
Баточина бр. 020-1267/17-01 од 15.12.2017. 
 

2. СТАТУС И ЗАКОНСКИ ОКВИРИ 
 
 Пословање Предузећа уређено је Законом и подзаконским актима, а то су: Закон о 
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16), Закон о комуналним делатностима ("Сл. 
гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о буџетском систему ("Сл. гласник 
РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр, 108/2013, 
142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), 
Закон о привременом утврђивању основицa за обрачун и исплату плата, односно зарада, и 
других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/2014 и 
95/2018), Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - 
др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), Закон о јавним  набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 
Уредба о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима, Уредба о поступку 
привремене обуставе преноса средстава из буџета РС јединица локалне самоуправе, 
односно преноса пореза на зараде и преноса пореза на добит Предузећа и фискалне 
стратегије за 2019. годину са пројекцијом за 2020. и 2021, Статут Предузећа, Средњорочни 
план пословне стратегије развоја Предузећа за период 2017 - 2021. година и Дугорочни 
план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа "Лепеница Баточина" Баточина, за 
период 2017 - 2026. година. 
 ЈП "Лепеница Баточина" постоји у смислу правног лица са средствима у државној 
својини оснивача Општине Баточина. Средства за обављање и развој своје делатности 
стиче непосредно на тржишту вршењем наведених делатности. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА 
 
1. Надзорни одбор као орган управљања броји председника и два члана: 
 - председник Надзорног одбора, Никола Дукић (представник Оснивача), 
 - члан Надзорног одбора, Часлав Станковић (представник Оснивача) и 
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 - члан Надзорног одбора, Горица Танасијевић (представник запослених). 
 Надзорни одбор ЈП "Лепеница Баточина" именован је Решењем Скупштине 
општине Баточина бр. 020-807/16-01 од 23.08.2016. године. 
 Решењем Скупштине општине Баточина бр. 118-12/19-01 од 17.12.2019. утврђен је 
престанак мандата председнику и члановима Надзорног одбора, а Надзорни одбор у 
саставу: 
- председник Надзорног одбора, Радко Јовановић (представник Оснивача), 
- члан Надзорног одбора, Никола Дукић (представник Оснивача) и 
- члан Надзорног одбора, Горица Танасијевић (представник запослених) је именован 
Решењем бр. 112-60/19-01 од 17.12.2019. године.  
2. Орган руковођења, директор Драган Бојић, маст. екон, именован је Решењем Скупштине 
општине Баточина бр. 020-532/17-01 од 02.06.2017. године. 
 
3. Предузеће има 24 систематизована радна места за запослене на неодређено време, 
сходно скупштинској одлуци о максималном броју запослених у ЈП "Лепеница Баточина" 
Баточина и једно место систематизовано за директора као именовано лице скупштинском 
одлуком о именовању директора на период од 4 године. Уколико дође до привременог 
повећања обима посла ангажоваће се лица по Уговору о делу, Уговору о обављању 
привремених и повремених послова, закључених непосредно или преко омладинске или 
студентске задруге или запошљавањем радника на одређено време, највише до осам 
запослених или ангажованих лица, у смислу члана 10. став 1. и став 2. Закона о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 
68/2015). 
  
 На дан 31.12.2019. предузећe укупно има 24 лица у радном односу и једно 
именовано лице. 
 
Кадровска структура, године старости и године стажа приказани су на следећим табелама: 
 

 

   Квалификациона структура                                         
 

 
 Графички приказ квалификационе структуре запослених 
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                                                                                                              Организациона структура - шема 
 

 У 2019. години ЈП "Лепеница Баточина" је конкурисало на пројектима код 
Националне службе за запошљавање за ангажовање незапослених лица на пословима 
јавних радова уз финансијску пројекцију Националне службе за запошљавање. 
 Уговорима са Националном службом за запошљавање, филијала Крагујевац за 
пројекат спровођења јавног рада - Одржавање и заштита животне средине било је 
ангажовано 16 лица са Националне службе за запошљавање, као и 3 особе са 
инвалидитетом на период од 4 месеца, а уговором са Националном службом за 
запошљавање и Општином Баточина за пројекат спровођења јавног рада – Уређење и 
заштита животне средине ангажована су 24 лица са евиденције Националне службе за 
запошљавање, на период од 3 месеца. 
 
 
 

Важећа систематизација у 2019. години за 24 радна места на неодређено и једно 
постављено лице: 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ПОСЛА 

ПЛАТНА 

ГРУПА 
КОЕФИЦИЈЕНТИ 

БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 

1. Директор предузећа VI/VII 3,25 - 4,00 1 
2. Руководилац службе финансијско 

комерцијалних послова и службеник 
за ЈН 

VI/VII 2,10 - 3,00 1 

3. Контиста и финансијски књиговођа IV/VI 1,25 – 1,45 1 
4. Ликвидатор зарада запослених и III/IV 1,25 – 1,45 1 
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комерцијална 

служба

Руководилац
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Благајник

Кадровско 
- правна 
служба

Руководилац 
Кадровско -

правне службе

Референт 
кадровских и 

општих послова

Административни 
радник

Радник на 
одржавању хигијене 

пословних 
просторија

Служба 
комуналних 

послова

Пословођа  
зеленила

Возач ТМВ

Физички радник на 
одржавању јавних и 
зелених површина

Пословођа погребне 
службе и пијаце

Грађевински радник

Физички радник на 
пословима 

ископавања раке и 
сахрањивања

Пословођа службе 
јавне хигијене

Физички радник на 
одржавању јавних и 
зелених површина

Инкасант

Служба јавног 
превоза

Руководилац 
станичних и 

перонских услуга

Радник на 
билетарници
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фактуриста 
5. Благајник – књиговођа III/IV 1,25 – 1,45 1 
6. Референт комерцијале III/IV 1,25 – 1,45 1 
7. Руководилац службе кадровских, 

општих и правних послова 
VI/VII 2,10 - 3,00 1 

8. Референт кадровских и општих 
послова 

III/IV 
1,75 – 2,00 1 

9. Административни радник III/IV 1,25 - 1,45 1 
10. Радник на одржавању хигијене 

пословних просторија I/II 1,00 - 1,20 1 

11. Руководилац службе комуналних 
послова 

III/IV 
1,75 - 2,00 1 

12. Пословођа погона јавне хигијене и 
одржавања зелених површина 

III/IV 
1,75 – 2,00 1 

13. Возач теретног возила III-IV 1,25 – 1,45 1 
14. Физички радник на одржавању јавних 

и зелених површина 
I/II 1,00 – 1,20 5 

15. Пословођа погона погребних и 
пијачних услуга и услуга паркирања 

III/IV 1,75 – 2,00 1 

16. Грађевински радник II/III 1,30 – 1,45 1 
17. Инкасант III/IV 1,25 – 1,45 1 
18. Физички радник на пословима 

ископавања рака и сахрањивања I/II 1,00 – 1,20 2 

19. Руководилац одељења станичних и 
перонских услуга 

III/IV 
1,75 – 2,00 1 

20. Радник на билетарници III/IV 1,25 – 1,45 1 
 
 

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ 
 
 Годину 2019. можемо сматрати успешнијом од претходних јер је напредак 
постигнут у свим сегментима пословања што ће бити описано у наставку. 
 Предузеће се бавило пословима из области следећих комуналних делатности, које 
сада доносимо таксативно, а у наставку текста детаљније и описно: 
- одржавање јавних зелених површина, 
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, 
- управљање пијацама, 
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, 
- управљање гробљима и погребне услуге, 
- управљање јавним паркиралиштима и аутобуском станицом, 
- одржавање улица и путева (зимска служба), 
- одржавање саобраћајне и путне инфраструктуре. 
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Одржавање јавних зелених површина 
 
 Уговором о поверавању комуналних послова на одржавању површина јавне намене 
и објеката комуналне инфраструктуре на територији општине Баточина потписаним са 
Општинском управом, дефинисане су површине које Предузеће одржава. 
 Нешто мање падавина у односу на ниво од пре годину дана, утицао је да се 
вегетативни период биљака врати на уобичајени ниво. Уз постојећа оруђа за рад, 
набављена су још 2 тримера, једна тестера, као и још један телескопски резач високих 
грана. Због реализације два јавна рада са Националном службом за запошљавање, били 
смо појачани у људству па смо много брже и на време успевали да покосимо све потребне 
јавне површине и прегледност на локалним путевима доведемо на потребни ниво крчењем 
шибља и растиња поред атарских путева. 
  
  
Одржавање чистоће на површинама јавне намене 
 
 У оквиру делатности Чишћење и одржавање јавних и зелених површина, 
свакодневно су се од раних јутарњих сати чистили трг, улице и тротоари. Ово је делатност 
која захтева прерасподелу уобичајеног радног времена јер хигијена јавних површина 
захтева свакодневно одржавање. 
 Током 2019. је оснивач Општина Баточина је набавио одређене количине садница 
туја и цвећа које су радници ЈП "Лепеница Баточина" садили по жардињерама и зеленим 
површинама на Карађорђевом тргу и Платоу др Зорана Ђинђића, као и ободу травњака у 
паркићу Мали трг. 
 Оштећени дрвени делови клупа на тргу су замењени новим, а затим и офарбани 
како би се дрво заштитило од кише. 
 Организован је вашар "Свети Прокопије", који се посећеношћу издвајао од већине 
претходних, а од ноћних сати до раних јутарњих, са јавних површина су у потпуности 
уклоњени сви трагови дешавања. Грађани су наредног јутра одлазили на посао по чистим 
улицама и тротоарима. 
 Радници ЈП "Лепеница Баточина" свакодневно очисте око 9.640 m2 јавне површине, 
док се недељно, двонедељно или месечно, у зависности од површине уговорене Уговором 
о поверавању комуналних послова на одржавању површина јавне намене и објеката 
комуналне инфраструктуре на територији општине Баточина, очисти још 8.524 m2 јавних 
површина. 
  
 
Управљање пијацама 
 
 Током 2019. године радници ЈП "Лепеница Баточина" су редовно чистили пијачни 
простор у ул. Цара Душана, као и простор Мале пијаце у ул. Краља Петра I. Како је 
извесна што скорија изградња нове затворене пијаце по информацијама од оснивача, у овој 
години се није приступало неким већим инвестицијама због уштеде средстава. Зелена 
пијаца је добила нову баждарену вагу која је јавно изложена током радног времена пијаце 
како би купци могли да се увере у исправност масе купљене робе уколико би имали сумњу 
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у вези са тачношћу ваге продавца. 
  
  
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода 
 
 Цела 2019. година је била у знаку санирања пропусних канала и шахти што је 
омогућило већу пропусну моћ и одвођење отпадних и атмосферских вода после периода 
јачих киша. 
 Велику улогу у изради канализације је имало и наше предузеће приликом потпуне 
реконструкције Карађорђеве улице у Баточини јер је финализацији радова на асфалтирању 
претходило припремање терена за тај поступак тиме што су радници ЈП "Лепеница 
Баточина" копали канале, постављали бетонске цеви и изграђивали пропусте. Сви радови 
су урађени у предвиђеном року и коректно па је одођење кишнице у овом делу Баточине 
после више година профункционисало на најбољи начин, а извођач радова на пословима 
асфалтирања Предузеће за путеве из Крагујевца није имало замерки па је синергичним 
радом ова два предузећа добијена квалитетна саобраћајница у дужини од 1,1 km.  
 Оснивач Општина Баточина је током 2019. године дао више налога нашем 
предузећу за регулисање отпадних вода, тј. чишћење одводних канала. 
 По налогу комуналног инспектора, отпушена је канализација атмосферских вода у 
ул. Кнеза Милоша Обреновића, као и у ул. Хајдук Вељковој јер је дужи временски период 
постојао проблем у поменутим улицама са стварањем великих бара током кишног периода. 
 Санирана су и оштећења на шахтама и улегнућа око шахти у целој Баточини. 
 На захтев грађана излазили смо на терен са цистерном и празнили септичке јаме у 
оном деловима општине где нема канализације. 
  
  
Управљање гробљима и погребне услуге 
 
 Уз набавку тримера, тестера и телескопског резача високих грана, о којима је било 
речи, успели смо да се квалитетније и брже изборимо са вегетацијом на гробљима 
баточинске општине. 
 Током ове извештајне године набављен је клима уређај - инвертер за објекат капеле 
у Баточини. 
 Сада је јасно да су грађани указали поверење продавници погребне опреме којом 
смо заокружили пружање погребних услуга. Разлика у раду продавнице погребне опреме у 
односу на претходни период ће бити најбоље приказана у финансијским табелама које 
ћемо накнадно приказати. Породице преминулих пензионера могу да рачунају на 
рефундацију погребних трошкова од ПИО фонда, а припрема, попуњавање и предавање 
образаца Фонду за реализацију ове услуге, могу добити у нашој продавници. Додали смо 
још једног добављача опреме како бисмо ценама били конкурентнији на тржишту јер је 
однос квалитета и цене императив у нашем предузећу, а све то у корист грађана и 
корисника наших услуга. 
   
 
 
   



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
БРОЈ II                                         ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

130 
 
 
 

Управљање јавним паркиралиштима и аутобуском станицом 
 
 Особама са инвалидитетом, на основу Правилника о јавним паркиралиштима 
Скупштине општине Баточина, омогућено је коришћење обележених паркинг места без 
временског ограничења и бесплатно. Током 2019. године, до 29.11.2019, издали смо 17 
повлашћених паркинг картица за инвалиде, а извесно је да ћемо исту активност обављати 
и наредне године. 
 Пружање перонских услуга  и продаја аутобуских карата за регистроване 
аутопревознике настављени су и ове године, с тим да Лиценца за пружање станичних 
услуга издата почетком године важи наредних пет година, тј. до 2024. године. 
 Закључени су уговори са међународним аутопревозницима па са наше аутобуске 
станице сада постоје линије ка више дестинација у Аустрији, Немачкој и Холандији. 
 Због прокишњавања, реконструисан је кров аутобуске станице па је овај горући 
проблем решен пре кишног периода. Пословни простор аутобуске станице је сређен тако 
што је спуштен плафон ради уштеде топлотне енергије, а простор је поново и окречен. 
 
 
Одржавање улица и путева (зимска служба) 
 
 На основу уговора са оснивачем и Програма зимске службе, ЈП "Лепеница 
Баточина" је у зимском периоду одржавала улице и путеве, а почетком године их чистила 
од снежних наноса услед лоших временских услова. Раније набављена самоходна 
чистилица за снег је свакодневно чистила трг и тротоаре у Баточини. Превентивно су била 
обезбеђења пасивна дежурства током целе зимске сезоне, а путеви су били насипани 
индустријском сољу и каменим агрегатом које је оснивач набавио у довољној количини. 
Камион за чишћење снега је ремонтован у предсезони и припремљен за рад, као и пратећа 
опрема. 
 Зимску сезону 2019/2020. дочекујемо са новим камионом Мерцедес Бенц који је 
купљен крајем 2019. године па смо ове зиме припремљенији него иначе. 
 
Одржавање саобраћајне и путне инфраструктуре  
 
 Прошлогодишња инвестиција у куповину малог ваљка и комбиноване машине ЈЦБ 
се показала исправном, а уз овогодишњу набавку машине за сечење асфалта ова основна 
средства коришћена су свакодневно на пословима крпљења ударних рупа на путевима 
широм општине, како у ужем центру Баточине, тако и на сеоском подручју. 
 Оснивач - Општина Баточина је набавила веће количине фрезованог асфалта које је 
наше предузеће насипало, планирало и ваљало на локалним, некатегорисаним путевима и 
другим јавним површинама на територији општине Баточина (паркинг простори поред 
стамбених зграда и школа), насипани су путеви у Никшићу, Милатовцу, Жировници и 
поједине улице у Баточини, а у плану за 2020. годину је насипање простора на дневној 
пијаци у ул. Краља Петра I у Баточини, као и села општине у зависности од потреба и 
могућности оснивача за набавком нових количина асфалта. 
 Извршени су радови на обележавању хоризонталне сигнализације у већем броју 
улица у Баточини, на основу уговора који смо закључили са оснивачем. 
 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
БРОЈ II                                         ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

131 
 
 
 

 
1. АНАЛИЗА СТЕПЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КРОЗ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2019. ГОДИНЕ 
 

У оквиру тачке Анализа степена реализације програма пословања за 2019. годину, 
приказаћемо најпре структуру прихода и расхода, односно одступања од планираних. 

 
Биланс успеха:                                                                                                        у динарима 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ  

Ред. 
број НАЗИВ ПРИХОДА 

ПЛАН ЗА 2019. у РСД 
(буџет и остали 

извори) 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
2019. год. 

1. Приход од пијаце и издавања тезги у закуп 1.500.000,00 1.113.521,29 

2. Приход од гробља (ископ рака, превоз, опсег, гробнице, гр. места итд.) 3.000.000,00 2.459.498,01 

3. Приход од уређења и одржавања гробаља – гробарина 3.300.000,00 2.801.821,00 

4. Приход од издавања сале и капеле за помене са и без инвентара 700.000,00 394.770,00 

5. Приход од продавнице погребне опреме 2.400.000,00 2.063.944,99 

6. Приход од делатности управљања паркиралиштима 200.000,00 0,00 

7. Приход од перонизације, провизије и станичних услуга  4.310.000,00 3.983.645,15 

8. Приход од вршења делатности чишћења улица и зелених површина, садња цвећа 8.933.333,33 7.845.425,58 

9. Приход од услуге одржавања кишне канализације и пражњења кан. линије 700.000,00 665.047,37 

10. Приход од зимског одржавања путева (ефективни сати и пасивно дежурство) 5.000.000,00 2.820.694,14 

11. 
Приход од одржавања саобраћајне инфраструктуре (сигнализација, крпљење рупа, 
крчење шибља и растиња, уређење путева) 

 
5.900.000,00 

 
5.038.404,21 

12. Приход од делатности отпадних вода 250.000,00 15.500,00 

13. Приход од издавања у подзакуп објеката 300.000,00 282.082,53 

14. Приход од чишћења дивљих депонија 500.000,00 498.886,87 

15. Приход од вршења осталих услуга – чишћење канала 1.506.666,67 1.499.148,78 

16. 
Приход од вршења услуга према трећим лицима (остале услуге и угоститељске 
услуге ) 

3.300.000,00 1.459.123,26 

17. Приходи из буџета – субвенције јавним нефинансијским предузећима 1.920.000,00 783.120,40 

18. Остали финансијски приходи 250.000,00 86.609,21 

19. Остали приходи 300.000,00 355,52 

УКУПНО: 44.270.000,00 33.811.598,31 
 
 
 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ  
Ред. 
број            НАЗИВ ТРОШКОВА  

1 Набавна вредност продате робе 1.200.000,00 1.069.478,10 
2 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 3.685.000,00 2.689.655,45 

2а Трошкови горива и енергије 3.495.000,00 3.131.820,71 
3 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 25.434.206,56 19.377.574,02 
 Трошкови зарада и накнада зарада (бруто 2) 21.361.461,73 16.747.955,27 

 Порез од умањења зарада 1.926.318,55 745.600,81 

 Трошкови накнада по уговору о делу 70.000,00 50.632,89 
 Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора 179.426,28 99.681,30 
 Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима 1.192.000,00 1.196.114,73 
 Остали лични расходи и накнаде (службени пут, пут радника, пакетићи за децу...) 705.000,00 537.589,02 

4 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 4.734.000,00 3.591.914,68 
 Трошкови транспортних услуга 365.000,00 292.568,63 
 Трошкови услуга одржавања опреме, некретнина... 495.000,00 491.027,56 
 Трошкови закупнина пословног и складишног простора 1.704.000,00 1.704.000,00 

Јавно предузеће „Лепеница Баточина“ 
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 Трошкови рекламе и пропаганде 40.000,00 39.950,00 
 Трошкови осталих услуга (комуналне услуге, услуге заштите на раду и остале усл.) 530.000,00 473.951,74 

 Трошкови осталих услуга – подизвођача  1.600.000,00 590.416,75 

5 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 1.300.000,00 1.230.519,33 
6 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 3.170.000,00 1.890.990,15 

 Здравствене услуге 50.000,00 36.500,00 

 Услуге адвоката 300.000,00 259.790,80 

 Трошкови стручног образовања и усавршавања 100.000,00 0,00 

 Трошкови услуга ревизије финансијских извештаја 200.000,00 140.000,00 

 Трошкови услуга одржавања софтвера 170.000,00 161.580,00 

 Остале непроизводне услуге                    350.000,00 381.381,67 

 Трошкови угоститељских услуга 265.000,00 265.549,00 

 Остали трошкови репрезентације 180.000,00 199.684,62 

 Трошкови премија осигурања 300.000,00 72.744,36 

 Трошкови платног промета 110.000,00 95.066,70 

 Трошкови чланарина 20.000,00 8.436,00 

 Порез на имовину 80.000,00 71.303,00 

 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 30.000,00 0,00 

 Комунална такса на фирму 30.000,00 0,00 

 Трошкови по основу прекршајних поступака, судских пресуда 60.000,00 0,00 

 Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења 120.000,00 80.594,00 

 Трошкови претплате на стручне часописе и публикације 80.000,00 71.300,00 

 Трошкови огласа у штампи и другим медијима 40.000,00 34.560,00 

 Остали нематеријални трошкови  140.000,00 0,00 

 Израда пројектне документације и геодетских услуга 545.000,00 12.500,00 

7 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 150.000,00 17.442,88 
8 ОСТАЛИ РАСХОДИ (накнада штете према трећим лицима...) 355.000,00 296.163,35 
9 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ 400.000,00 397.169,10 

10 Порески расход периода 80.000,00 0,00 

 У К У П Н О 44.003.206,56 33.692.727,77 

         
         Као што се може видети, по групама прихода и расхода нема прекорачења у 
оствареним приходима и расходима.  

Предузеће је закључно са 31.12.2019. године исказало добитак у износу од 120 (у 
000 динара), што је мање од планираног износа. 
 

Напомене уз извештај: 
 
-  Приказани подаци су прелиминарни. Може доћи до одступања приликом вршења 
ревизије финансијских извештаја за 2019. годину у смислу докњижавања (рачун од 
''Аутосаобраћаја у стечају'' на име пореза на имовину из 2017. године који је стигао 
почетком 2020. године, на износ од 115 у 000 динара без пдв - а) или исправке конта.  
-   До тренутка израде овог извештаја није утврђен порески расход периода.  
-  Такође, узеће се у обзир уплате купаца чије се наплате очекује до предаје коначног 
завршног рачуна. Уколико се наплате потраживања у складу са очекиваним роком, 
умањиће се трошкови на конту 585 што ће довести до повећања добити. Укупан износ на 
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конту исправке вредности  је 1.735 (у 000) динара. 
- Нижи износ добити одмерава скоро идентичан ниво реализације трошкова и 
прихода, али имајући у виду наплату исправљених потраживања довешће до смањење 
трошкова на конту обезвређења потраживања. На наредној табели приказани су подаци са 
приходима, расходима, резултатом, са индексом раста у текућим годинама у односу на 
претходне године, за период од 2014 – 2019 
 

Година Укупни 
приходи 

у 000 динара 

индекс раста 
у односу на 
претходну 

годину 

Укупни 
расходи у 

000 динара 

индекс раста 
у односу на 
претходну 

годину 

Пословни 
резултат у 000 

динара 

2014 459 - 1.977 - -1.518 
2015 22.867  ~ 49,819 19.577 ~ 9,902 3.290 
2016 25.296 ~ 1,106 29.796 ~ 1,522 -4.500 
2017 30.837 ~ 1,219 29.926 ~ 1,004 911 
2018 30.993 ~ 1,005 30.148 ~ 1,007 845 
2019 33.813 ~ 1,091 33.693 ~ 1,118 120 

 
-  Очигледан је раст прихода као и раст расхода у 2019. години у односу на раније 
године. Већи обим пружања услуга или извођења радова са једне стране али и пораст 
трошкова са друге стране. Пре свега, мисли се на трошкове накнаде штете према трећим 
лицима у виду ванредне реализације, на које ће се посебна пажња обратити у 2020. години. 
Такође, велики трошкови одржавања опреме која је имала непланиране кварове, трошкови 
обезвређења потраживања. Али напомињемо да ћемо наплату остварити у 2020. години и 
на тај начин смањити прокњижене трошкове у 2019. години на конту 585 
-        Даље, мала добит резултира и следећим ставовима: Почетна зимска сезона 2019/2020 
није донела велике приходе пружаоцу услуга имајући у виду температурне промене, 
односно нисмо вршили услуге у виду зимског одржавања локалних и некатегорисаних 
путева на територији општине Баточина, у мери у којој је очекивано. Поред тога, 
субвенције нису искоришћене у планираном обиму па је и по тој основи изостао приход. 
 

 
Слика 1: Однос прихода и расхода по годинама у периоду 2014 - 2019 
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Слика 2: Однос прихода и расхода по годинама у периоду 2014 - 2019 
 
Степен реализације планираних прихода и расхода са упоредним подацима из претходних 
година: 
                  у 000 динара 
Укупни приходи  2016 2017 2018 2019 
План  39.000 42.150 40.050 44.270 
Реализација  25.296 30.837 30.993 33.813 
Реализација/План (%) 64,86 73,16 77,39 76,38 

 
Укупни расходи  2016 2017 2018 2019 
План  38.367 41.820 39.900 44.003 
Реализација  29.796 29.926 30.148 33.693 
Реализација/План (%) 77,66 71,56 75,56 76,57 

 
Имајући у виду проценат реализације плана, 2016. година је неповољна година за 

јавно предузеће у финансијском смислу. То показује и већи проценат реализације расхода 
са једне стране и мањи проценат реализације прихода у односу на план. Даље, у 2017. и 
2018. години, бележи се већи проценат реализације прихода у односу на расходе. И на 
крају, 2019. година, бележи скоро идентичан однос у реализацији прихода и расхода, али 
свакако да очекујемо смањење трошкова о чему је у претходном делу било речи. 
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Када посматрамо учешће оснивача у укупним приходима, може се рећи да се 

њихово учешће смањује док расте учешће сопствених прихода. Подаци су приказани у 
наредној табели. 

 
        у динарима, без пдв - а 

Извор прихода/година 2017. година 2018. година 2019. година 
 

2020. година  

Оснивач са субвенцијама 19.358.609,24 
(63 %) 

17.965.046,52 
(58 %) 

18.861.978,24 
(56 %) 

23.745.000,00 
(52 %) 

Сопствени приходи 11.478.821,74 
(37 %) 

13.028.723,82 
(42 %) 

14.949.620,07 
(44 %) 

21.500.000,00 
(48 %) 

Укупно: 30.837.430,98  
(100 %) 

30.993.770,34 
(100 %) 

33.811.598,31 
(100 %) 

45.245.000,00 
(100 %) 

 
Биланс стања: 

Укупна актива и пасива износе 19.708 (у 000) динара. 
Предузеће више не бележи ставку уписаног а неуплаћеног капитала, будући да је 

оснивач у 2019. години уплатио неуплаћени део по важећој одлуци о повећању новчаног 
капитала. Такође, захваљујући нашем оснивачу као и делимично нашим средствима, на 
конту 023 бележе се нови износи у виду набавке основних средстава. 

Велику пажњу треба посветити и стању обавеза на класи 4 у билансу стања. У 
односу на претходне године, предузеће је створило обавезу по основу кредитног производа 
у виду дугорочног кредита на износ главнице од 3.000 (у 000) динара. Ово оптерећење 
послодавац није имао у претходним годинама. Али, кредитно задужење је искоришћено за 
набавку основних средстава која ће предузећу створити веће приходе и што је најважније, 
подићи квалитет у пружању услуга, што је и најбитнији циљ имајући у виду добробит и 
задовољство грађана. Овај кредит биће отплаћен у року од две  године. У наредној табели 
приказане су неке од обавеза које се сагледавају из године у годину... 
                                                     
                                                                                                                                 у динарима 

Назив конта  2015 2016 2017 2018 2019 
Добављачи 582.804,84 2.739.663,89 2.748.558,79 2.721.490,23 1.644.396,28 

Нето зараде 1.505.731,97 3.261.592,66 2.903.975,95 2.710.531,29 3.085.777,72 

Порез и доприноси на оба терета 935.389,26 1.537.899,07 1.279.335,39 1.001.354,18 871.251,66 

Обавезе за нето накнаде НО 30.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 0,00 

Порез 10 % умањења на зараде 217.684,50 457.423,95 447.295,86 321.480,25 66.246,18 

Порез на имовину 0,00 50.268,00 121.571,00 192.874,00 244.177,00 

Обавезе по основу накнаде штете 0,00 0,00 51.587,14 0,00 135.328,85 

Дугорочни кредити 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 

Накнаде за долазак и одлазак са рада 36.249,40 39.542,40 27.368,00 0,00 0,00 

Укупно: 3.307.859,97 8.092.389,97 7.585.692,13 6.951.729,86 9.047.177,69 
 
Ако изузмемо 2015. годину, када је износ субвенција био на много већем нивоу и 

који је помогао у измирењу добављача и ако кренемо од 2016. године видећемо један 
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преокрет у пословању, од нагомиланих обавеза, губитка у пословању у 2016. години, па до 
тотално другачије ситуације у 2017. и 2018. години, када се ствара добит, смањују 
обавезе...  

Све обавезе имају континуитет смањења, осим зарада као и пореза на имовину. 
Међутим, у децембру 2019. године је измирена прва рата на основу репрограма, што значи 
да ће на крају децембра наредне године салдо ових обавеза бити на много нижем нивоу, 
односно близу нуле. Да би се сагледао однос добављача у виду задужења и плаћених 
рачуна, приказаћемо табелу која представља преглед приспелих и плаћених рачуна: 
 
 
 

Назив конта  2015 2016 2017 2018 2019 

Добављачи - фактуре 8.815.876,70 10.702.894,24 12.008.731,97 22.733.765,32 24.720.515,94 
Добављачи - плаћени 8.233.071,86 8.560.805,19 11.986.062,07 22.760.338,88 25.797.609,89 
 - 582.804,84 - 2.142.089,05 - 22.669,90 + 26.573,56 + 1.077.093,95 

 
На дан 31.12.2019. године послодавац је измирио добављаче у износу који је за 

1.077.093,95 динара већи у односу на задужење у текућој години, док обавезе које су 
доспеле по основу зарада остале неизмирене. Што значи да је измирен и добар део 
добављача који доспевају у 2020. години. На конту 4350 постоји износ, али је то због 
рачуна који су доспели после 31.12.2019. године и из тог разлога нису ни могли бити 
плаћени. У 2019. години, исплаћено је 12 зарада, последња примљена зарада је први део за 
септембар 2019. године. Послодавац ће у наредној години уложити напор како би бар део 
заосталих зарада био исплаћен. Реч је о нето неисплаћеним зарадама, док се порези и 
доприноси измирују редовно. 

 
Табела ненаплаћених потраживања и готовинских еквивалената на дан 31.12.2019. године 
                   
                                                                                                                                     у динарима 
Категорије купаца на дан 31.12.2019. године Износ (бруто) 

Купци – правна лица  1.457.731,78 
Купци – физичка лица – разни рачуни  1.035.408,46 
Купци – физичка лица – гробарина  2.368.151,10 
УКУПНО 4.861.291,34 

Исправка вредности ненаплаћеног потраживања 1.735.100,76 

УКУПНО - Исправка 3.126.190,58 

Готовински еквиваленти на дан 31.12.2019. године 2.346.940,54 

 
Послодавац је извршио обрачун исправке вредности потраживања. Уколико се 

исправљени износи наплате до дана састављања финансијских извештаја, резултираће се 
смањењем трошка и затварањем исправке вредности. 
 
Тумачење финансијских индикатора за 2019. годину  

 
Рацио ликвидности = обртна средства/краткорочне обавезе = 6.973/8.522 = 0,82 
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Послодавац је у могућности да 82 % својих обавеза подмири. Односно, да су 82 % 
обавеза покривене средствима. Задовољавајућа ликвидност захтева однос обртних 
средства и краткорочних обавеза 1:1 Што је већи однос, нпр. 2:1 у корист обртне имовине 
то значи да је послодавац ликвидан, односно има могућност да из својих средстава измири 
све обавезе.ацио задужености = дуг/капитал = 11.522/8.186 = 1,41   

Послодавац на једну јединицу капитала, има 1,41 јединицу дуга. 
Рацио економичности = пословни приходи/пословни расходи = 33.726/32.983 = 1,02 
 
На 1 јединицу расхода, долази 1,02 јединица прихода, што представља нижу вредност, али 
надамо се да ће у наредним годинама бити већа вредност рацио индикатора... 
 
Трошкови запослених: 

На дан 31.12.2019. године, предузеће броји 20 радника на неодређено, 5 радника на 
одређено и 2 радника на привремено повременим пословима. Оно што је најбитније, у 
оквиру класе 52, то је да се све обавезе измирују редовно осим нето зараде за раднике 
преко уговора о раду (последња исплаћена зарада на дан 31.12.2019. године је први део за 
септембар 2019. године). Решење за проблем неисплаћених нето зарада ће се пронаћи, 
надамо се, у 2020. години, наплатом до сада ненаплаћених потраживања од купаца. 
 
Динамика запослених: 

Предузеће је у 2019. години имало промена у категорији запослених. До краја 2019. 
године, 23 радника имају статус старозапослених и 2 радника као новозапослена радника. 
 
Кретање цена производа и услуга: 

Цене основних услуга су углавном задржане на истом нивоу осим цена за 
производе и услуге које су уведене као нове. 
 

Субвенције: 
Предузеће је у 2019. години планирало субвенције у износу од 2.500 (у 000) динара. 

Ребалансом је износ смањен на 1.920 (у 000) динара у складу са Олуком број 020-744/19-01 
од 25.10.2019. године. Од тога, реализован је износ од свега 783 (у 000) динара. 
 
Средства за посебне намене: 

Од средстава за посебне намене, забележено је незнатно прекорачење у износу од 
20 (у 000) динара.  
 
Извештај о инвестицијама: 

Предузеће кроз инвестиције планира набавке које финансира из средстава 
субвенција. Међутим, за неке набавке је издвојило сопствена или средства из кредита. 
  
           у динарима 

ОПИС НАБАВКЕ Износ без пдв - а 

Бензинска резалица односно машина за сечење асфалта 234.000,00 
Камион Мерцедес са урађеном хидрауликом 3.409.000,00 
Епоха за камион 295.000,00 
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Раоник за чишћење снега 236.000,00 
Опрема за зеленило (тримери, моторне тестере, резач високих грана...) 224.264,34 
Мешалица за бетон 99.083,33 
Компјутерска опрема 177.240,83 
Укупно (група 02) 4.674.588,50 

 

НАПОМЕНЕ: 
 

Имајући у виду скретање пажње ревизора који напомиње да је Руководство 
предузећа  свесно околности да су краткорочне обавезе веће од обртне имовине за 4.083 
хиљада динара у 2017. години, односно 3.054 хиљада динара у 2018. години, у 2019.  
години обавезе су веће од обртне имовине за 4.549 хиљада динара, имајући у виду набавку 
кредитног производа који ће бити измирен на рок од две године. Обзиром да је послодавац 
увелико започео са измирењем старих обавеза, поред измирених текућих, ове обавезе ће 
бити увелико мање до краја 2020. године... Ако додамо и почетак измирења заосталих нето 
зарада у 2020. години бар у виду једног дела, онда то значи да послодавц држи обавезе под 
контролом и да има намеру за одржањем здравих пословних односа. Оно на чему се мора 
ставити акценат, јесте наставак доношења одлука које су одраз искуства и 
професионализма. Свака одлука мора бити корисна односно да садржи добробит за 
запослене и грађане. Уложиће се још више напора, у годинама које су пред нама, за 
остварење задовољства грађана, измирење старих обавеза, измирење текућих обавеза и 
стварање добити.  

      
ЈП "Лепеница Баточина" 

 
________________________

____ 
директор, Драган Бојић, 

маст. екон.    
 

                        ____________________________________________
 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 54) 
Статута општине Баточина („Службени 
гласник општине Баточина“, бр. 9/19), 
Скупштина општине Баточина, на 
седници одржаној дана 14.02.2020. 
године, донела је: 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада 
и финансијски план установе Дом 

здравља 
Баточина за 2020. годину 

 
 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
Програм рада и финансијски план 
установе Дом здравља Баточина за 2020. 
годину, бр. 09-41/20-02 од 13.01.2020. 
године. 

 
II Ово Решење објавити у 
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„Службеном гласнику општине 
Баточина“.  
 

III Решење доставити: установи Дом 
здравља Баточина, оснивачу и архиви 

 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Број: 020-172/20-01 од 14.02.2020. 

године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
____________________ 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 54) 
Статута општине Баточина („Службени 
гласник општине Баточина“, бр. 9/19), 
Скупштина општине Баточина, на 
седници одржаној дана 14.02.2020. 
године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм рада 

и финансијски план установе Центар 
за социјални рад за општине Баточина, 

Рача и Лапово  
„Шумадија“ Баточинa за 2020. годину 

 
 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
Програм рада и финансијски план 
установе Центар за социјални рад за 
општине Баточина, Рача и Лапово 
„Шумадија“ Баточинa за 2020. годину, бр. 
551-00-15/3-20 од 13.01.2020. године. 

 
II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 
Баточина“.  
 

III Решење доставити: установи 

Центар за социјални рад за општине 
Баточина, Рача и Лапово „Шумадија“ 
Баточинa, оснивачу и архиви. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Број: 020-173/20-01 од 14.02.2020. 

године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
_____________________ 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник Републике Србије'', 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 54), 
Статута општине Баточина („Службени 
гласник општине Баточина“, бр. 9/19), 
Скупштина општине Баточина, на 
седници одржаној дана 14.02.2020. 
године, донела је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Годишњи 
план рада и финансијски план 

Предшколске установе „Полетарац“ 
Баточина за 2020. годину 

 
 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
Годишњи план рада Предшколске 
установе „Полетарац“ Баточина за радну 
2019/2020 годину бр. 1343/2019 од 
10.09.2019. године, и финансијски план за 
2020. годину бр. 2027-1/2019 од 
26.12.2019. године.  

 
II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 
Баточина''. 

 
III Решење доставити: Предшколској 

установи „Полетарац“ Баточина, 
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оснивачу и архиви.         
 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Број: 020-174/20-01 од 14.02.2020. 

године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
________________________ 

 
На основу члана 44. став 2. Закона 

о култури (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – 
испр) и члана 40. тачка 54) Статута 
општине Баточина („Службени гласник 
општине Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 
општине Баточина, на седници одржаној 
дана 14.02.2020. године, донела је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на План рада са 
финансијским планом установе 

Народнa библиотекa „Вук Караџић“ 
Баточина за 2020. годину 

 
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ 

на План рада са финансијским планом 
установе Народна библиотека „Вук 
Караџић“ Баточинa за 2020. годину, бр. 
19/2020 од 13.01.2020. године. 

 
II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 
Баточина“.  

 

III Решење доставити: 
установи Народна библиотека „Вук 
Караџић“ Баточинa, оснивачу и архиви 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Број: 020-175/20-01 од 14.02.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
_______________________ 

 
На основу члана 44. став 2. Закона 

о култури (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – 
испр), члана 40. тачка 54) Статута 
општине Баточина („Службени гласник 
општине Баточина“, бр. 9/19) и члана 28. 
став 1. тачка 4. и 5. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о оснивању Културног центра у 
Баточини („Службени гласник општине 
Баточина“,  бр. 23/18), Скупштина 
општине Баточина, на седници одржаној 
дана 14.02.2020. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм  рада 

и финансијски план установе 
Културни центар „Доситеј Обрадовић“ 

Баточина за 2020. годину 
 

I ДАЈЕ СЕ  САГЛАСНОСТ на 
Програм рада установе Културни центар 
„Доситеј Обрадовић“ Баточина за 2020. 
годину, бр. 101/2019 од 23.07.2019. 
године, и Финансијски план установе бр. 
147/2019 од 26.11.2019. године. 

 
II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 
Баточина“.  
 

III Решење доставити: установи 
Културни центар „Доситеј Обрадовић“ 
Баточина, оснивачу и архиви 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Број: 020-176/20-01 од 14.02.2020. 

године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 

____________________ 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
БРОЈ II                                         ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

141 
 
 
 

 

На основу члана 41. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај 
незапослености (''Службени гласник РС'', 
број 36/2009, 88/2010 и 38/2015, 113/2017 
и 113/2017-др.закон), члана 20. став 1. 
тачке 1. и члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007, 83/2014–др.закон, 
101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. 
тачка 4. Статута општине Баточина 
("Службени гласник општине Баточина“, 
бр. 9/19), по прибављеном Мишљењу 
Локалног савета за запошљавање 
општине Баточина, број 020-96/20-01 од 
03.02.2020. године, Скупштина oпштине 
Баточина, на седници одржаној дана 
14.02.2020. године, донела је: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ 
АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ 
БАТОЧИНА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

УСВАЈА СЕ Локални акциони 
план запошљавања општине Баточина за 
2020. годину, који је саставни део ове 
одлуке. 

 
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Баточина“. 
. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Број: 020-177/20-01 од 14.02.2020. 

године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
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ОПШТИНА БАТОЧИНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2020. ГОДИНУ 
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УВОД 
 

 
 Локални акцони план запошљавања Општине Баточина за 2020. годину  ( у даљем 
тексту:ЛАПЗ) представља стратешки документ спровођења активне политике 
запошљавања Општине Баточина у 2020. години. Њиме се дефинишу циљеви и приоритети 
политике запошљавања и утврђују програми и мере за унапређење запослености и 
смањења незапослености  на територији Општине Баточина. 
 Правни основ доношења ЛПЗ-а је у одредби члана 41. Закона о запошљавању и 
осигурању за случај незапослености којим је утврђено да надлежни орган Локалне 
самоуправе може по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање ( у даљем 
тексту: ЛСЗ) усвојити Локални акциони план запошљавања. 
 У скаду са одредбом 41. став 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености ЛАПЗ је у сагласности са Националним акционим планом запошљавања за 
2020. годину и Стратегијом одрживог развоја Општине Баточина  од 2017. до 2022. године. 
 Чланом 60. Истог Закона утврђена је могућност да локална заједница која у оквиру 
свог локалног Акционог плана запошљавања обезбеђује више од половине средстава 
потребних за финансирање одређеног програма или мера активне политике запошљавања ( 
у даљем тексту: АПЗ) може поднети захтев Министарству за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања за учешће у финансирању предвиђених програма и мера. 
 Услов за одређивање суфинансирања програма или мера АПЗ је да локална 
заједница има формиран ЛСЗ, донет ЛАПЗ, обезбеђено више од половине средстава за 
финансирање одређеном програма или мера и усклађење програма и мера са приоритетима 
и циљевима локалног економског развоја и локалног тржишта рада. 
 ЛАПЗ Општине Баточина за 2020. годину садржи ове елементе предвиђене чланом 
39. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености: 
 

1. Макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања 
2. Стање и токове на тржишту рада за наредну годину 
3. Циљеве и приоритртр политике запошљавања 
4. Програме и мере активне политике запошљавања са одговорностима за њихово 

спровођење и потребним средствима 
5. Финансијски извор за политику запошљавања и изворе финансирања 
6. Носиоце послова реализације ЛАПЗ 
7. Категорију теже запослених лица који имају приоритете укључивања у мере 

активне политике запошљавања 
8. Индикаторе успешности реализације програма и мера 

 
 Успешно остваривање ЛАПЗ и предвиђених приоритета и мера подразумева 
активно учешће и сарадњу свих институција и социјалних партнера и из тог разлога поред 
ЛСЗ ( у којем саставу су представници;Општинске Управе, Националне службе за 
запошљавање, образовних установа и представник послодавца) у припреми и изради ЛАПЗ 
учествовали су и Национална служба за запошљавање и стручне службе Општинске управе 
Баточина. 
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ПРОФИЛ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 
 
ПРИРОДНЕ И ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
 Територија Општине Баточина смештена је у средишном делу Србије и захвата 
источне делове Шумадије. Налази се у Централној Србији, у региону Шумадијског и 
Поморавског округа, односно субрегиону (округу) Шумадије. Општина Баточина је једна  
од седам Општина Шумадијског округа којој припада доњи део сливног подручја Лепенице 
и западни део великоморавске долине. Укупна површина Општине је 136км2, што чини 
5,69% укупне површине Шумадијског округа, 2,71% региона Шумадије и Поморавља, 
односно 0,24% укупне површине Централне Србије и 0,15% површине Републике. Граничи 
се на северу и североистоку са лаповском, на истоку са свилајначком, на југоистоку са 
јагодинском, на југозападу и западу са крагујевачком и на западу и северозападу са 
рачанском општином. Административно-управно седиште општине је варошица Баточина, 
које се налази у северном делу општинске територије  на 44 08 15'' северне географске 
ширине и 21 05 15 '' источне географске дужине. Лоцирана је у долини Велике Мораве на 
месту где се долина Лепенице спаја са долином Велике Мораве.  
 Баточина се налази на 105 км аутопута  Београд – Ниш ( аутопут Е -75) који је део 
коридора А-10) у непосредној близини саобраћајне петље.  Кроз Баточину пролази 
магистрални пут М-11.1: Баточина- Крагујевац – Кнић – Чачак. Баточина са регионалним 
путем Р-214 повезује са Лаповом, Великом Планом и Јагодином, а регионалним путем 
преко Трске са Рачом. Кроз територију општине пролазе две веома важне магистралне 
пруге: Београд -Ниш-Скопље и Лапово-Крагујевац- Краљево.  Поред варошице и села 
Баточине, на територији општине се налази и 10 сеоских насеља: Прњавор, Кијево, 
Жировница, Доброводица, Брзан, Милатовац, Никшић, Бадњевац, Градац и Црни Као. 
Према подацима Пописом становништва у Републици Србији 2011 године укупан број 
становништва у Општини Баточина је 11.760, од тога жена 5869 распоређених у 11 
насељних места. Према старосној  структури 1675 односно 14,24%  становништва је млађе 
од 15 година, 18,23% односно 2144 становништва припада младима од 15 до 29 година, 
19,05% или 2240 становника категорији лица старости од 30 до 44 година старости, 30,61% 
односно 3600 становника припада категорији лица старости од 45-65 година, а укупан број 
становника преко 60 година је 2101 односно 17,87% укупне популације. 
 
Становништво радног узраста од 15 до 64 године износи 67,89% односно 7984 укупног 
становништва. 
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СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА 

 
 

 Опште карактеристике тржишта рада до 2020. године остају непромењене у односу 
на претходни период: неусаглашеност понуде и потражње радне снаге, висока 
незапосленост, велико учешће дугорочно незапослених лица, неповољна квалификациона 
и старосна структура  незапослених који припадају категорији теже запошљивих, као и 
знатан број ангажованих лица у сивој економији код приватних послодаваца. 
 

 
ЗАПОСЛЕНОСТ 

 
 Број запослених у Општини Баточина, према последњим подацима Републичког 
завода за статистику из 2019. године износи 2.431 лице, од тога 2.336 лица је запослено у 
правним лицима (привредна друштва, предузећа, задруге, установе, предузетници, лица 
која обављају самосталну делатност и запослени код њих) и 95 регистрованих 
индивидуалних пољопривредника. 
 

 Број запослених по секторима делатности у Општини Баточина – 2019 

 

Назив делатности 2019 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 6 

Рударство 51 

Прерађивачка индустрија 948 

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром 28 

Снабдевање водом и управљање отпадним водама 181 

Грађевинарство 55 

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила 381 

Саобраћај и складиштење 76 

Услуге смештаја и исхране 38 

Информисање и комуникација 30 

Финансијске делатности и деланости осигурања 14 

Пословање некретнинама 0 

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 34 

Административне и помоћне услужне делатности 45 

Државна управа и обавезно социјално осигурање 127 

Образовање 170 

Здравствена и социјална заштита 95 
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Уметност, забава и рекреација 25 

Остале услужне делатности 32 
 

 
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ 

 
 Према подацима Агенције за привредне регистре у 2016 години активних предузећа 
било је 61, у 2017 години 67, у 2018 години  71 а у 2019 години активних предузећа је 72. 
Од наведеног броја предузећа која послују на територији општине Баточина 78% су микро 
предузећа, а 12% мала предузећа, а средњих предузећа је 10%. 
 
 

• микро предузећа              78% 
• мала предузећа                 12% 
• средња предузећа             10% 

 
 

Број привредних 
друштава 

2016 2017 2018 2019 

Активних 61 67 71 72 

Новооснованих 2 7 7 6 

Брисаних/угашених 3 4 2 3 
 

Извор: Агенција за привредне регистре 
 
РАДЊЕ 

 
  Према подацима агенције за привредне регистре у 2016. години активних 
радњи било је 316, у 2017. 310 радњи, у 2018 години  308 а у 2019 години активних радњи 
било је 316. 
 
 

Број предузетника 2016 2017 2018 2019 

Активних 316 310 308 316 

Новооснованих 42 39 17 21 

Брисаних/угашених 16 43 18 15 
 

Извор: Агенција за привредне регистре 
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Мала и средња предузећа која послују на територији општине Баточина 

Преглед најзначајнијих МСП 
 

 

Назив Делатност Број запослених 

ГРАХ АУТОМАТИВЕ Производња кабловских 
сетова за аутоиндустрију и 
производња електричних 
компоненти за 
аутоиндустрију и мале кућне 
апарате 

464 

АЛУРОЛЛ Производња, продаја, 
уградња и сервис 
индустријских и 
комерцијалних врата, роло 
врата, ролетни, комарника, 
столарије, крилних и клизних 
капија. Производња и продаја 
делова од пластике и 
челичних лимова за 
производе из продајног 
асортимана 

159 

ПОЛИПАК д.о.о. Производња полиетиленске 
амбалаже за честу употребу и 
амбалаже за употребу у 
индустријском паковању, као 
и програма папирне 
конфекције за употребу у 
домаћинствима и код 
професионалних купаца, а и 
снабдевање великих 
трговачких система 
наведеним производима 

150 

Привредно друштво  

БРЗАН-ПЛАСТ 
Рециклажа пластичног 
отпада, тетрапак, амбалаже и 
производња опреме за 
рециклажу 

 

158 

 

МИНЕЛА Д.О.О. Производња безалкохолних 
пића, сирупа за безалкохолна 
пића, вафел листова, 
разблажене сирћетне 
киселине, ПЕТ амбалаже у 

 
42 
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различитим облицима. Пакује 
природну негазирану воду, 

 
 

 На територији општине Баточина наведених пет предузећа тренутно упошљавају 
1008 радника и у наредном пероду ће бити главни носиоци привредног развоја  и у великој 
мери ће утицати на значајно повечање броја новозапослених радника. 
 

 Компанија ГРАХ АУТОМАТИВЕ је извозно оријентисана и све своје производе 
пласира на тржиште Европске Уније. Непрестано улаже у сопствени развој, па је самим 
тим планирано да се прошире производни капацитети, увођењем нових производа и 
производних линија, као и упошљавање нових запослених. Турновер ( обрт ) компаније 
износи 14 мил. евра годишње, док је у плану да се у периоду (2017-2022) он увећа на 17 
мил евра годишње. 
 Намеће се закључак да ће ова компанија бити један од носиоца развоја у будућности 
на територији општине Баточина. 
 
 АЛУРОЛЛ на основу нових технологија материјала и дугогодишњег искуства у 
наредном периоду прошириће производњу, отвориће нова тржишта и задовољити 
најсложеније захтеве како на домаћем тако и на страном тржишту, што ће условити 
улагање у унапређење производње и људске ресурсе и омогућити упошљавање нових 
запослених. 
 
 ПОЛИПАК д.о.о. Свакодневно ради на унапређивању производње и квалитета  
производа у складу са захтевима купаца и тржишта. У наредном периоду је предвиђено 
освајање области производње биоразградивих фолија на бази природних материјала, а у 
области папирне галантерије ће се прећи на ламинарне производе. Сва унапређења ће се 
вршити у циљу развоја предузеће и производње како би се створили услови за 
упошљавање нових запослених у наредном периоду. 
 

 Привредно друштво БРЗАН-ПЛАСТ има посебна знања и велико искуство у 
делатности рециклаже и пластичног отпада и производње опреме за рециклажу. Планира 
да још побољша постојећи квалитет и изврши унапређење и проширење своје делатности и 
пласира своје производе како у земљи, тако и у земље Европске Уније. Сва унапређења 
производње и пласмана ће омогућити у наредном периоду и нових запослених 
упошљавања, 
 
 МИНЕЛА Д.О.О. На основу конкретних захтева купаца као и утврђених потреба 
тржишта, дефинисани су планови и активности за почетак производње још једног 
асортимана производа који се тиче алкохолних пића. То је нови правац развоја и нова 
димензија израза предузећа, која ће омогућити повећање обима производње, а самим тим и 
стварање могућности за упошљавање нових запослених у наредном периоду, 
 
 Како се МСП сектор развија, тако је битно да развој буде подржан од стране 
одговарајућих удружења предузетника, која би се бавила проблемима и питањима везаним 
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за предузетнике, Удужења би омогућила непосредну комуникацију предузетника, размену 
идеја, заједничко решавање проблема и остало на територији општине Баточина. 
 

 
 

НЕЗАПОСЛЕНОСТ 
 

 Незапосленост данас представља један од најтежих економских и социјалних 
проблема како у Србији, тако и у Општини Баточина, где је висок ниво незапослености 
присутан већ дужи низ година. Општа привредна и друштвена кретања непосредну су се 
одразила на стање и кретање на тржишту рада у области запослености и запошљаваља. 
 У Општини Баточина код НСЗ испостава Баточина на дан 31.12,2019. године, 
евидентирано је 1936 незапослених лица. 
 
 У односу на 2016. годину дошло је до смањења броја незапослених лица за 7%, 
 
Преглед броја незапослених лица према степену стручне спреме и полу 

 

Год. Пол Степен стручне спреме 

 I II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII Укупно 

2016 мушкарци 281 23 360 290 15 15 6 32 1 0 1.023 

жене 361 36 261 295 3 21 10 66 0 0 1.053 

укупно 642 59 621 585 18 36 16 98 1 0 2.076 

2017 мушкарци 279 20 333 275 16 15 7 24 0 0 969 

жене 352 37 241 280 3 16 13 57 0 0 999 

укупно 631 57 574 555 19 31 20 81 0 0 1.968 

2018 мушкарци 254 24 309 276 10 13 6 34 1 0 927 

жене 354 37 243 303 3 15 17 51 0 0 1.023 

укупно 608 61 552 579 13 28 23 85 1 0 1.950 

2019 мушкарци 249 23 308 283 8 15 8 25 0 0 919 

жене 337 35 240 319 3 12 18 53 0 0 1017 

укупно 586 58 548 602 11 27 26 78 0 0 1.936 

 
Извор: Национална служба за запошљавање – филијала Крагујевац 
 Анализом квалификационе структуре незапослених лица на крају 2019. године, 
може се закључити да је најбројнија групација незапослених са средњом стручном 
спремом ( III и   IV степен стручне спреме) – 1150 лицa, односно 60% од укупног броја 
незапослених лица, што указује на неусклађеност образовног система са потребама 
привреде – тржишта рада. 
 Високо учешће у посматраној структури остварује групација незапослених лица без 
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квалификације – 586 лица, односно 30% којима је потребно унапређење радних 
способности, како би се достигли захтеви тржишта, 
 Није занемарљив податак да се на крају 2019. године на евиденцији незапослених са 
вишом стручном спремом (VI степен стручне спреме) налазe 53 лицa, то јест 3%, а са 
високом стручном спремом (VII степен стручне спреме) 78 незапослених лица, односно 4% 
од укупног броја незапослених. 
 Укупан број регистрованих незапослених жена је 1017, што чини 53% од укупног 
броја незапослених на евиденцији НСЗ – испостава Баточина. 
 

Преглед незапослених лица према старости и полу (31.12.2019. године) 
 

Године 
старости 
 

Број незапослених % 

Укупно Жене Мушкарци 

15-19 52 23 29 3 

20-24 176 91 85 9 

25-29 212 113 99 11 

30-34 181 101 80 9 

35-39 175 85 90 9 

40-44 219 123 96 11 

45-49 208 111 97 11 

50-54 228 128 100 12 

55-59 273 153 120 14 

60-65 212 89 123 11 

Укупно 1936 1017 

 

919 100% 

Извор: Национална служба за запошљавање – филијала Крагујевац 
 Незапослених лица до 30 година старости, на дан 31.12.2019. године има 440, што 
износи 23% у односу на укупан број незапослених. Незапослених лица преко 50 година 
старости, на дан 31.12.2019. године има 713, што износи 37%. Знатно учешће у укупном 
броју незапослених остварује и групација између 30-те и 50-те године, а њих има 783, што 
износи 40%. 
Преглед незапослених лица по полу и дужини тражења посла (31.12.2019. године) 
 

Трајање 
незапослен
ости 
 

Број незапослених % 

Укупно Жене Мушкарци 

До 3 месеца 178 57 121 9 
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3-6 месеци 118 51 67 6 

6-9 месеци 81 41 40 4 

9-12 месеци 88 44 44 5 

1-2 године 308 174 134 16 

2-3 године 185 109 76 10 

3-5 година 234 114 120 12 

5-8 година 247 120 127 13 

8-10 година 147 89 58 7 

Преко 10 
година 

350 218 132 18 

Укупно 1936 1017 
 

919 100% 

Извор: Национална служба за запошљавање -филијала Крагујевац 
 
Број дугорочно незапослених лица је 1471 што износи 76% од укупног броја незапослених 
лица. 
 
ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

 
 Основни циљ стратегије запошљавања је повећање запослености, односно 
успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености праћеном растом учешћа 
одраслог становништва на тржишту рада. 
 
 Приоритети политике запошљавања на територији Општине Баточина су: 

- пдстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на извођењу 
јавних радова, 

- подршка локалној политици запошљавања, 
- промоција и подршка предузетништву. 

 
 У 2020. години све категорије теже запошљивих лица ће имати приоритет у 
укључивању у меру активне политике запошљавања, а то су: дугорочно незапослена лица, 
лица без квалификације и нискоквалификовани, млади до 30 година, лица преко 50 година, 
особе са инвалидитетом, вишкови запослених, роми, избегла и расељена лица, повратници 
по споразуму о реадмисији, радно способни корисници новчане помоћи, жене, жртве 
породичног насиља, жртве трговине људима и деца без родитељског старања. 
 
 Мере АПЗ, предвиђене ЛАПЗ-ом за 2020. годину односе се искључиво на 
незапослена лица пријављена на евиденцију незапослених код НСЗ -  испостава Баточина, 
као и послодавце који имају регистровану делатност на територији Општине Баточина. 
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 Кључни елементи политике запошљавања усмерени ка повећању запослености: 
подршка страним директним инвестицијама, подршка предузетништву у унапређење 
финансијских подстицаја да би се рад више исплатио. Таква политика треба да доведе до 
стабилног раста запослености, повећања продуктивности, спречавања искључености са 
тржишта рада, отварање нових радних места, већа улагања у људски капитал и подстицање 
социјалне инклузије на тржишту рада. 
 
 Поред Националне службе запошљавања – Филијака Крагујевац Испостава 
Баточина, која је носилац политике запошљавања на територији Општине Баточина, 
формиран је Локални савет за запошљавање (ЛСЗ) као саветодавно теко које оснивачу даје 
мишљења и препоруке у вези питања  од интереса за унапређење запошљавања и то: 
плановима запошљавања, програмима и мерама активне политике запошљавања, 
Формирањем Локалног савета за запошљавање и доношењем програма активне политике 
запошљавања, Општина Баточина је препознала могућност да утиче на политику 
запошљавања на својој територији и да установљава мере за смањење незапослености и 
повећа запосленост. 
 
 
МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2020. 
ГОДИНУ 

 
 Утврђени приоритети и задаци постижу се спровођењем мера активне политике 
запошљавања. 
 Локалним акционим планом запошљавања Општине Баточина за 2020. годину 
предвиђена је следећа мера: 
 

o Организовање јавних радова од интереса за општину Баточина ради 
запошљавања теже запошљивих категорија незапослених лица 

 
 Јавни радови су мера активне политике запошљавања који се организују у циљу 
запошљавања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне 
потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања 
одређеног друштвеног интереса, У 2020. години, планирано је организовање јавних радова 
у трајању од највише четири месеца, у области социјалних, хуманитарних, културних и 
других делатности, у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања 
и заштите животне средине и природе. Право учествовања у поступку спровођења јавних 
радова имају: органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, 
привредна друштва, предузетници, задруге и удружења. Средства намењена за 
организовање јавних радова користиће се за зараде незапослених лица укључених у јавне 
радове, за трошкове за долазак и одлазак с рада и за трошкове спровођења јавних радова. 
 
 За реализацију мере активне политике запошљавања - јавни радови, из ЛАПЗ 
средства су планирана Одлуком о буџету општине Баточина за 2020. годину у укупном 
износу од 2.200.000,00 динара. 
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ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ 

ФИНАНСИРАЊА 
 

 Потребна средства за реализацију програма и мера сктивне политике запошљавања, 
као и финансирање  локалног акционог плана запошљавања у 2020. години, износе 
4.380.000.00 динара. 
 Предлог распореда средстава за реализацију мера активне политике запошљавања 
за 2020. годину 
 
Бр. Мере активне политике запошљавања Средства 

1. Организовање јавних радова 4.380.000.00 динара 

 
 Одредбом члана 6. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, 
утврђено је да општина може да поднесе захтев Министарству за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања за суфинансирање програма и мера активне политике 
запошљавања, предвиђених у локалним акционим плановима, средствима из Републичког 
буџета. 
 С обзиром да су средства предвиђена буџетом мања од потребних за спровођење 
активне политике запошљавања на територији општине Баточина, затражиће се додатна 
средства од Министарства за рад, запошљавања и социјалне политике у складу са законом. 
 
 Предлог распореда средстава за учешће Министарства и општине Баточина у 
финансирању мера ЛАПЗ општине Баточина за 2020. годину 
 
Бр. Мере активне политике 

запошљавања 
Средства општине 
Баточина 

НСЗ Република 
Србија 

1. Организовање јавних радова 2.200.000,00 2.180.000,00 

 
 Општина Баточина је буџетом за 2020. годину планирала је 2.200.000,00 динара за 
спровођење програма и мера активне политике запошљавања. 
 
 С обзиром да недостају средства у износу од 2.180.000,00 динара планирана за 
реализацију ЛАПЗ општине Баточина, општина ће поднети захтев за додатно учешће у 
финансирању наведеног програма сходно Националном акционом плану запошљавања за 
2020. годину. 
 
НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛАПЗ-А 

 
 Мере активне политике запошљавања реализују надлежне службе управе општине 
Баточина и Локални савет за запошљавање у сарадњи са националном службом за 
запошљавање и осталим установама, организацијама и удружењима из области 
запошљавања за сваки специфични циљ појединачно, носиоци активности су у обавези да 
кроз мониторинг и евалуацију прате и оцењују ефекте активних мера политике 
запошљавања. 
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 На основу члана 20. став 1. тачка 
2. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др.закон,101/2016 - др.закон и 47/2018), 
члана 2. став 3. тачка 14., члана 3, 4, 5., 9. 
и 13. Закона о комуналним делатностима 
("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 
104/2016), члана 19. – 22. Уредбе о 
начину и условима за отпочињање 
обављања комуналних делатности („Сл. 
гласник РС", бр. 13/2018, 66/2018 и 
51/2019),  члана 66. и 67. Закона о 
добробити животиња ("Сл. гласник РС", 
бр. 41/2009), члана 46. Закона о 
ветеринарству ("Сл. гласник РС", бр. 
91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019 – 
др.закон) и члана 40. тачка 20. Статута 
општине Баточина („Сл. гласник општине 
Баточина“, бр. 9/19), Скупштина општине 
Баточина, на седници одржаној дана 
14.02.2020. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 о измени и допуни Одлуке о обављању 

делатности зоохигијене на територији 
општине Баточина 

 
Члан 1. 

У Одлуци о обављању 
делатности зоохигијене на територији 
општине Баточина („Сл. гласник општине 
Баточина“, бр. 9/19), у члану 3. став 1. 
алинеја 4. мења се и гласи:  

„нешкодљиво уклањање и 
транспорт лешева животиња са јавних 
површина и објеката за узгој, држање, 
дресуру, излагање, одржавање такмичења 
или промет животиња до објеката за 
сакупљање, прераду или уништавање 
споредних производа животињског 
порекла на начин који не представља 
ризик по друге животиње, људе или 
животну средину.“ 

 

Члан 2. 

Члан 4. мења се и гласи:  
 „Делатност зоохигијене, односно 
поједине послове из оквира делатности 
зоохигијене из члана 3. ове одлуке, 
обављаће јавно предузеће, привредно 
друштво, предузетник или други 
привредни субјект (у даљем тексту: 
вршилац делатности) коме општина 
Баточина повери обављање делатности у 
складу са законом. 
  Вршилац делатности је обавезан 
да испуњава услове за обављање 
делатности зоохигијене прописане 
Уредбом којом се уређују начин и услови 
за отпочињање обављања комуналних 
делатности, као и услове у складу са 
прописима којима се уређује заштита 
становништва од заразних болести и 
прописима којима се уређује добробит 
животиња. 
 Вршилац делатности, који обавља 
послове нешкодљивог уклањање лешева 
животиња са јавних површина поред 
услова из става 2. овог члана, обавезан је 
да испуњава услове прописане законом и 
подзаконским актима из области 
ветеринарства.“ 

 
Члан 3. 

У члану 10. став 1. мења се и 
гласи:  

„Послови нешкодљивог 
уклањања и транспорта лешева животиња 
са јавних површина до објеката за 
сакупљање, прераду или уништавање 
споредних производа животињског 
порекла обухватају:“. 

 
Члан 4. 

 У члану 17. став 1. тачка 2. мења 
се и гласи: 
 „2.сахрањивање угинулих 
животиња и њихових делова ван места 
одређеног за ту сврху, односно противно 
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подзаконским актима који уређују начин 
разврставања и поступања са споредним 
производима животињског порекла, 
ветеринарско-санитарним условима за 
изградњу објеката за сакупљање, прераду 
и уништавање споредних производа 
животињског порекла, начину 
спровођења службене контроле и 
самоконтроле, као и условима за сточна 
гробља и јаме гробнице“. 

 
Члан 5. 

 У осталом делу Одлука о 
обављању делатности зоохигијене на 
територији општине Баточина остаје 
непромењена.  
 

Члан 6. 
 Овлашћује се секретар скупштине 
општине да изради пречишћен текст 
Одлуке о обављању делатности 
зоохигијене на територији општине 
Баточина.  
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Баточина“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАТОЧИНА 

Број: 020-178/20-01 од 14.02.2020. 
године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Павловић 

_______________________ 
 

 На основу члана 13. и 20. став 1. 
тачка 1. Закона о управљању отпадом 
(„Службени гласник РС“, број 36/2009, 
88/2010, 14/2016 и 95/2018 -др. закон) и 
члана 40. тачка 4. Статута општине 
Баточина („Сл. гласник општине 
Баточина", бр. 9/19), Скупштина 
општине Баточина, на седници одржаној 

дана 14.02.2020. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 

о приступању изради Локалног плана 
управљања отпадом на територији 

општине Баточина 
 

Члан 1. 
 Овом  одлуком приступа се
 изради Локалног плана 
управљања отпадом за територију 
општине Баточина (у даљем тексту: 
Локални план управљања отпадом). 

 
Члан 2. 

 Локални план управљања 
отпадом доноси се за периоод од десет 
година.  

 

Члан 3. 
  Локални план управљања 
отпадом садржи: 

1) очекиване врсте, количине и 
порекло укупног отпада на територији; 

2)  очекиване врсте, количине и 
порекло отпада који ће бити искоришћен 
или одложен у оквиру територије 
обухваћене планом; 

3) очекиване врсте, количине и 
порекло отпада који ће се прихватити из 
других јединица локалне самоуправе; 

4) очекиване врсте, количине и 
порекло отпада који ће се отпремити у 
друге јединице локалне самоуправе; 

5) циљеве које треба остварити у 
погледу поновне употребе и рециклаже 
отпада у области која је обухваћена 
планом; 

6) програм сакупљања отпада из 
домаћинстава; 

7) програм сакупљања опасног 
отпада из домаћинстава; 

8) програм сакупљања 
комерцијалног отпада; 

9) програм управљања 
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индустријскаим отпадом; 
10) предлоге за поновну употребу и 

рециклажу компонената комуналног 
отпада; 

11) програм смањења количина 
биоразградивог и амбалажног отпада у 
комуналном отпаду; 

12) програм развијања јавне свести о 
управљању отпадом; 

13) локацију постројења за 
сакупљање отпада, третман и одлагање 
отпада, укључујући податке о 
урбанистичко техничким условима; 

14) мере за спречавање кретања 
отпада који није обухваћен планом и 
мере за поступање са отпадом који 
настаје у ванредним ситуацијама; 

15) мере санације неуређених 
депонија; 

16) надзор и праћење планираних 
активности и мера; 

17) процену трошкова и изворе 
финансирања за планиране активности; 

18) сарадњу између две или више 
јединица локалне самоуправе; 

19) рокове за извршење планираних 
мера и активности; 

20) друге податке, циљеве и мере од 
значаја за ефикасно управљање отпадом. 
 

Члан 4. 

 Локални план управљања
 отпадом припрема Одељење 
за имовинско - правне послове, 
урбанизам, грађевинарство, стамбено - 
комуналне, инспекцијске послове и 
инвестиције Општинске управе 
општине Баточина у сарадњи са другим 
органима надлежним за послове 
привреде, финансија, заштите животне 
средине, урбанизма, као и са 
представницима привредних друштава, 
односно предузећа, удружења, стручних 
институција, невладиних и других 
организација које се баве заштитом 

животне средине, укључујући и 
организације потрошача. 

 

Члан 5. 
 Финансијска средства за израду 
Локаног плана управљања отпада 
обезбеђују се у буџету општине 
Баточина и из других извора 
финансирања. 

 
Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине 
Баточина“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Број: 020-179/20-01 од 14.02.2020. 

године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
________________________ 

 
На основу члана 60. став 2, 3. и 4. 

Закона о пољопривредном земљишту 
(''Сл. гласник РС'', бр. 62/06, 65/08, 41/09, 
112/15, 80/2017 и 95/2018 – др. закон), 
члана 20. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр.129/2007 и 83/2014-др. закон, 
101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 40. 
тачка 29. Статута општине Баточина 
(„Службени гласник општине Баточина“, 
бр. 9/19), Скупштина општине Баточина, 
на седници одржаној 14.02.2020. године, 
донела је: 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине 
Баточина за 2020. годину 
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Члан 1. 
УСВАЈА СЕ Годишњи програм 

заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општине 
Баточина за 2020. годину, на који је 
добијена сагласност Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Управа за пољопривредно 
земљиште, број 320-51-816/2020-14 од 
31.01.2020. године.   
 

Члан 2. 
Годишњи програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног  

земљишта  општине Баточина за 2020. 
годину, је саставни део ове одлуке. 
 

Члан 3. 
 Ова oдлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Баточина“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
Број: 020-180/20-01 од 14.02.2020. 

године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
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ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 
 

 
 
 
 
 
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ,  
 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ  
 

ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ БАТОЧИНА ЗА 2020.  
 

ГОДИНУ 
 
 

 
 

 
 

 

 
Баточина, јануар 2020. године 
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ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ 

 
 

ГОДИШЊИ  ПРОГРАМ 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

I 
ОПШТИ ДЕО 

 
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 
1.1. Положај и величина територије 

 
Територија општине Баточина налази се у Шумадији, која представља језгро 

 средње Србије, простире се на 136 км2, има 11 насељених места и  око 12.750 становника, 
смештених у 3.777 домаћинстава. 

По достигнутом нивоу привредне развијености општина Баточина спада у мање 
развијене општине у Региону Шумадије и Поморавља, па и на територији Републике 
Србије.                                                                                                                                                                                                                             
 Посматрано по структури привреде општина је више аграрна него индустријска. 
Ратарска производња је основна базична грана пољопривреде општине, обухвата 
производњу жита, индустријског биља, поврћа и сточног крмног биља. Ратарство је 
углавном подређено сточарству и преставља крмну базу за гајење стоке 

Територија општине смештена је дуж дела ауто-пута Београд-Ниш,  
магистралног пута Баточина-Мрчајевци и железничке пруге Лапово-Краљево и Београд-
Ниш и граничи се општинама са севера Лаповом, са истока Свилајнцом, са југо-истока 
Јагодином, са југо-запада градом  Крагујевцом и са северо-запада Рачом. 

Кроз територију општине Баточина протичу две реке, Лепеница и Велика Морава и 
пресецају је водотокови потока Бачевака, Раљевца, Кијевачког, Грабовика и других мањих 
потока. 
 Лепеница се улива у Велику Мораву која представља природну границу са 
суседном општином Свилајнац. 
 Подручје општине састоји се од брдског и равничарског дела. 
 Највећа брда су Шупљаја, Стражевица и Рогац  и друга мања брда са довољно 
покривеним растињем и шумама а равничарски део са плодним земљиштем налази се у 
долини реке Лепенице и простире се од села Милатовца до њеног ушћа у Велику Мораву и 
моравска долина у пределу атара Брзана. 
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Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама 

површинама и класама 
 

 
 Општина Баточина (дванаест катастарских општина), располаже са око 10.230,00 ха 
пољопривредног земљишта од чега има близу 9.000,00 ха ораничних површина. 
 1.2. Клима 

 
 На подручју општине Баточина влада умерено континентална клима са израженим 
годишњим добима, хладном и дугом зимом, топлим летом и умереним топлим прелазним 
добима пролећем и јесеном. 
 Годишња сума падавина износи око 653 мм. И омогућује гајење свих култура 
умереног континенталног климатског подручја. 
 У периоду март-август падавине на подручју општине износе 352 мм. 
 За високу пољопривредну производњу за наше подручје потребно је око 580 мм 
падавина што значи да недостаје око 200 мм падавина у току вегетације. 
 Подручје Баточине налази се (према ружи ветра) под утицајем провлађујућег ветра 
из правца ЕЦЕ (исток-југоисток), који је слаповитог карактера и дува на ударе. Други по 
честини јављања је ветар из правца WNW (запад – северозапад). 
 Током читаве године а посебно од јесени до пролећа могућа је појава северо-
источног ветра (кошава) која често неповољно утиче на гајене културе путем оштећења а 
поред тога и путем исушења земљишта током вегетације. 
 

1.3. Типови земљишта 
 

 Сви типови земљишта који се налазе на подручју општине су плодни и омогућавају 
гајење свих култура. 

На подручју општине најраспрострањенији тип земљишта је гајњача у 
оподзољавању, продирана гајњача и смоница. 
 Алувијална смоница је распрострањена у долини реке Лепенице и у ширем појасу 
десно од железничке пруге Ниш-Београд. Лево од овог појаса па до корита Велике Мораве 
као и источно на подручју КО Кијево и КО Црни Као има нешто смонице и на подручју 
КО Доброводица, Жировница и Доња Баточина, продиране гајњаче, док се на осталим 
површинама општине простире гајњача. 
 
 
2. ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 
 Тренутно стање заштите пољопривредног земљишт у општини Баточина захтева 
пре свега предузимање мера на спречавању коришћења пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе, предузимање мера на спречавању уситњавања обрадивог 
пољопривредног земљишта, спровођење редовне контроле плодности земљишта и заштита 
од пољске штете. 
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 За ово подручје је од значаја и одбрана од ветрова. Ту функцију за сада врше шуме, 
шумарци, спорадична стабла  и живице и то се стање у евентуалној комасацији не би 
смело наруштити. У замену за ову природну заштиту било би нужно засадити 
ветрозаштитне појасеве. 

Такође, потребно је спречити коришћење пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе , сем у законом дозвољеним случајевима. 
 

3. УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 

  
 Просечна величина поседа – 2,78 ха 

 Просечна величина парцеле пољопривредног земљишта је- 0.27 ха 
 

 
 Комасација пољопривредног земљишта спроведена је на 457 ха у две катастарске 
општине на територији општине Баточина и то КО Жировница и КО Бадњевац. Међутим, 
једном броју учесника комасације и то 1 из Жировнице и  40 из Бадњевца који нису били 
задовољни наделом земљишта још није донето коначно решење по жалби, те није довршен 
поступак комасације на површини од  30  хектара. 
 Такође, започет је и поступак комасације у три катастарске општине и то у КО 
Баточина, КО Црни Као и КО Градац, на површини од 300 ха које је због недостатка 
финансијских средстава привремено обустављен. 
 Каналска мрежа за наводњавање и одводњавање на подручју општине Баточина 
није изграђена осим у комасационом подручју у КО Жировница и КО Бадњевац где су 
изграђени канали за одводњавање. Овај проблем нарочито је  изражен у периодима 
високог нивоа подземних вода и велике количине атмосферских падавина, тако да су 
велике површине пољопривредног земљишта у тим периодима поплављене. Због тога је 
неопходно изградити недостајуће канале и редовно их одржавати. 
 Пољски путеви осим у комасационом подручју се не одржавају, доста су 
оштећењени и велики број је преоран и узурпиран од стране власника и корисника 
пољопривредног земљишта. Да би се то стање поправило, потребно је уложити знатна 
новчана средства за изградњу, одржавање и уређење пољских путева. 
  За остваривање права пречег закупа за 2020. годину није било поднетих захтева. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
БРОЈ II                                         ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

163 
 
 
 

 

 
 
 
 

табела 2. Прегелд површина пољопривредног земљишта по 
облицима својине по КО         
   обрадиво обрадиво 

Total 
остало остало 

Total 
Укупно: 

   1 2 3 4 5 7 8 9 

Р.бр. КО Облик 
својине 

ЊИВА ВРТ ВОЋЊАК ВИНОГРАД ЛИВАДА ПАШЊАК РИБЊАЦИ, 
ТРСТИЦИ 
И 
МОЧВАРЕ 

ОСТАЛО 
ЗЕМЉИШТЕ 

1 Баточина Државна 0,2364 0 0,0878 0 0 0,3242 0 0 0 0 0,3242 

1 2 3 4 7 8 9

Р.бр. КО ЊИВА ВРТ ВОЋЊАК ВИНОГРАД ПАШЊАК РИБЊАЦИ, 
ТРСТИЦИ 

ОСТАЛО 
ЗЕМЉИ1 Баточина 

(варошица)
4,4104 0 0,2208 0 4,6312 0 0 0,6736 0,6736 5,3048

2 Баточина (село) 10,3107 0 0,0794 0,1 10,4901 0 0 0,0066 0,0066 10,4967
3 Брзан 55,8731 0 0,4334 0 73,8211 0 0 2,8359 2,8359 76,657
4 Доброводица 6,457 0 0,009 0 6,466 3,4884 0 0 3,4884 9,9544
5 Жировница 8,3813 0 0,724 0,0492 9,1845 1,2761 0 0 1,2761 10,4606
6 Кијево 18,236 0 0,2759 0,0541 19,7992 0,1483 0 0,9152 1,0635 20,8627
7 Милатовац 10,0671 0 0,265 0 12,2185 0,007 0 0 0,007 12,2255
8 Никшић 2,5433 0 0,1435 0,0146 2,8353 0,1415 0 0 0,1415 2,9768
9 Прњавор 7,0745 0 0 0 7,0745 0,935 0 0,007 0,942 8,0165
10 Бадњевац 35,2233 0 0,4101 0,195 36,3622 4,7427 0 0,0006 4,7433 41,1055
11 Градац 11,5603 0 1,0845 0 14,2202 0,1362 0 4,8404 4,9766 19,1968
12 Црни Као 22,2017 0 0,2734 0,172 22,9149 0,3101 0 0 0,3101 23,225

192,3387 0 3,919 0,5849 220,0177 11,1853 0 9,2793 20,4646 240,482Укупно: 23,1751

1,8864

0,1339

0

0,5338

1,5754

0,2678

табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по 
катастарским општинама и културама

обрадиво обрадиво Total остало

0

остало Total Укупно:

5

ЛИВАДА

1,2332

0

17,5146

0

0,03
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(варошица) РС 

Државна 
Србија и 
Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 
облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 
својина 4,174 0 0,133 0 0 4,307 0 0 0,6736 0,6736 4,9806 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Приватна 293,7527 0,1032 50,9919 6,306 24,1225 375,2763 4,7619 0 81,3702 86,132 461,4084 

Баточина (варошица) Total 298,1631 0,1032 51,2127 6,306 24,1225 379,9075 4,7619 0 82,0438 86,806 466,7132 
2 Баточина 

(село) 
Државна 
РС 1,0649 0 0 0,1 0 1,1649 0 0 0 0 1,1649 

Државна 
Србија и 
Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 
облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Јавна 
својина 9,2458 0 0,0794 0 0 9,3252 0 0 0,0066 0,0066 9,3318 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Приватна 513,0937 0 39,8674 28,7948 14,4078 596,1637 10,3105 0 155,1777 165,49 761,6519 

Баточина (село) Total 523,4044 0 39,9468 28,8948 14,4078 606,6538 10,3105 0 155,1843 165,49 772,1486 

3 Брзан Државна 
РС 50,0144 0 0,2747 0 17,0334 67,3225 0 0 2,8359 2,8359 70,1584 

Државна 
Србија и 
Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Други 
облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Јавна 
својина 5,8587 0 0,1587 0 0,4812 6,4986 0 0 0 0 6,4986 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 1696,9985 0 204,1346 77,8032 33,5617 2012,498 10,303 0 230,3338 240,64 2253,1348 

Брзан Total 1752,8716 0 204,568 77,8032 51,0763 2086,319 10,303 0 233,1697 243,47 2329,7918 
4 Доброводица Државна 

РС 4,3907 0 0,009 0 0 4,3997 3,4884 0 0 3,4884 7,8881 

Државна 
Србија и 
Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 
облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 
својина 2,0663 0 0 0 0 2,0663 0 0 0 0 2,0663 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Приватна 1002,5459 0 56,3813 10,4612 5,7843 1075,173 6,6187 0 155,6147 162,23 1237,4061 

Доброводица Total 1009,0029 0 56,3903 10,4612 5,7843 1081,639 10,1071 0 155,6147 165,72 1247,3605 
5 Жировница Државна 

РС 0,4756 0 0,4598 0 0 0,9354 0 0 0 0 0,9354 

Државна 
Србија и 
Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 
облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Јавна 
својина 7,9057 0 0,2642 0,0492 0,03 8,2491 1,2761 0 0 1,2761 9,5252 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Приватна 634,5281 0 83,9613 12,3466 7,6803 738,5163 18,4001 0 184,8387 203,24 941,7551 

Жировница Total 642,9094 0 84,6853 12,3958 7,7103 747,7008 19,6762 0 184,8387 204,51 952,2157 

6 Кијево Државна 
РС 3,5996 0 0,2759 0 0,1912 4,0667 0 0 0 0 4,0667 

Државна 
Србија и 
Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 
облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Јавна 
својина 14,6364 0 0 0,0541 1,042 15,7325 0,1483 0 0,9152 1,0635 16,796 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 1334,6752 0 85,5445 32,1008 30,6929 1483,013 4,8671 0 330,4256 335,29 1818,3061 

Кијево Total 1352,9112 0 85,8204 32,1549 31,9261 1502,813 5,0154 0 331,3408 336,36 1839,1688 

7 Милатовац Државна 
РС 0,0665 0 0 0 0 0,0665 0,007 0 0 0,007 0,0735 

Државна 
Србија и 
Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 
облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 
својина 10,0006 0 0,265 0 1,8864 12,152 0 0 0 0 12,152 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 302,2557 0 39,2365 1,9568 35,7693 379,2183 3,2751 0 44,8155 48,091 427,3089 
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Милатовац Total 312,3228 0 39,5015 1,9568 37,6557 391,4368 3,2821 0 44,8155 48,098 439,5344 
8 Никшић Државна 

РС 0,0158 0 0 0 0,0669 0,0827 0,1415 0 0 0,1415 0,2242 

Државна 
Србија и 
Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 
облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 
својина 2,5275 0 0,1435 0,0146 0,067 2,7526 0 0 0 0 2,7526 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Приватна 203,8664 0 31,7473 1,1178 9,8122 246,5437 0,5072 0 45,8004 46,308 292,8513 

Никшић Total 206,4097 0 31,8908 1,1324 9,9461 249,379 0,6487 0 45,8004 46,449 295,8281 
9 Прњавор Државна 

РС 0,8016 0 0 0 0 0,8016 0 0 0,007 0,007 0,8086 

Државна 
Србија и 
Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 
облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Јавна 
својина 6,2729 0 0 0 0 6,2729 0,935 0 0 0,935 7,2079 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Приватна 321,3651 0 56,4162 4,4189 8,2602 390,4604 2,915 0 148,2644 151,18 541,6398 

Прњавор Total 328,4396 0 56,4162 4,4189 8,2602 397,5349 3,85 0 148,2714 152,12 549,6563 

10 Бадњевац Државна 
РС 18,4177 0 0,4101 0,195 0,5338 19,5566 4,3207 0 0,0006 4,3213 23,8779 

Државна 
Србија и 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Црна Гора 

Други 
облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 
својина 16,8056 0 0 0 0 16,8056 0,422 0 0 0,422 17,2276 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 1470,8248 0 91,6627 19,6237 21,3368 1603,448 36,2506 0 347,1396 383,39 1986,8382 
Бадњевац Total 1506,0481 0 92,0728 19,8187 21,8706 1639,81 40,9933 0 347,1402 388,13 2027,9437 

11 Градац Државна 
РС 1,4723 0 0,0785 0 1,3576 2,9084 0,0099 0 0 0,0099 2,9183 

Државна 
Србија и 
Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 
облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 
својина 10,088 0 1,006 0 0,2178 11,3118 0,1263 0 4,8404 4,9667 16,2785 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Приватна 276,2766 0 22,0111 6,3092 22,0177 326,6146 34,6833 0 91,405 126,09 452,7029 

Градац Total 287,8369 0 23,0956 6,3092 23,5931 340,8348 34,8195 0 96,2454 131,06 471,8997 
12 Црни Као Државна 

РС 2,2932 0 0 0 0 2,2932 0 0 0 0 2,2932 

Државна 
Србија и 
Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 
облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Јавна 
својина 19,9085 0 0,2734 0,172 0,2678 20,6217 0,3101 0 0 0,3101 20,9318 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Приватна 661,9455 0 49,4695 10,5212 52,0229 773,9591 7,7574 0 111,4698 119,23 893,1863 

Црни Као Total 684,1472 0 49,7429 10,6932 52,2907 796,874 8,0675 0 111,4698 119,54 916,4113 

Укупно: 8904,4669 0,1032 815,3433 212,3451 288,6437 10220,9 151,8352 0 1935,9347 2087,8 12308,6721 

 
 
табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама 

    
           
 пољопривредно земљиште у ха Укупно: 

 класа 

Култура 1 2 3 4 5 6 7 8 

ВИНОГРАД   0,2588 0,3261           0,5849 
ВОЋЊАК 1,3849 1,0981 1,436           3,919 
ЛИВАДА 2,3499 2,1639 4,7233 0,1099       13,8281 23,1751 
ЊИВА 48,8042 45,7534 56,5473 32,5859 4,2332 4,0997 0,315   192,3387 

ПАШЊАК   0,3934 0,8705 4,2815 0,0099 5,63     11,1853 

Укупно: 52,539 49,6676 63,9032 36,9773 4,2431 9,7297 0,315 13,8281 231,203 

 
 
ТАБЕЛА 4: Одводњавање 

      
каналска мрежа цевна дренажа УКУПНО у ха 

 
изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха 
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ТАБЕЛА 5: Наводњавање 

      
широкозахватне 

машине у ха 

тифони у ха кап по кап 

(миниорошавање)у ха 

кишна крила у ха остало у ха УКУПНО у ха 

 
             

        
ТАБЕЛА 6: Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака 

 
физичке 

мелиорације у ха 

хемијске 

мелиорације у 

ха 

биолошке 

мелиорације у ха 

мелиорације 

ливада и пашњака 

у ха 

остало у ха УКУПНО у ха 

 
             

 
 
План прихода сопственог учешћа 

 

Извор средстава Износ 

Накнада од промена намене пољопривредног земљишта 44.451,00 
Буџетом ЈЛС -средства опредељена за мере и активности из области  заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

5.200.000,00 

Пренета средства 0,00 
Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини 155.665,00 

Укупно 5.400.116,00  
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План радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта 
Намене улагања Једница мере Предрачунска 

вредност улагања 

Сопствено учешће Други извори 

дин % дин %    
1 Уређење пољопривредног земљишта 5.400.116,00 5.400.116,00 0,00 

уређење атарских путева Дужина у км - 5400116.00 5.400.116,00 5.400.116,00 100 0,00 0 

Укупно (1+2+3) 5.400.116,00 5.400.116,00 0,00 

 
 

Извештај о уговорима о закупу пољопривредног државног земљишта 

Р.бр 

Назив 

физичког / 

правног 

лица 

Број 

уговора 

Годишњи 
програм 

Шифра 
ЈН 

Основ 
закупа 

Катастарска 

општина 

Период 
закупа   
(од-до) 

Укупан 

износ 

годишње 

закупнине 

(еур) 

Површина 

Цена 

/ Ха 

(еур) 

Очекивани 

приход од 

општине - 

40 % 

Средство 
обезбеђења 

1 Драгица 
Матејић 

320-11-
5413/140-
2019-14 

2019 140 Закуп Црни Као 2019-2029 288,81 6,0646 47,62 115,52 Депозит 

2 КОРА НАТУРА 
доо 

320-11-
5413/105-
2019-14 

2019 105 Закуп Бадњевац 2019-2029 145,62 2,6681 54,58 58,25 Депозит 

3 КОРА НАТУРА 
доо 

320-11-
5413/107-
2019-14 

2019 107 Закуп Бадњевац 2019-2029 59,86 0,9764 61,31 23,94 Депозит 

4 КОРА НАТУРА 
доо 

320-11-
5413/108-
2019-14 

2019 108 Закуп Бадњевац 2019-2029 322,89 4,7925 67,37 129,16 Депозит 

5 КОРА НАТУРА 
доо 

320-11-
5413/111-
2019-14 

2019 111 Закуп Бадњевац 2019-2029 158,08 3,2581 48,52 63,23 Депозит 
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6 КОРА НАТУРА 
доо 

320-11-
5413/118-
2019-14 

2019 118 Закуп Бадњевац 2019-2029 210,25 3,4292 61,31 84,10 Депозит 

7 ЛОГОС 
ИНЖЕЊЕРИНГ 
ТИМ ДОО 

320-11-
2972/2-
2015-14 

2015 61 Закуп Брзан 2015-2055 744,80 16,2371 45,87 297,92 Депозит 

8 Миливоје 
Радојковић 

320-11-
5413/104-
2019-14 

2019 104 Закуп Бадњевац 2019-2029 41,09 1,0025 40,99 16,44 Депозит 

9 Пешић 
Милутин 

320-11-
5413/80-
2019-14 

2019 80 Закуп Милатовац 2019-2029 4,90 0,3987 12,29 1,96 Депозит 

10 Станковић 
Милосав 

320-11-
5413/91-
2019-14 

2019 91 Закуп Никшић 2019-2029 46,01 0,9836 46,78 18,40 Депозит 

11 Стевановић 
Ђорђе 

320-11-
5413/83-
2019-14 

2019 83 Закуп Милатовац 2019-2029 526,82 4,7282 111,42 210,73 Депозит 

12 Стијовић 
Радован 

320-11-
5413/142-
2019-14 

2019 142 Закуп Црни Као 2019-2029 102,19 1,9395 52,69 40,88 Депозит 

13 Стијовић 
Радован 

320-11-
5413/144-
2019-14 

2019 144 Закуп Црни Као 2019-2029 67,89 1,1232 60,44 27,16 Депозит 

14 Стијовић 
Радован 

320-11-
5413/145-
2019-14 

2019 145 Закуп Црни Као 2019-2029 242,13 4,4273 54,69 96,85 Депозит 

15 Стијовић 
Радован 

320-11-
5413/146-
2019-14 

2019 146 Закуп Црни Као 2019-2029 108,76 1,9926 54,58 43,50 Депозит 

16 Стијовић 
Радован 

320-11-
5413/147-
2019-14 

2019 147 Закуп Црни Као 2019-2029 148,59 3,0626 48,52 59,44 Депозит 

17 Стијовић 
Радован 

320-11-
5413/150-
2019-14 

2019 150 Закуп Црни Као 2019-2029 78,95 1,4465 54,58 31,58 Депозит 

18 Томислав 
Павловић 

320-11-
5413/50-
2019-14 

2019 50 Закуп Доброводица 2019-2029 13,29 0,3647 36,44 5,32 Депозит 

       
Укупно: 3.310,93 58,8954 56,22 1.324,37 
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Преглед груписаних јавних надметања 
Шифра 
ЈН Кат. општина Потес Лист 

непокрет. 
Број 
парцеле 

Култура и 
класа 

Фактичко 
стање Сувласник Боја Напомена Основ 

закупа 
Површина 
Total  

1 Баточина 
(варошица) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 

2212 1678 њива 3 њива       Закуп 0,0635 
 

1 Баточина 
(варошица) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 

2212 1679 њива 3 њива       Закуп 0,1256 
 

1 0,1891  
2 Баточина 

(варошица) 
ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 

2212 1610 њива 1 њива       Закуп 0,9086 
 

2 Баточина 
(варошица) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 

2212 1611 њива 1 њива       Закуп 0,2975 
 

2 1,2061  
3 Баточина 

(варошица) 
ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 

252 1694 остало 
природно 
неплодно 
земљиште  

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

      Закуп 

0,0080 

 
3 0,0080  
4 Баточина 

(варошица) 
ЦРВЕНО БРДО 137 360/3 њива 2 њива       Закуп 0,3071 

 
4 0,3071  
5 Баточина 

(варошица) 
ПОЉЕ 1685 1080 воћњак 3 воћњак       Закуп 0,0620 

 
5 0,0620  
6 Баточина 

(варошица) 
ПАСПАЉАРСКО 
БРДО 

2212 1104/1 њива 1 њива       Закуп 0,1246 
 

6 Баточина 
(варошица) 

ПАСПАЉАРСКО 
БРДО 

2212 1104/2 њива 1 њива       Закуп 0,0319 
 

6 0,1565  
7 Баточина 

(варошица) 
ПАСПАЉАРСКО 
БРДО 

918 784 њива 3 њива       Закуп 0,0113 
 

7 Баточина 
(варошица) 

ПАСПАЉАРСКО 
БРДО 

918 785 њива 3 њива       Закуп 0,0057 
 

7 Баточина ПАСПАЉАРСКО 918 788 њива 3 њива       Закуп 0,0148  
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(варошица) БРДО 

7 Баточина 
(варошица) 

ПАСПАЉАРСКО 
БРДО 

918 789 њива 3 њива       Закуп 0,0180 
 

7 0,0498  
8 Баточина 

(варошица) 
ПАСПАЉАРСКО 
БРДО 

2207 776 њива 3 њива       Закуп 0,2920 
 

8 0,2920  
9 Баточина 

(варошица) 
ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 

2212 1653 њива 1 њива       Закуп 0,8781 
 

9 Баточина 
(варошица) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 

2215 1656 њива 2 њива     Записник 
пољопривредног 
инспектора да је 
на терену 
пољопривредно 
земљиште 

Закуп 

0,3005 

 
9 1,1786  
10 Баточина 

(село) 
СТРАЖЕВИЦА 994 2670/3 њива 3 њива       Закуп 0,0740 

 
10 Баточина 

(село) 
СТРАЖЕВИЦА 994 2670/5 њива 3 њива       Закуп 0,1256 

 
10 0,1996  
11 Баточина 

(село) 
СТРАЖЕВИЦА 994 2883 њива 7 њива       Закуп 0,3150 

 
11 0,3150  
12 Баточина 

(село) 
ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 

894 1314/4 њива 1 њива       Закуп 0,0268 
 

12 0,0268  
13 Баточина 

(село) 
ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 

932 1295/2 њива 2 њива       Закуп 0,0246 
 

13 0,0246  
14 Баточина 

(село) 
ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 

994 1950/1 њива 1 њива       Закуп 0,0949 
 

14 0,0949  
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15 Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 

994 1952/3 њива 1 њива       Закуп 0,3616 
 

15 Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 

994 1952/4 њива 1 њива       Закуп 1,2034 
 

15 Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 

994 1952/4 шума 3 њива       Закуп 0,1578 
 

15 1,7228  
16 Баточина 

(село) 
ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 

994 1244 њива 1 њива       Закуп 0,2938 
 

16 0,2938  
17 Баточина 

(село) 
ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 

809 1232 њива 1 њива       Закуп 0,3531 
 

17 0,3531  
18 Баточина 

(село) 
СИНОРСКИ 
ПОТОК 

994 476/2 њива 4 њива       Закуп 0,5583 
 

18 0,5583  
19 Баточина 

(село) 
СИНОРСКИ 
ПОТОК 

994 160 њива 3 њива       Закуп 0,3431 
 

19 Баточина 
(село) 

СИНОРСКИ 
ПОТОК 

994 161 њива 3 њива       Закуп 0,3130 
 

19 0,6561  
20 Брзан ОРАШЈЕ 2684 682/3 њива 2 њива       Закуп 0,0999  
20 0,0999  
21 Брзан АДА 2684 4428 њива 2 њива       Закуп 0,0888  
21 Брзан АДА 2684 4430 њива 2 њива       Закуп 0,1633  
21 0,2521  
22 Брзан ГОРЊЕ ПОЉЕ 2684 4038/1 њива 1 њива       Закуп 0,1185  
22 Брзан ГОРЊЕ ПОЉЕ 2684 4039 њива 1 њива       Закуп 0,3203  
22 Брзан ГОРЊЕ ПОЉЕ 2684 4041 њива 1 њива       Закуп 0,6656  
22 Брзан ГОРЊЕ ПОЉЕ 2684 4042 њива 1 њива       Закуп 0,4196  
22 Брзан ГОРЊЕ ПОЉЕ 2684 4043 њива 1 њива       Закуп 0,3818  
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22 Брзан ГОРЊЕ ПОЉЕ 2684 4044/6 њива 1 њива       Закуп 0,0380  
22 1,9438  
23 Брзан ГОРЊЕ ПОЉЕ 1962 4035 њива 1 њива       Закуп 0,2908  
23 Брзан ГОРЊЕ ПОЉЕ 2684 4034/2 њива 1 њива       Закуп 0,4374  
23 0,7282  
24 Брзан ПЉОШТА 2684 4384/4 њива 2 њива       Закуп 0,0184  
24 Брзан ПЉОШТА 2684 4384/5 њива 2 њива       Закуп 0,0093  
24 0,0277  
25 Брзан ПЉОШТА 2684 4183/2 њива 2 њива       Закуп 0,0034  
25 Брзан ПЉОШТА 2684 4184/3 њива 2 њива       Закуп 0,0338  
25 0,0372  
26 Брзан ГЛОЖДА 2684 1126/2 њива 1 њива       Закуп 0,0242  
26 Брзан ГЛОЖДА 2684 1127/1 њива 1 њива       Закуп 0,0026  
26 Брзан ГЛОЖДА 2684 1128/2 њива 1 њива       Закуп 0,0052  
26 0,0320  
27 Брзан ГЛОЖДА 2684 1718/2 њива 1 њива       Закуп 0,0216  
27 Брзан ГЛОЖДА 2684 1719/2 њива 1 њива       Закуп 0,0027  
27 0,0243  
28 Брзан КЛАÐАР 2684 1626/2 њива 2 њива       Закуп 0,1595  
28 Брзан КЛАÐАР 2684 184/2 њива 2 њива       Закуп 0,0080  
28 0,1675  
29 Брзан КЛАÐАР 2684 1626/1 њива 2 њива       Закуп 0,0263  
29 0,0263  
30 Брзан КЛАÐАР 1620 1737/4 њива 2 њива       Закуп 0,0278  
30 0,0278  
31 Брзан ОРАШЈЕ 2686 3417 њива 5 њива       Закуп 0,0481  
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31 0,0481  
32 Брзан КРУШАР 2684 2605/3 њива 3 њива       Закуп 0,1295  
32 0,1295  
33 Брзан КРИВАЈА 1 20/2 њива 2 њива       Закуп 0,2622  
33 Брзан ЦЕРЈАК 1 2312/2 њива 2 њива       Закуп 2,7813  
33 3,0435  
34 Брзан КЛАÐАР 2684 148/2 њива 1 њива       Закуп 0,0408  
34 Брзан КЛАÐАР 2684 149/2 њива 1 њива       Закуп 0,0395  
34 0,0803  
35 Брзан КЛАÐАР 2684 149/1 њива 1 њива       Закуп 0,1139  
35 0,1139  
36 Брзан КЛАÐАР 2684 156/1 њива 1 њива       Закуп 0,0107  
36 0,0107  
37 Брзан ВИРОВИ 242 1543/1 ливада 2 ливада       Закуп 0,1210  
37 Брзан ВИРОВИ 242 1543/2 ливада 2 ливада       Закуп 0,1173  
37 Брзан ВИРОВИ 242 1544/1 ливада 2 ливада       Закуп 0,1000  
37 Брзан ВИРОВИ 242 1544/2 ливада 2 ливада       Закуп 0,0876  
37 Брзан ВИРОВИ 242 1545 њива 3 њива       Закуп 0,1848  
37 Брзан ВИРОВИ 242 1546 ливада 2 ливада       Закуп 0,0553  
37 0,6660  
38 Брзан ВИРОВИ 242 92 њива 3 њива       Закуп 0,3296  
38 Брзан ВИРОВИ 242 93 њива 3 њива       Закуп 0,3216  
38 Брзан ВИРОВИ 242 94 њива 3 њива       Закуп 0,1563  
38 Брзан ВИРОВИ 242 98 њива 3 њива       Закуп 0,1823  
38 0,9898  
39 Брзан СТАРИ БРЗАН 2670 3348/2 воћњак 1 воћњак       Закуп 0,1587  
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39 0,1587  
40 Брзан ГЛОЖДА 2685 1127/2 њива 1 њива     Записник 

пољопривредног 
инспектора да је 
на терену 
пољопривредно 
земљиште 

Закуп 

0,1185 

 
40 0,1185  
41 Доброводица ВИШЊАР 734 1690/3 њива 2 њива       Закуп 0,4801  
41 Доброводица ВИШЊАР 734 1690/5 њива 2 њива       Закуп 0,4799  
41 0,9600  
42 Доброводица ЦЕСТА 734 1738/1 њива 3 њива       Закуп 0,9000  
42 Доброводица ЦЕСТА 734 1738/10 њива 3 њива       Закуп 0,4180  
42 1,3180  
43 Доброводица ЦЕСТА 854 1602/2 њива 4 њива       Закуп 0,2005  
43 0,2005  
44 Доброводица ЦЕСТА 734 1628/3 њива 2 њива       Закуп 0,3992  
44 Доброводица ЦЕСТА 734 1628/3 њива 3 њива       Закуп 0,4903  
44 0,8895  
45 Доброводица ВИНОГРАДИ 854 1531/3 њива 3 њива       Закуп 0,1700  
45 Доброводица ВИНОГРАДИ 854 1531/3 њива 4 њива       Закуп 0,3499  
45 0,5199  
46 Доброводица ЛИПАР 734 1413/6 њива 4 њива       Закуп 0,4796  
46 0,4796  
47 Доброводица ШУМАРЕ 854 219 њива 4 њива       Закуп 0,3527  
47 0,3527  
48 Доброводица БУКВА 780 810 њива 3 њива       Закуп 0,3062  
48 0,3062  
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49 Жировница ПОЉЕ 727 2634/2 њива 3 њива       Закуп 0,0585  
49 0,0585  
50 Жировница ПОЉЕ 853 2437 њива 2 њива       Закуп 0,1601  
50 0,1601  
51 Жировница СЕЛО 850 971 њива 3 њива       Закуп 0,1015  
51 0,1015  
52 Жировница РОГАЦ 811 1586/19 њива 3 пашњак       Закуп 0,1289  
52 0,1289  
53 Жировница РАЉЕВАЦ 632 2647/2 њива 2 пашњак       Закуп 0,0201  
53 0,0201  
54 Жировница РАЉЕВАЦ 780 2662/2 њива 1 пашњак       Закуп 0,1236  
54 0,1236  
55 Кијево ДРВНИК 2507 7/4 њива 2 њива       Закуп 0,2886  
55 0,2886  
56 Кијево ДРВНИК 2507 68/4 ливада 2 ливада       Закуп 0,0772  
56 0,0772  
57 Кијево ДРВНИК 2507 378/2 њива 3 њива       Закуп 0,6508  
57 Кијево ДРВНИК 2507 380/1 њива 3 њива       Закуп 0,4640  
57 Кијево ДРВНИК 2507 380/3 њива 3 њива       Закуп 0,5217  
57 Кијево ДРВНИК 2507 380/4 њива 3 њива       Закуп 0,4639  
57 Кијево ДРВНИК 2507 401/1 њива 3 њива       Закуп 3,9428  
57 6,0432  
58 Кијево ДРВНИК 2507 397 њива 2 њива       Закуп 1,6900  
58 Кијево УМСКИ ПОТОК 2507 409/5 њива 2 њива       Закуп 1,5822  
58 3,2722  
59 Кијево ДРВНИК 2507 319/2 њива 4 њива       Закуп 0,1283  
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59 0,1283  
60 Кијево ЦИРИНА 

ЈАРУГА 
2507 116 њива 3 њива       Закуп 0,4910 

 
60 0,4910  
61 Кијево ГРАБОВИК 1154 1914/1 њива 3 њива       Закуп 1,4918  
61 1,4918  
62 Кијево ВЕЛИКО ПОЉЕ 2507 1213/8 њива 3 њива       Закуп 0,0574  
62 Кијево ВЕЛИКО ПОЉЕ 2507 1213/8 њива 4 њива       Закуп 0,0180  
62 Кијево ВЕЛИКО ПОЉЕ 2507 1213/9 њива 4 њива       Закуп 0,0246  
62 0,1000  
63 Кијево ЦЕСТА 2507 1219/3 њива 3 њива       Закуп 1,4489  
63 1,4489  
64 Кијево ДРЕЊАР 2507 1156/2 њива 3 њива       Закуп 0,1602  
64 Кијево ДРЕЊАР 2507 1157 њива 3 њива       Закуп 0,5142  
64 0,6744  
65 Кијево ЦЕСТА 2507 1111/2 ливада 2 ливада       Закуп 0,0341  
65 0,0341  
66 Кијево ЦЕСТА 2507 1099 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,1383  
66 0,1383  
67 Кијево СЕЛО 462 467/1 воћњак 2 њива       Закуп 0,0285  
67 Кијево СЕЛО 462 467/1 земљиште 

под 
зградом-
објектом  

њива       Закуп 

0,0057 

 
67 Кијево СЕЛО 462 467/1 земљиште 

уз зграду - 
објекат  

њива       Закуп 
0,0250 

 
67 Кијево СЕЛО 2507 476/3 њива 2 њива       Закуп 0,2600  
67 0,3192  
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68 Кијево СЕЛО 2507 1017/2 ливада 3 ливада       Закуп 0,9307  
68 0,9307  
69 Кијево СЕЛО 2507 1003 пашњак 2 пашњак       Закуп 0,0100  
69 0,0100  
70 Кијево СЕЛО 2507 941 виноград 

3 
виноград       Закуп 0,0541 

 
70 0,0541  
71 Кијево РАСКРСНИЦА 1157 1489/1 њива 3 њива       Закуп 0,8033  
71 0,8033  
72 Кијево ЦЕСТА 2507 1253 њива 4 њива       Закуп 0,2804  
72 0,2804  
73 Кијево   438 2021 њива 4 њива       Закуп 1,0295  
73 1,0295  
74 Милатовац ЛИВАДЕ 323 312/29 њива 3 њива       Закуп 0,1037  
74 Милатовац ЛИВАДЕ 667 312/28 њива 3 њива       Закуп 0,1452  
74 0,2489  
75 Милатовац ОСОЈЕ 695 399/2 њива 5 њива       Закуп 0,6274  
75 0,6274  
76 Милатовац ЛИВАДЕ 695 492/3 ливада 2 ливада       Закуп 0,3455  
76 Милатовац ЛИВАДЕ 695 492/5 ливада 2 ливада       Закуп 0,0582  
76 0,4037  
77 Милатовац ЛИВАДЕ 695 218/1 њива 1 њива       Закуп 1,4750  
77 Милатовац ЛИВАДЕ 695 218/6 њива 1 њива       Закуп 0,1123  
77 1,5873  
78 Милатовац ЛИВАДЕ 695 502/2 њива 3 њива       Закуп 0,5804  
78 0,5804  
79 Милатовац ПОЉЕ 695 175/2 њива 1 њива       Закуп 1,2818  
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79 1,2818  
80 Милатовац СЕЛО 695 155 њива 1 њива       Закуп 0,1262  
80 0,1262  
81 Милатовац ЛИВАДЕ 270 268/1 ливада 1 ливада       Закуп 0,1712  
81 0,1712  
82 Никшић ЗАВАТ 335 196/1 њива 3 њива       Закуп 0,0415  
82 Никшић ЗАВАТ 335 196/2 њива 3 њива       Закуп 0,0140  
82 Никшић ЗАВАТ 337 185/4 њива 3 њива       Закуп 0,0550  
82 Никшић ЗАВАТ 354 183/4 њива 4 њива       Закуп 0,0477  
82 Никшић РОГАЦ 353 184/2 њива 4 њива       Закуп 0,0273  
82 0,1855  
83 Никшић ЗАВАТ 336 217/2 њива 3 њива       Закуп 0,0334  
83 Никшић ЗАВАТ 339 221/4 њива 3 њива       Закуп 0,0093  
83 Никшић ЗАВАТ 339 221/5 воћњак 2 воћњак       Закуп 0,0078  
83 Никшић ЗАВАТ 340 220/2 њива 3 њива       Закуп 0,0271  
83 Никшић ЗАВАТ 341 222/2 њива 3 њива       Закуп 0,0126  
83 Никшић ЗАВАТ 342 223/3 воћњак 2 воћњак       Закуп 0,0544  
83 Никшић ЗАВАТ 343 224/4 њива 3 њива       Закуп 0,0203  
83 Никшић ЗАВАТ 344 225/3 њива 3 њива       Закуп 0,0067  
83 Никшић ЗАВАТ 352 221/6 њива 3 њива       Закуп 0,0075  
83 Никшић ЗАВАТ 363 216/4 њива 3 њива       Закуп 0,0128  
83 Никшић ЗАВАТ 363 216/5 виноград 

2 
виноград       Закуп 0,0146 

 
83 Никшић ЗАВАТ 363 226/3 њива 3 њива       Закуп 0,0130  
83 Никшић ЗАВАТ 366 227/9 воћњак 2 воћњак       Закуп 0,0557  
83 0,2752  
84 Никшић ЗАВАТ 352 643/3 њива 3 њива       Закуп 0,0419  
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84 Никшић ЗАВАТ 363 642/2 њива 3 њива       Закуп 0,0487  
84 0,0906  
85 Никшић ЛИВАДЕ 379 557/2 њива 2 њива       Закуп 0,2045  
85 0,2045  
86 Никшић ЛИВАДЕ 379 559 њива 2 њива       Закуп 0,2654  
86 Никшић ЛИВАДЕ 379 605 ливада 4 ливада       Закуп 0,0316  
86 0,2970  
87 Никшић ЗАВАТ 356 203 њива 4 њива       Закуп 0,0070  
87 0,0070  
88 Никшић ЛИВАДЕ 299 521 њива 3 њива     Записник 

пољопривредног 
инспектора да је 
на терену 
пољопривредно 
земљиште 

Закуп 

0,6004 

 
88 0,6004  
89 Прњавор МАНАСТИР 

ГРНЦАРИЦА 
440 2/66 њива 4 њива       Закуп 2,0958 

 
89 2,0958  
90 Прњавор МАНАСТИР 

ГРНЦАРИЦА 
440 2/54 њива 4 њива       Закуп 0,8643 

 
90 0,8643  
91 Прњавор СЕЛО 129 680 њива 4 њива       Закуп 0,0351  
91 0,0351  
92 Прњавор МЛАДЕНОВА 

ВОДА 
440 654/2 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,0695 

 
92 0,0695  
93 Прњавор МЛАДЕНОВА 

ВОДА 
422 650/5 њива 4 њива       Закуп 0,7665 

 
93 0,7665  
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94 Прњавор ЗАВАД 441 604/2 њива 4 њива       Закуп 0,3553  
94 0,3553  
95 Прњавор ЗАВАД 440 869/2 њива 6 њива       Закуп 1,4729  
95 Прњавор ЗАВАД 440 869/5 њива 6 њива       Закуп 1,4846  
95 2,9575  
96 Бадњевац РОГАЦ 1266 2961/1 њива 5 њива       Закуп 1,1501  
96 Бадњевац РОГАЦ 1266 2961/2 њива 5 њива       Закуп 0,4506  
96 1,6007  
97 Бадњевац РАЉЕВАЦ 1266 3869 њива 1 њива       Закуп 0,2681  
97 0,2681  
98 Бадњевац ЛИВАДЕ 1266 3711 њива 2 њива       Закуп 0,4401  
98 0,4401  
99 Бадњевац СМРДАН 1137 162/3 њива 3 њива       Закуп 0,5671  
99 0,5671  
100 Бадњевац ПАВЛИШ 231 60/2 њива 3 њива       Закуп 0,2171  
100 Бадњевац ПАВЛИШ 1266 63/2 њива 3 њива       Закуп 1,0061  
100 1,2232  
101 Бадњевац ПАВЛИШ 1266 720 њива 3 њива       Закуп 0,3515  
101 0,3515  
102 Бадњевац ПАВЛИШ 491 742 њива 4 њива       Закуп 1,4085  
102 1,4085  
103 Бадњевац СЕЛО 1266 539/1 њива 3 њива       Закуп 0,0713  
103 Бадњевац СЕЛО 1266 540 њива 3 њива       Закуп 0,1860  
103 0,2573  
104 Бадњевац СЕЛО 491 1129 виноград 

2 
виноград       Закуп 0,1950 

 
104 Бадњевац СЕЛО 491 1129 њива 3 њива       Закуп 1,1601  
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104 Бадњевац СЕЛО 491 1130 њива 3 њива       Закуп 0,2583  
104 1,6134  
105 Бадњевац КАМЕНИШ 1266 2605/1 њива 3 њива       Закуп 1,4739  
105 Бадњевац КАМЕНИШ 1266 2605/5 њива 3 њива       Закуп 0,0651  
105 1,5390  
106 Бадњевац СЕЛО 1266 2504 њива 2 њива       Закуп 0,1913  
106 0,1913  
107 Бадњевац ЛИВАДЕ 1266 2261 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,1078  
107 Бадњевац ШУПЉАЈА 1266 2262 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,0920  
107 0,1998  
108 Бадњевац YЕБЕЉ 911 2117/3 воћњак 2 воћњак       Закуп 0,0323  
108 0,0323  
109 Бадњевац СЕЛО 1266 1956/1 њива 2 њива       Закуп 1,1315  
109 1,1315  
110 Бадњевац YЕБЕЉ 1266 1946 њива 2 њива       Закуп 0,9895  
110 0,9895  
111 Бадњевац ШУПЉАЈА 1266 2984 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,1353  
111 0,1353  
112 Бадњевац ЛИВАДЕ 1266 667/2 њива 2 њива       Закуп 0,0478  
112 0,0478  
113 Бадњевац СМРДАН 1137 246/1 њива 3 њива       Закуп 0,5591  
113 Бадњевац СМРДАН 1271 246/2 њива 3 њива     Записник 

пољопривредног 
инспектора да је 
на терену 
пољопривредно 
земљиште 

Закуп 

0,5831 

 
113 1,1422  
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114 Бадњевац ПАВЛИШ 1271 350 њива 3 њива     Записник 
пољопривредног 
инспектора да је 
на терену 
пољопривредно 
земљиште 

Закуп 

0,3822 

 
114 Бадњевац ПАВЛИШ 1271 488 њива 3 њива     Записник 

пољопривредног 
инспектора да је 
на терену 
пољопривредно 
земљиште 

Закуп 

0,3355 

 
114 0,7177  
115 Градац ПОЉЕ 323 216/2 воћњак 1 воћњак       Закуп 0,1217  
115 Градац ПОЉЕ 391 217/1 њива 1 њива       Закуп 0,1376  
115 Градац ПОЉЕ 391 218/1 воћњак 1 воћњак       Закуп 0,0118  
115 Градац ПОЉЕ 391 218/1 њива 1 њива       Закуп 0,0385  
115 Градац ПОЉЕ 392 219 њива 1 њива       Закуп 0,2429  
115 0,5525  
116 Градац ПОЉЕ 411 160 њива 1 њива       Закуп 0,8032  
116 Градац ПОЉЕ 411 160 њива 2 њива       Закуп 0,3686  
116 1,1718  
117 Градац ПОЉЕ 356 240/8 њива 3 њива       Закуп 0,0389  
117 Градац ПОЉЕ 363 238/2 воћњак 1 воћњак       Закуп 0,0998  
117 Градац ПОЉЕ 395 240/4 њива 3 њива       Закуп 0,0657  
117 0,2044  
118 Градац ПОЉЕ 411 229/4 њива 2 њива       Закуп 0,0599  
118 0,0599  
119 Градац ПОЉЕ 411 214 њива 2 њива       Закуп 0,4853  
119 Градац ПОЉЕ 411 215 њива 1 њива       Закуп 0,7488  
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119 1,2341  
120 Градац ГЛАВИЦА 411 504 њива 3 њива       Закуп 0,9833  
120 Градац ГЛАВИЦА 411 506 њива 4 њива       Закуп 0,4216  
120 Градац ГЛАВИЦА 411 506 шума 3 њива       Закуп 0,2805  
120 1,6854  
121 Градац ГАЈ 411 490 њива 4 њива       Закуп 0,9750  
121 0,9750  
122 Градац ЛУГ 241 90/1 ливада 1 ливада       Закуп 1,3576  
122 1,3576  
123 Градац ЛУГ 320 76 њива 2 њива       Закуп 0,3354  
123 0,3354  
124 Градац ЛУГ 411 79/7 њива 2 њива       Закуп 0,5512  
124 0,5512  
125 Градац ЛУГ 411 58/3 ливада 4 ливада       Закуп 0,0429  
125 0,0429  
126 Градац ПОЉЕ 394 130/2 њива 2 њива       Закуп 0,0162  
126 0,0162  
127 Црни Као ГОРЊЕ ЛИВАДЕ 667 1364 пашњак 2 пашњак       Закуп 0,1062  
127 0,1062  
128 Црни Као ГОРЊЕ ЛИВАДЕ 667 1575 њива 1 њива       Закуп 0,4628  
128 Црни Као ГОРЊЕ ЛИВАДЕ 667 1575 њива 2 њива       Закуп 0,4400  
128 Црни Као ГОРЊЕ ЛИВАДЕ 667 1576 њива 2 њива       Закуп 0,3612  
128 1,2640  
129 Црни Као СИНОРСКИ 

ПОТОК 
113 1059 пашњак 2 пашњак       Закуп 0,0178 

 
129 0,0178  
130 Црни Као РАВАН МЕÐУ 547 518/1 њива 4 њива       Закуп 0,7463  
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ДРУМОВИМА 

130 Црни Као РАВАН МЕÐУ 
ДРУМОВИМА 

547 518/2 њива 4 њива       Закуп 0,3732 
 

130 1,1195  
131 Црни Као СИНОРСКИ 

ПОТОК 
8 1100/1 ливада 2 ливада       Закуп 0,2678 

 
131 Црни Као СИНОРСКИ 

ПОТОК 
8 1100/2 њива 3 њива       Закуп 0,2398 

 
131 0,5076  
132 Црни Као ВЕЛИКИ 

ПОТОК 
667 327 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,0360 

 
132 0,0360  
133 Црни Као ГОРЊЕ ЛИВАДЕ 649 1609 њива 3 њива       Закуп 0,6870  
133 0,6870  
134 Црни Као ВИНОГРАДИ 8 1141/1 њива 2 њива       Закуп 0,1222  
134 Црни Као ВИНОГРАДИ 8 1141/2 воћњак 2 воћњак       Закуп 0,1423  
134 0,2645  
135 Црни Као ВИНОГРАДИ 667 1143/2 њива 2 њива       Закуп 0,7399  
135 0,7399  
Укупно: 80,2706  

 
 
Збирна 
табела         

КО 
Укупно пољ. 
земљиште у 

државној својини 

Површина 
заузета 

важећим 
уговорима о 

закупу 

Површина заузета 
важећим 

уговорима о 
коришћењу без 

накнаде 

Планирано 
за закуп и 

коришћење 

Најмања 
површина 

јавног 
надметања 

Највећа 
површина 

јавног 
надметања 

Просечна 
површина 

јавног 
надметања 

(ха) 

Број 
јавних 

надметања 

Баточина 
(варошица) 

8,7441 0,0000 0,0000 3,4492 0,0080 1,2061 0,2156 9 
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Баточина 
(село) 

10,8339 0,0000 0,0000 4,2450 0,0246 1,7228 0,3032 10 

Брзан 84,1962 16,2371 0,0000 8,7258 0,0107 3,0435 0,1983 21 

Доброводица 9,9857 0,3647 0,0000 5,0264 0,2005 1,3180 0,4189 8 

Жировница 12,2159 0,0000 0,0000 0,5927 0,0201 0,1601 0,0988 6 

Кијево 21,1729 0,0000 0,0000 17,6152 0,0100 6,0432 0,5682 19 

Милатовац 12,5211 5,1269 0,0000 5,0269 0,1262 1,5873 0,4570 8 

Никшић 2,9836 0,9836 0,0000 1,6602 0,0070 0,6004 0,0664 7 

Прњавор 9,2866 0,0000 0,0000 7,1440 0,0351 2,9575 0,8930 7 

Бадњевац 41,3776 16,1268 0,0000 13,8563 0,0323 1,6134 0,4949 19 

Градац 19,5614 0,0000 0,0000 8,1864 0,0162 1,6854 0,3721 12 

Црни Као 25,3992 20,0563 0,0000 4,7425 0,0178 1,2640 0,3388 9 

Укупно: 258,2782 58,8954 0,0000 80,2706    135 

         
Закуп по основу гајења животиња: 0,0000      
         
Закуп по основу власништва инфраструктуре: 0,0000      
         
Бесплатно коришћење 0,0000      
         
Разлика у заокруживању 0,0000      
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Величине јавних 

надметања      

Ред.број Величина (ха) Број јавних надметања 

1 до 5 134 

2 од 5 до 20 1 

3 од 20 до 100 0 

4 преко 100 0 

Укупно  135 
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Катастарске парцеле у државној својини које нису обухваћене важећим или планираним закупом или 
давањем на коришћење без накнаде 

КО Потес 
Бр. листа 

непокретности 

Број 

кат. 

парцеле 

Површина Култура Класа 
Култура- 

фактичко 

Разлог 

изузимања 
Напомена 

Бадњевац ПАВЛИШ 1266 101 0,9063 њива 4   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Бадњевац ВИТАШ 318 1569/1 0,5338 ливада 2 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Бадњевац YЕБЕЉ 231 1853/1 0,2183 њива 3 гробље 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ГРОБЉЕ 

Бадњевац YЕБЕЉ 231 1854/1 0,1981 њива 3 гробље 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ГРОБЉЕ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Бадњевац ГАЛИШ 1137 1864 4,1438 пашњак 4 градске зелене 
површине 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ГРАДСКЕ 
ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Бадњевац ГАЛИШ 1137 1865 0,1307 пашњак 4 градске зелене 
површине 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ГРАДСКЕ 
ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ 

Бадњевац СЕЛО 1134 1955/2 0,1602 њива 2 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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пољпривредног 
инспектора 

Бадњевац СЕЛО 16 2093/5 0,0006 
земљиште 
под делом 

зграде 
  земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Бадњевац СЕЛО 16 2093/5 0,1629 њива 1 земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Бадњевац СЕЛО 16 2093/7 0,2054 њива 1 земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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Бадњевац СЕЛО 16 2093/8 0,2353 њива 1 земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Бадњевац YЕБЕЉ 1137 2105 0,0119 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Бадњевац YЕБЕЉ 1137 2105 0,2602 њива 1 земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Бадњевац YЕБЕЉ 318 2112 0,5122 њива 1 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ШУМА 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Бадњевац YЕБЕЉ 318 2171 0,2978 воћњак 3 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Бадњевац ВИТАШ 1137 2181/1 0,0462 пашњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Бадњевац ШУПЉАЈА 984 2241/5 0,0533 њива 2 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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пољпривредног 
инспектора 

Бадњевац ШУПЉАЈА 984 2241/6 0,0175 њива 2 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Бадњевац ПАВЛИШ 1137 239/2 0,2351 њива 3 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Бадњевац ДРЕЊАК 231 2392/2 0,0310 воћњак 2 земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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Бадњевац СЕЛО 1266 2588 0,1601 њива 3   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Бадњевац СЕЛО 1266 2590 0,7385 њива 3   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Бадњевац ЛИВАДЕ 1266 2591 0,2071 њива 2   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Бадњевац ПАВЛИШ 231 3546/2 0,0259 воћњак 2 земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Бадњевац ПАВЛИШ 231 3546/3 0,0131 воћњак 2 земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Бадњевац ПАВЛИШ 231 3546/4 0,0100 воћњак 2 земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Бадњевац ПЕКИНА 
ЈАРУГА 1137 384/2 0,1595 њива 3 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Бадњевац СЕЛО 1266 543 0,1293 њива 3   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Бадњевац СЕЛО 1266 544 0,0869 пашњак 2   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Бадњевац ПАВЛИШ 1137 67 0,6655 њива 4   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Бадњевац ПАВЛИШ 1266 72/2 0,1626 њива 4   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 
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Бадњевац ПАВЛИШ 1266 85 0,6754 њива 4   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Укупно Бадњевац 11,3945      

Баточина 
(варошица) 7. ЈУЛА 147 125/1 0,0518 воћњак 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) 7. ЈУЛА 147 125/1 0,0046 

земљиште 
под делом 

зграде 
  

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 2006 1424 0,0005 воћњак 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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инспектора 

         

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 2006 1424 0,0002 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 2006 1424 0,0011 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 2006 1424 0,0001 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 2006 1424 0,0019 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 2006 1424 0,0006 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 2006 1424 0,0482 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 2006 1424 0,0006 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 2006 1424 0,0005 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 2006 1424 0,0006 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 2006 1424 0,0006 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 2006 1424 0,0020 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 979 1425 0,0386 воћњак 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 979 1425 0,1318 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 979 1425 0,4064 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 984 1432 0,2151 њива 2 земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 1830 1433 0,0190 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 1830 1433 0,2509 ливада 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 1830 1433 0,0152 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 1830 1433 0,0108 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) 

КОД РЕКЕ 
ЛЕПЕНИЦЕ 252 149/11 0,0822 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

         

Баточина 
(варошица) 

КОД РЕКЕ 
ЛЕПЕНИЦЕ 252 149/12 0,0058 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Баточина 
(варошица) 

КОД РЕКЕ 
ЛЕПЕНИЦЕ 252 149/13 0,0164 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Баточина 
(варошица) 

КОД РЕКЕ 
ЛЕПЕНИЦЕ 252 149/14 0,0020 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Баточина 
(варошица) 

КОД РЕКЕ 
ЛЕПЕНИЦЕ 252 149/6 0,0190 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) 

КОД РЕКЕ 
ЛЕПЕНИЦЕ 252 149/9 0,0155 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  земљиште под 
делом зграде 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 137 1511 0,0313 ливада 2 земљиште под 

делом зграде 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Баточина 
(варошица) 14. ОКТОБРА 2005 152/2 0,0677 воћњак 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Баточина 
(варошица) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 252 1660 0,1013 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

    

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Баточина 
(варошица) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 1846 1663/2 0,0163 воћњак 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 2156 1664 0,0283 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 1846 1671/2 0,0117 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Баточина 
(варошица) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 137 1673 0,0019 њива 1 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Баточина 
(варошица) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 252 1689 0,3714 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Баточина 
(варошица) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 137 1693 0,0258 воћњак 3 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

ШУМА 
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пољпривредног 
инспектора 

Баточина 
(варошица) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 1846 1698/1 0,0021 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 1846 1698/2 0,0065 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 1846 1703 0,0329 воћњак 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 1846 1704 0,0108 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 252 1708/2 0,0490 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 252 1708/3 0,0008 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 252 1708/4 0,0022 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 1821 0,0269 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 1823 0,0027 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 1829/2 0,0319 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 1830 0,0015 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 1831/2 0,0418 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 1835/2 0,0058 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Баточина 
(варошица) ЈОЦИЦКА МАЛА 2094 1840/1 0,0167 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЈОЦИЦКА МАЛА 2094 1840/1 0,0218 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЈОЦИЦКА МАЛА 2094 1840/1 0,0500 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЈОЦИЦКА МАЛА 2094 1840/2 0,0449 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Баточина 
(варошица) ЈОЦИЦКА МАЛА 2094 1840/3 0,0108 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 1863/2 0,0057 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 1874/2 0,0011 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Баточина 
(варошица) 

БОГИЦА 
МЛАДЕНОВИЦА 136 19/4 0,1011 њива 2 земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Баточина 
(варошица) 

МИЛОСАВА 
МИЛОШЕВИЦА 136 19/5 0,0183 њива 2 земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 1907/2 0,0022 воћњак 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2016 0,0083 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2017 0,0035 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2019/2 0,0316 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2021/4 0,0066 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2021/6 0,0041 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2026 0,0014 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) 

КРАЉА ПЕТРА 
ПРВОГ 1846 2031/1 0,0500 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Баточина 
(варошица) 

КРАЉА ПЕТРА 
ПРВОГ 1846 2031/1 0,0002 

земљиште 
под делом 

зграде 
  

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) 

КРАЉА ПЕТРА 
ПРВОГ 1846 2031/1 0,0063 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) 

КРАЉА ПЕТРА 
ПРВОГ 1846 2031/1 0,0043 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Баточина 
(варошица) 

КРАЉА ПЕТРА 
ПРВОГ 1846 2031/1 0,0010 

земљиште 
под делом 

зграде 
  

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) 

КРАЉА ПЕТРА 
ПРВОГ 1846 2031/1 0,0372 воћњак 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) 

КРАЉА ПЕТРА 
ПРВОГ 1846 2031/1 0,0173 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) 

КРАЉА ПЕТРА 
ПРВОГ 1846 2031/2 0,0444 воћњак 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Баточина 
(варошица) 

КРАЉА ПЕТРА 
ПРВОГ 1846 2031/2 0,0084 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) 

КРАЉА ПЕТРА 
ПРВОГ 1846 2031/2 0,0049 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) 

КРАЉА ПЕТРА 
ПРВОГ 1846 2031/2 0,0003 

земљиште 
под делом 

зграде 
  

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2149 0,0056 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2150/1 0,0124 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2150/2 0,0216 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2156 0,0195 њива 1 земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2157/1 0,0144 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2157/2 0,0028 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2158 0,0056 њива 1 земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2159/2 0,0045 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2174/2 0,0138 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2178 0,0066 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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пољпривредног 
инспектора 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2182/2 0,0108 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2185/2 0,0308 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2186/1 0,3220 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2186/2 0,1562 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЛОЗНИЦА 1846 2269/2 0,0106 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) 

БОГИЦА 
МЛАДЕНОВИЦА 136 25/19 0,0050 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Баточина 
(варошица) 

БОГИЦА 
МЛАДЕНОВИЦА 136 25/19 0,3779 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Баточина 
(варошица) 

БОГИЦА 
МЛАДЕНОВИЦА 136 25/19 0,2405 њива 2 земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Баточина 
(варошица) 

БОГИЦА 
МЛАДЕНОВИЦА 136 25/19 0,0472 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Баточина 
(варошица) 

БОГИЦА 
МЛАДЕНОВИЦА 136 25/19 0,0099 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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пољпривредног 
инспектора 

Баточина 
(варошица) 

БОГИЦА 
МЛАДЕНОВИЦА 136 25/19 0,2682 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Баточина 
(варошица) 

БОГИЦА 
МЛАДЕНОВИЦА 136 25/19 0,0037 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Баточина 
(варошица) 

ÐУРЕ 
ÐАКОВИЦА 136 25/2 0,2198 њива 2 земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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Баточина 
(варошица) 

КРАЉА ПЕТРА 
ПРВОГ 136 25/3 0,0067 њива 2 земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Баточина 
(варошица) ЦРВЕНО БРДО 261 319/29 0,2778 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) ЦРВЕНО БРДО 261 319/87 0,0307 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(варошица) 

МИЛУТИНА 
ÐОРÐЕВИЦА 2005 55/67 0,0088 њива 3 земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Баточина 
(варошица) 

МИЛУТИНА 
ÐОРÐЕВИЦА 2005 55/67 0,0001 

земљиште 
под делом 

зграде 
  земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Баточина 
(варошица) 

МИЛУТИНА 
ÐОРÐЕВИЦА 2005 55/67 0,0500 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Баточина 
(варошица) 

МИЛУТИНА 
ÐОРÐЕВИЦА 2005 55/67 0,0070 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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пољпривредног 
инспектора 

Баточина 
(варошица) 

ПАСПАЉАРСКО 
БРДО 918 771 0,1351 њива 1   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Баточина 
(варошица) 

ПАСПАЉАРСКО 
БРДО 918 772 0,0973 њива 2   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Баточина 
(варошица) ПОЉЕ 1160 839 0,1570 њива 3   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Укупно Баточина (варошица) 5,2949      

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 372 1132/45 0,0066 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 170 1140/3 0,4666 њива 1   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 928 1205/3 0,0056 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 902 1207/3 0,0127 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 929 1210/4 0,0194 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 912 1211/4 0,0046 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 902 1213/4 0,0069 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1214/4 0,0044 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1215/8 0,0164 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 966 1215/9 0,0303 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1216/4 0,0719 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 917 1218/4 0,0620 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 918 1219/7 0,0162 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 922 1219/8 0,0162 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 910 1220/7 0,0225 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 903 1220/8 0,0227 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 925 1271/2 0,0812 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 920 1272/2 0,0351 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 919 1273/18 0,0848 њива 3 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1276/2 0,0026 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1276/2 0,0180 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1276/2 0,0084 воћњак 3 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1276/2 0,0027 

земљиште 
под делом 

зграде 
  

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 916 1281/4 0,0157 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 936 1282/3 0,0024 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 915 1283/5 0,0431 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 932 1283/6 0,0418 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1285/3 0,0259 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 914 1286/2 0,0263 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 900 1287/2 0,0400 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1295/5 0,1272 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 932 1295/6 0,0102 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 926 1296/5 0,0406 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 911 1299/2 0,0174 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 909 1300/2 0,0349 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 935 1301/1 0,0529 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 893 1301/5 0,1599 њива 1 депонија смећа 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ДЕПОНИЈА 
СМЕЋА 

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 908 1303/10 0,0643 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1303/9 0,0369 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 907 1304/3 0,1235 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 906 1306/3 0,0771 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 952 1306/4 0,0777 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 906 1306/7 0,0275 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 952 1306/8 0,0500 

земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 952 1306/8 0,0958 њива 1 земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 952 1306/8 0,0061 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 905 1307/1 0,0195 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 905 1307/3 0,0058 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 904 1308/1 0,0242 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1309/5 0,0124 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1309/7 0,0176 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 913 1309/8 0,0369 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 931 1310/1 0,0228 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 931 1310/3 0,0395 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 930 1312/1 0,0201 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 930 1312/4 0,0160 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 930 1312/7 0,0598 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 927 1313/3 0,0458 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1314/7 0,0150 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 897 1320/1 0,0047 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 899 1321/1 0,0079 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 896 1322/1 0,0123 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 898 1324/1 0,0165 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1326/4 0,0731 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1331/7 0,0353 воћњак 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 923 1331/8 0,0346 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 924 1331/9 0,0306 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1332/6 0,0060 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 895 1333/2 0,0502 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 895 1334/2 0,0357 воћњак 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) СТРАЖЕВИЦА 994 1410 0,2119 њива 5   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Баточина 
(село) СТРАЖЕВИЦА 994 1565/2 0,1614 њива 6   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Баточина 
(село) СТРАЖЕВИЦА 170 1583 0,1871 њива 6 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Баточина 
(село) СТРАЖЕВИЦА 170 1583 0,1000 виноград 3 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ШУМА 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Баточина 
(село) СТРАЖЕВИЦА 170 1583 0,1000 шума 5 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Баточина 
(село) СТРАЖЕВИЦА 994 1612/1 0,3189 њива 6   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Баточина 
(село) СТРАЖЕВИЦА 994 1612/4 0,7110 њива 5   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 29 1952/6 0,0167 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 29 1952/7 0,0414 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 965 1957/2 0,0612 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 921 1957/7 0,0244 њива 1 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 964 1958/1 0,0284 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 951 1959/1 0,0155 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 951 1960/1 0,0491 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1961/1 0,0438 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1962/3 0,0033 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1962/4 0,0271 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Баточина 
(село) 

ПОЉЕ ГОРЊА 
БАТОЦИНА 894 1962/6 0,0570 њива 2 

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Баточина 
(село) 

СИНОРСКИ 
ПОТОК 994 476/1 1,4237 њива 4   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Баточина 
(село) ПЛОЦЕ 404 595/1 0,1027 њива 3   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Баточина 
(село) ПЛОЦЕ 404 596/2 0,0470 њива 3   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Укупно Баточина (село) 6,5889      

Брзан КРИВАЈА 1 10/2 1,3174 њива 2   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Брзан КРИВАЈА 1 13 0,0723 њива 2 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Брзан КРИВАЈА 1 16/10 0,0092 воћњак 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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пољпривредног 
инспектора 

         

Брзан КРИВАЈА 1 16/11 0,0752 воћњак 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Брзан КРИВАЈА 1 16/8 0,0125 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Брзан КРИВАЈА 1 16/9 0,0098 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Брзан ЗЕБИЦА 1 17/2 1,2349 њива 2 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Брзан КРИВАЈА 1 18/5 0,1776 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Брзан КРИВАЈА 1 18/6 1,8236 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Брзан КРИВАЈА 1 18/7 0,1721 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Брзан КРИВАЈА 1 2/3 1,9698 њива 1   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Брзан КРИВАЈА 1 20/1 3,2053 ливада 3 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Брзан ТОПОЉАК 1167 221/10 0,0946 њива 4   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 221/18 0,0146 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

    Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 221/19 0,0867 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

    Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 221/2 0,0158 њива 4   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 
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Брзан ТОПОЉАК 1167 222/27 0,0973 шума 5   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 222/27 0,1000 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

    Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 222/31 0,0451 њива 4   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 613 222/33 0,2721 њива 4   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 613 222/34 0,0112 њива 4   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 613 222/6 0,3132 њива 4   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 222/8 0,7590 њива 4   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 222/9 0,9155 њива 4   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 223/1 0,3075 њива 4   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 
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Брзан ТОПОЉАК 1167 223/2 0,3332 њива 4   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 226/2 0,5046 њива 4   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 229/3 0,2535 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 230/3 0,1293 ливада 8   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 230/3 0,1500 њива 4   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ЦЕРЈАК 1 2314 0,1271 њива 2 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Брзан ЦЕРЈАК 1 2316 0,4246 њива 2 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 

ШУМА 
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комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Брзан ТОПОЉАК 1167 264/2 1,2465 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 265/2 0,1817 њива 4   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 265/2 0,3000 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

    Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 265/6 0,6290 њива 4   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 277 0,5287 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

    Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 280/1 0,0779 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 280/2 0,0807 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 280/3 0,0858 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 
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Брзан ТОПОЉАК 1167 281/1 0,0609 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 281/2 0,0352 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 282/3 0,0109 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ВИНОГРАДИ 245 3058 0,1190 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Брзан ВИНОГРАДИ 245 3061 0,2776 њива 3 земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Брзан ВИНОГРАДИ 245 3062 0,2775 њива 3 земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Брзан ТОПОЉАК 1167 327/1 0,1326 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 327/2 0,1080 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

    Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 328/1 0,1326 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 329 0,3268 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 333/1 0,6065 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 333/2 0,7674 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  река 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 

РЕКА 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
БРОЈ II                                         ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

266 
 
 
 

инспектора 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 333/3 0,0536 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

    Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 334 0,2137 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  река 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

РЕКА 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 335/1 0,4236 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 336/3 0,2253 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 336/4 0,2226 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 337/1 0,4426 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 
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Брзан СЕЛИШТЕ 1167 338/1 0,4063 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 345/1 0,0232 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 353/1 0,1739 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 354/1 0,2916 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ГРОБЉАНСКО 
БРДО 922 3555/1 0,2715 њива 4 гробље 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ГРОБЉЕ 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 359/1 0,1379 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 359/2 0,1332 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 
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Брзан СЕЛИШТЕ 1167 360/1 0,2966 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 361/2 0,3969 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 362 0,2215 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 363 0,3586 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 364 0,8403 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 365/1 0,4528 њива 4   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 365/1 0,6099 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 369 0,1770 њива 4   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 369 0,4542 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 
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Брзан СЕЛИШТЕ 1167 371/1 0,4731 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан КРИВАЈА 1 4/3 1,8042 њива 1   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Брзан ТИПОВА 
ПОЉАНА 2686 4868 0,3398 њива 6   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Брзан ТУТЊАВА 2684 4970 0,1196 њива 4   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Брзан КРИВАЈА 1 5/12 0,1322 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Брзан КРИВАЈА 1 5/13 0,6867 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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инспектора 

         

Брзан КРИВАЈА 1 5/14 0,1154 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Брзан ЗЕБИЦА 1 50 0,1269 воћњак 3   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Брзан ЗЕБИЦА 1 51/1 0,1305 воћњак 3 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Брзан ЗЕБИЦА 1 51/2 0,0173 воћњак 3 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Брзан ЗЕБИЦА 1 52 0,0131 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Брзан ЗЕБИЦА 1 52 0,0027 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Брзан ЗЕБИЦА 1 52 0,0037 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Брзан ЗЕБИЦА 1 52 0,0012 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Брзан ЗЕБИЦА 1 52 0,0221 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Брзан ЗЕБИЦА 1 52 0,0116 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Брзан ЗЕБИЦА 1 52 0,5432 воћњак 3 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Брзан ЗЕБИЦА 1 53 0,7814 њива 2 земљиште под 
делом зграде 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 

Брзан КРИВАЈА 1 6/1 1,4041 њива 1 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Брзан КРИВАЈА 1 6/4 0,1798 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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пољпривредног 
инспектора 

         

Брзан КРИВАЈА 1 6/5 1,0690 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Брзан КРИВАЈА 1 6/6 0,1651 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Брзан КРИВАЈА 1 7/5 0,0390 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Брзан КРИВАЈА 1 7/6 0,0034 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Брзан ВИРОВИ 2595 74/17 0,1300 њива 3 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Брзан ОРЕКЦАНЕ 2684 792/3 0,4986 њива 2   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Брзан ОРЕКЦАНЕ 2684 792/6 0,1769 њива 2   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Брзан КРИВАЈА 1 8/2 0,2240 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Брзан КРИВАЈА 1 8/3 1,6610 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Брзан КРИВАЈА 1 8/4 0,1587 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Брзан КЛАÐАР 1167 840/1 0,3846 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан КЛАÐАР 1167 840/2 0,1167 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 
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Брзан ТОПОЉАК 1167 844/1 0,0469 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

    Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 844/2 0,0254 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 844/3 0,0257 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 846/1 0,1411 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

    Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 846/2 0,1378 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

    Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 846/3 0,1287 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

    Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 846/4 0,0201 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 846/5 0,0081 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 846/6 0,0017 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 
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Брзан ТОПОЉАК 1167 848/1 0,2192 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 848/2 0,1999 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 849/1 0,1209 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 849/2 0,1426 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 849/3 0,1307 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 876/1 0,6229 њива 1   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан ТОПОЉАК 1167 908/1 10,3813 њива 1   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 928/1 0,2897 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 928/3 0,1723 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 
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Брзан СЕЛИШТЕ 1167 929 0,2793 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 930 0,2865 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 933 0,4145 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 934 0,4709 њива 3   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 938 0,3873 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 939 0,2315 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 940/1 0,2837 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 940/3 0,0047 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

    Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 941/1 0,0438 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 
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Брзан СЕЛИШТЕ 1167 942/1 0,0751 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 947/2 0,0061 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 948/2 0,0099 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 949/2 0,0119 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 950/2 0,1298 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 951 0,0483 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 952/3 0,0642 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 952/6 0,0850 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

    Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 953/3 0,3239 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 
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Брзан СЕЛИШТЕ 1167 955/1 0,4654 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 955/2 0,4363 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 956 0,5542 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 957/2 0,0767 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 958/1 0,3355 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 960/1 0,0444 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 960/2 0,0465 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 961/1 0,5355 њива 1   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 961/2 0,5563 њива 1   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 
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Брзан СЕЛИШТЕ 1167 965 0,3005 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 966 0,2627 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Брзан СЕЛИШТЕ 1167 967 0,2656 њива 2   Прва зона 
заштите 

Забрањена 
пољопривредна 

производња 

Укупно Брзан 59,2333      

Градац ПОЉЕ 363 131/3 0,0828 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 370 137/3 0,0571 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Градац ПОЉЕ 363 138/4 0,0961 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 363 149/4 0,0068 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 363 149/5 0,0011 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 363 216/5 0,0571 воћњак 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Градац ПОЉЕ 363 216/6 0,0038 воћњак 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 356 217/3 0,1351 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 356 218/3 0,0275 воћњак 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Градац ПОЉЕ 380 221/10 0,0089 њива 1 мат.ров са 
кам.шљунк.подлогом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

МАТЕРИЈАЛНИ 
РОВ СА 

КАМЕНИТО-
ШЉУНКОВИТОМ 

ПОДЛОГОМ 

Градац ПОЉЕ 399 221/11 0,0160 њива 1 мат.ров са 
кам.шљунк.подлогом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

МАТЕРИЈАЛНИ 
РОВ СА 

КАМЕНИТО-
ШЉУНКОВИТОМ 

ПОДЛОГОМ 

Градац ПОЉЕ 390 221/13 0,0027 њива 1 мат.ров са 
кам.шљунк.подлогом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

МАТЕРИЈАЛНИ 
РОВ СА 

КАМЕНИТО-
ШЉУНКОВИТОМ 

ПОДЛОГОМ 
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Градац ПОЉЕ 365 221/14 0,0969 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 373 221/15 0,0525 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 363 221/16 0,0339 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 144 221/9 0,0147 њива 1 мат.ров са 
кам.шљунк.подлогом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

МАТЕРИЈАЛНИ 
РОВ СА 

КАМЕНИТО-
ШЉУНКОВИТОМ 

ПОДЛОГОМ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Градац ПОЉЕ 381 222/1 0,0317 ливада 2 скултуре 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

МАЈДАН 
КАМЕНА 

Градац ПОЉЕ 372 222/10 0,0258 њива 2 мат.ров са 
кам.шљунк.подлогом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

МАТЕРИЈАЛНИ 
РОВ СА 

КАМЕНИТО-
ШЉУНКОВИТОМ 

ПОДЛОГОМ 

Градац ПОЉЕ 367 222/2 0,0436 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

         

Градац ПОЉЕ 356 222/3 0,0849 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 384 222/5 0,0061 њива 2 скултуре 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

МАЈДАН 
КАМЕНА 

Градац ПОЉЕ 327 222/6 0,0080 њива 2 мат.ров са 
кам.шљунк.подлогом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

МАТЕРИЈАЛНИ 
РОВ СА 

КАМЕНИТО-
ШЉУНКОВИТОМ 

ПОДЛОГОМ 
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Градац ПОЉЕ 365 222/8 0,1529 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 371 222/9 0,0066 њива 2 мат.ров са 
кам.шљунк.подлогом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

МАТЕРИЈАЛНИ 
РОВ СА 

КАМЕНИТО-
ШЉУНКОВИТОМ 

ПОДЛОГОМ 

Градац ПОЉЕ 376 225/1 0,0006 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 357 226/2 0,0351 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Градац ПОЉЕ 373 227/3 0,1661 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 382 236/1 0,0299 њива 2 скултуре 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

МАЈДАН 
КАМЕНА 

Градац ПОЉЕ 356 236/2 0,2267 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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пољпривредног 
инспектора 

         

Градац ПОЉЕ 356 237/2 0,1263 пашњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 363 238/3 0,0058 воћњак 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 356 240/1 0,1069 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Градац ПОЉЕ 363 240/11 0,2527 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 356 240/3 0,2367 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 356 240/7 0,0572 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 363 243/1 0,0739 воћњак 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Градац ПОЉЕ 356 243/2 0,1584 воћњак 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 363 243/3 0,0250 воћњак 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 363 250/1 0,1644 воћњак 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Градац ПОЉЕ 356 250/2 0,0774 воћњак 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 363 250/3 0,0049 воћњак 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 356 251/3 0,0083 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Градац ПОЉЕ 356 251/3 0,0041 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 356 251/3 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 356 251/3 0,0489 воћњак 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 129 251/4 0,0530 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Градац ПОЉЕ 129 251/9 0,0117 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 356 252/2 0,0592 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 356 252/3 0,0409 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Градац ПОЉЕ 363 253/1 0,0151 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 363 253/3 0,0399 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 363 254/1 0,0251 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Градац ПОЉЕ 396 269/1 0,0057 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 396 269/1 0,0068 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 396 269/1 0,0092 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 396 269/1 0,0910 воћњак 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Градац ПОЉЕ 386 269/3 0,0268 воћњак 1 земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Градац ПОЉЕ 363 269/6 0,0043 воћњак 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 385 273   

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

Градац ПОЉЕ 385 273   

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Градац ПОЉЕ 385 273 0,0035 воћњак 1 земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Градац ПОЉЕ 385 273   
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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Градац ГРАБОВАЦ 320 286/2 0,0099 пашњак 5 скултуре 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

МАЈДАН 
КАМЕНА 

Градац ЈЕРИНИНО 
БРДО 161 348/2 0,8933 њива 5 камењар 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

КАМЕЊАР 

Градац ГАЈ 300 432 0,0785 воћњак 1 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Градац ПОЉЕ 159 566 0,0359 њива 2 земљиште под 
делом зграде 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Градац ПОЉЕ 363 578/7 0,0139 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 361 579/2 0,0773 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 363 587/12 0,2179 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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пољпривредног 
инспектора 

         

Градац ПОЉЕ 362 587/13 0,1421 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 359 588/1 0,0553 њива 5 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 368 590/13 0,0028 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
БРОЈ II                                         ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

304 
 
 
 

Градац ПОЉЕ 400 590/4 0,0402 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 357 590/7 0,0633 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 369 591/3 0,0886 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 360 592/3 0,0196 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Градац ПОЉЕ 366 593/3 0,0733 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 377 596/1 0,0417 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ПОЉЕ 358 597/1 0,0679 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Градац ДРЕЊАР 320 628/2 0,2436 њива 4   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Градац ЛУГ 411 73/1 0,9222 њива 1   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Градац ЖУЈЕВАЦ 157 827/10 0,2102 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ЖУЈЕВАЦ 157 827/12 0,1472 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Градац ЖУЈЕВАЦ 157 827/13 0,2930 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ЖУЈЕВАЦ 157 827/14 0,1300 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ЖУЈЕВАЦ 157 827/15 0,1597 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ЖУЈЕВАЦ 157 827/16 0,0672 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Градац ЖУЈЕВАЦ 157 827/17 0,0417 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ЖУЈЕВАЦ 157 827/18 0,1759 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ЖУЈЕВАЦ 157 827/19 0,0243 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Градац ЖУЈЕВАЦ 157 827/2 0,2968 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  јаруга 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЈАРУГА 

Градац ЖУЈЕВАЦ 157 827/20 0,2811 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ЖУЈЕВАЦ 157 827/21 0,0825 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Градац ЖУЈЕВАЦ 157 827/4 0,7085 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ЖУЈЕВАЦ 157 827/5 0,2615 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ЖУЈЕВАЦ 157 827/6 0,1171 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ЖУЈЕВАЦ 157 827/7 0,6665 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Градац ЖУЈЕВАЦ 157 827/8 0,4193 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Градац ЖУЈЕВАЦ 157 827/9 0,7579 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  река 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

РЕКА 

Градац ЛУГ 411 84/2 0,1432 ливада 2   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Укупно Градац 11,3750      
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Доброводица СЕЛО 242 1001/1 0,0090 воћњак 3 земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Доброводица СЕЛО 242 1003/1 0,0785 њива 2 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Доброводица СТРАЖЕВИЦА 854 149 0,4080 њива 4   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Доброводица КИЈЕВАЦКИ 
ПОТОК 242 1805/1 0,0748 њива 2 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 
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Доброводица КИЈЕВАЦКИ 
ПОТОК 242 1805/2 0,1010 њива 2 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Доброводица СТРАЖЕВИЦА 854 5 0,0855 њива 5   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Доброводица СТРАЖЕВИЦА 854 5 0,1350 њива 6   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Доброводица СТРАЖЕВИЦА 240 62 3,4884 пашњак 6 камењар 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

КАМЕЊАР 

Доброводица КИЈЕВАЦКИ 
ПОТОК 288 625/3 0,0179 њива 2 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ШУМА 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Доброводица КИЈЕВАЦКИ 
ПОТОК 288 638 0,0364 њива 2 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Доброводица КИЈЕВАЦКИ 
ПОТОК 240 643 0,1288 њива 2 канал 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

КАНАЛ 

Доброводица СЕЛО 103 706/1   шума 2 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Доброводица СЕЛО 103 706/1   

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Доброводица СЕЛО 103 706/1   
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Доброводица СЕЛО 103 706/1 0,0097 њива 3 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Доброводица СЕЛО 103 706/4 0,0003 њива 3 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Доброводица СЕЛО 760 999 0,0045 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Доброводица СЕЛО 760 999 0,0168 воћњак 3 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Укупно Доброводица 4,5946      

Жировница ПОЉЕ 721 1179/2 0,0137 воћњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Жировница ПОЉЕ 750 1180/2 0,0300 ливада 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница СЕЛО 213 1262 0,0258 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница СЕЛО 213 1262 0,0285 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Жировница СЕЛО 213 1262 0,8508 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РОГАЦ 772 1420/3 0,4756 њива 3 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Жировница РОГАЦ 312 1446/1 0,4598 воћњак 3 земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Жировница РОГАЦ 788 1446/6 0,0615 воћњак 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Жировница РОГАЦ 721 1447/10 0,0054 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РОГАЦ 721 1447/11 0,0042 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РОГАЦ 790 1447/12 0,1150 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
БРОЈ II                                         ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

320 
 
 
 

пољпривредног 
инспектора 

         

Жировница РОГАЦ 721 1447/3 0,0057 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РОГАЦ 312 1447/4 0,3017 њива 3 земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Жировница РОГАЦ 312 1447/4 0,0020 
земљиште 
под делом 

зграде 
  земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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Жировница РОГАЦ 782 1447/8 0,1334 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РОГАЦ 786 1448/1 0,0917 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РОГАЦ 783 1448/2 0,0578 шума 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РОГАЦ 783 1448/2 0,0355 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Жировница РОГАЦ 783 1448/5 0,0012 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РОГАЦ 783 1448/6 0,0133 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница КРЕЦАНА 809 1449/1 0,0011 воћњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Жировница КРЕЦАНА 809 1449/2 0,0491 воћњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница КРЕЦАНА 809 1450/1 0,0013 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница КРЕЦАНА 809 1450/2 0,0085 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Жировница КРЕЦАНА 810 1450/3 0,0441 њива 1 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Жировница КРЕЦАНА 809 1450/4 0,3170 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница КРЕЦАНА 809 1450/5 0,0141 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница КРЕЦАНА 804 1451/1 0,0068 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Жировница КРЕЦАНА 804 1451/2 0,0057 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница КРЕЦАНА 828 1451/3 0,0258 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Жировница КРЕЦАНА 828 1451/3 0,0106 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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пољпривредног 
инспектора 

Жировница КРЕЦАНА 828 1451/3 0,0068 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Жировница КРЕЦАНА 828 1451/3 0,0108 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Жировница КРЕЦАНА 828 1451/3 0,0134 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Жировница КРЕЦАНА 828 1451/3 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Жировница КРЕЦАНА 828 1451/3 0,2452 њива 1 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Жировница РОГАЦ 804 1547/1 0,0022 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РОГАЦ 789 1548/1 0,0391 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Жировница РОГАЦ 809 1582/1 0,0492 виноград 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РОГАЦ 809 1582/2 0,0209 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РАЉЕВАЦ 721 1584/1 0,0222 воћњак 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

         

Жировница РАЉЕВАЦ 721 1584/2 0,0069 воћњак 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РАЉЕВАЦ 781 1584/3 0,0130 воћњак 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РАЉЕВАЦ 721 1584/4 0,0061 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Жировница РАЉЕВАЦ 781 1584/5 0,0017 воћњак 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РОГАЦ 721 1585/1 0,1301 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РОГАЦ 721 1585/2 0,0151 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РОГАЦ 785 1585/5 0,1316 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Жировница РОГАЦ 721 1586/1 0,0773 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РОГАЦ 811 1586/16 0,1492 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РОГАЦ 811 1586/17 0,1044 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Жировница РОГАЦ 811 1586/18 0,0285 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РОГАЦ 721 1586/2 0,0905 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РОГАЦ 721 1586/3 0,1174 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
БРОЈ II                                         ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

333 
 
 
 

Жировница РОГАЦ 721 1586/6 0,0403 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 756 2407/1 0,0676 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 721 2408/1 0,1155 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 742 2409/1 0,0824 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Жировница ПОЉЕ 736 2410/1 0,0684 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 737 2411/1 0,0602 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 738 2412/1 0,0443 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Жировница ПОЉЕ 733 2465/1 0,3273 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 721 2466/1 0,1922 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 753 2467/1 0,1231 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Жировница ПОЉЕ 801 2584/1 0,0390 воћњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 800 2584/2 0,0010 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Жировница ПОЉЕ 800 2584/2 0,0021 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Жировница ПОЉЕ 800 2584/2 0,0054 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Жировница ПОЉЕ 800 2584/2 0,0106 воћњак 2 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Жировница ПОЉЕ 800 2584/2 0,0001 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Жировница ПОЉЕ 721 2585/1 0,0308 воћњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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пољпривредног 
инспектора 

         

Жировница ПОЉЕ 417 2585/2 0,0146 воћњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 724 2586/1 0,0469 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 747 2587/1 0,0339 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Жировница ПОЉЕ 750 2588/1 0,2678 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 726 2589/1 0,0808 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 745 2590/1 0,0239 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 723 2591/1 0,0386 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Жировница ПОЉЕ 728 2594/1 0,0395 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 729 2595/1 0,0741 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 740 2596/1 0,0346 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Жировница ПОЉЕ 722 2597/1 0,0351 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 735 2598/1 0,1231 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 758 2599/1 0,0575 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Жировница ПОЉЕ 736 2600/1 0,0405 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 732 2601/1 0,0413 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 752 2602/1 0,0281 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 757 2603/1 0,1656 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Жировница ПОЉЕ 754 2604/1 0,0990 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 727 2634/1 0,1475 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 751 2635/1 0,0881 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Жировница ПОЉЕ 721 2636/1 0,0447 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РАЉЕВАЦ 744 2641/1 0,1297 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РАЉЕВАЦ 731 2642/1 0,3115 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
БРОЈ II                                         ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

345 
 
 
 

Жировница РАЉЕВАЦ 721 2643/1 0,1908 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РАЉЕВАЦ 759 2644/1 0,0054 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РАЉЕВАЦ 746 2645/1 0,0054 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РАЉЕВАЦ 721 2646/1 0,0054 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Жировница РАЉЕВАЦ 721 2646/2 0,0268 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РАЉЕВАЦ 741 2647/1 0,1761 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РАЉЕВАЦ 734 2648/1 0,1193 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Жировница РАЉЕВАЦ 791 2648/2 0,0187 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РАЉЕВАЦ 739 2649/1 0,0535 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РАЉЕВАЦ 739 2649/2 0,0362 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Жировница РАЉЕВАЦ 725 2662/1 0,1158 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РАЉЕВАЦ 724 2663/1 0,4550 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РАЉЕВАЦ 724 2663/2 0,0149 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РАЉЕВАЦ 755 2664/1 0,1795 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Жировница РАЉЕВАЦ 784 2664/2 0,3424 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница ПОЉЕ 730 2665 0,3896 њива 1 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Жировница РАЉЕВАЦ 743 2666 0,1446 њива 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Жировница ЦРКВЕНИ 
ПОТОК 850 508 1,2761 пашњак 6   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Жировница СЕЛО 94 919 0,0255 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Жировница СЕЛО 94 919 0,2872 воћњак 1 земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Жировница СЕЛО 94 919 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  земљиште уз зграду 

- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Укупно Жировница 11,6232      

Кијево ЦЕСТА 2507 1253 0,1505 њива 4   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Кијево ЦИРИНА 
ЈАРУГА 2507 1800 0,4694 њива 3   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Кијево ДРВНИК 1025 2719 0,9152 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Кијево ДРВНИК 1033 31/1 0,0667 њива 1 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 
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Кијево ДРВНИК 1033 31/1 0,0667 шума 2 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Кијево ДРВНИК 1033 31/1 0,1208 ливада 2 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Кијево ДРВНИК 1033 31/2 0,0704 ливада 2 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Кијево ДРВНИК 1033 31/2 0,0667 воћњак 2 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ШУМА 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Кијево СЕЛО 438 476/2 0,0762 њива 3 земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Кијево СЕЛО 90 476/4 0,1900 њива 3 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Кијево ДРЕЊАР 90 691 0,9716 њива 4 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

ШУМА 
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пољпривредног 
инспектора 

Кијево СЕЛО 90 926 0,1241 воћњак 3 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Кијево СЕЛО 90 926 0,0102 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Кијево СЕЛО 90 926 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Кијево СЕЛО 90 927 0,2092 воћњак 3 земљиште уз зграду 
- објекат 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ 

Укупно Кијево 3,5577      

Милатовац СЕЛО 456 119/1 0,0006 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Милатовац СЕЛО 456 119/1 0,0153 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Милатовац СЕЛО 456 119/1 0,1378 пашњак 1 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Милатовац СЕЛО 456 119/1 0,0027 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Милатовац СЕЛО 456 119/2 0,0442 пашњак 1 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Милатовац СЕЛО 456 119/2 0,0165 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Милатовац СЕЛО 276 135 0,0411 њива 1 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Милатовац СЕЛО 272 157/7 0,0068 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Милатовац СЕЛО 272 157/7 0,0136 њива 1 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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пољпривредног 
инспектора 

Милатовац СЕЛО 272 157/7 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Милатовац СЕЛО 272 168/1 0,0489 њива 1 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Милатовац СЕЛО 272 168/9 0,0176 њива 1 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Милатовац СЕЛО 268 172 0,0027 пашњак 4 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Милатовац СЕЛО 268 173 0,0043 пашњак 4 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ШУМА 

Милатовац ЛИВАДЕ 646 312/62 0,0591 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 666 312/63 0,0040 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Милатовац ЛИВАДЕ 666 312/63 0,0972 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 664 312/64 0,0674 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 641 312/65 0,2313 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 639 312/66 0,0132 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 644 313/7 0,1266 воћњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 81 314/1 0,0033 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Милатовац ЛИВАДЕ 81 314/1 0,0130 воћњак 2 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Милатовац ЛИВАДЕ 81 314/2 0,0384 воћњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 81 314/2 0,0008 
земљиште 
под делом 

зграде 
  

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 639 315/2 0,0592 воћњак 2 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Милатовац ЛИВАДЕ 639 316/2 0,0298 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 639 316/5 0,0053 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 639 317/1 0,1133 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Републичког 
пољпривредног 

инспектора 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 647 319/4 0,0320 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 643 321/3 0,0157 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 639 321/4 0,1886 ливада 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Милатовац ЛИВАДЕ 640 327/11 0,0212 воћњак 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 642 334/1 0,0373 њива 4 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 639 334/6 0,0098 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 639 335 0,0543 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Милатовац ОСОЈЕ 647 483/7 0,0510 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Милатовац ОСОЈЕ 643 483/8 0,0474 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Милатовац ОСОЈЕ 639 483/9 0,0645 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 639 485/2 0,1632 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 298 486/5 0,0066 воћњак 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 668 487/13 0,0600 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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Милатовац ЛИВАДЕ 645 487/14 0,0860 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Милатовац ЛИВАДЕ 270 487/4 0,0787 њива 3   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Милатовац ЛИВАДЕ 639 509/5 0,1870 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         
Укупно Милатовац 2,3673      

Никшић ЗАВАТ 355 191/1 0,0354 ливада 4 шума 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 

ШУМА 
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инспектора 

Никшић ЗАВАТ 95 215/1 0,0003 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Никшић ЗАВАТ 95 215/1 0,0003 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Никшић ЗАВАТ 95 215/1 0,0001 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Никшић ЗАВАТ 95 215/1 0,0031 њива 3 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Никшић ЗАВАТ 95 215/1 0,0001 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Никшић ЗАВАТ 361 215/2 0,0030 
земљиште 
под делом 

зграде 
  

остало вештачки 
створено неплодно 

земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 

         

Никшић ЗАВАТ 361 215/2 0,0447 њива 3 
остало вештачки 

створено неплодно 
земљиште 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ОСТАЛО 
ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 
ЗЕМЉИШТЕ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора          

Никшић ЗАВАТ 305 227/8 0,0026 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Никшић ЗАВАТ 305 227/8 0,0004 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Никшић ЗАВАТ 305 227/8 0,0256 воћњак 2 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
БРОЈ II                                         ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

372 
 
 
 

пољпривредног 
инспектора 

Никшић СЕЛО 115 640 0,1415 пашњак 3 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Никшић РОГАЦ 71 67/1 0,0669 ливада 1 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Никшић РОГАЦ 71 67/4 0,0158 њива 4 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Укупно Никшић 0,3398      

Прњавор МАНАСТИР 
ГРНЦАРИЦА 120 2/46 0,0281 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Прњавор МАНАСТИР 
ГРНЦАРИЦА 120 2/46 0,0083 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Прњавор МАНАСТИР 
ГРНЦАРИЦА 120 2/46 0,0007 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Прњавор МАНАСТИР 
ГРНЦАРИЦА 120 2/46 0,0175 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Прњавор МАНАСТИР 
ГРНЦАРИЦА 120 2/46 0,0320 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Прњавор МАНАСТИР 
ГРНЦАРИЦА 120 2/46 0,0018 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Прњавор МАНАСТИР 
ГРНЦАРИЦА 120 2/46 0,0263 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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прилог 
Записник 

комисије за 
израду 

програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

Прњавор МАНАСТИР 
ГРНЦАРИЦА 120 2/46 0,0152 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Прњавор МАНАСТИР 
ГРНЦАРИЦА 120 2/46 0,0048 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Прњавор МАНАСТИР 
ГРНЦАРИЦА 120 2/46 1,0792 њива 4 земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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пољпривредног 
инспектора 

Прњавор СЕЛО 237 229/1 0,0462 њива 3 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Прњавор СЕЛО 237 229/1 0,0100 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Прњавор СЕЛО 237 229/2 0,0070 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Прњавор СЕЛО 440 404 0,8655 пашњак 6   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Укупно Прњавор 2,1426      

Црни Као ВИНОГРАДИ 8 1142 0,1311 воћњак 2 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Црни Као ВИНОГРАДИ 8 1142 0,0072 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Црни Као ВИНОГРАДИ 8 1142 0,0500 
земљиште 
уз зграду - 

објекат 
  земљиште под 

зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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инспектора 

Црни Као ВИНОГРАДИ 667 602/2 0,1501 пашњак 3   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Црни Као СИНОРСКИ 
ПОТОК 8 741 0,1140 њива 3   

Ни правно ни 
фактички није 

пољопривредно 
земљиште 

Није 
пољопривредно 

земљиште 

Црни Као ПОЉЕ ЛИВАЦЕ 325 784 0,0085 

земљиште 
под 

зградом-
објектом 

  земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Црни Као ПОЉЕ ЛИВАЦЕ 325 784 0,1395 воћњак 2 земљиште под 
зградом-објектом 

Правно и 
фактичко стање 
се разликују- на 

терену није 
пољопривредно 

земљиште-
прилог 

Записник 
комисије за 

израду 
програма или 
Републичког 

пољпривредног 
инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ 
ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Укупно Црни Као 0,6004      
Укупно ЈЛС 119,1122      
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На основу члана 14. став 2. Закона 

о безбедности саобраћаја на путевима 
("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 
96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 
24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 
87/2018 и 23/2019) члана 32. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'', број 129/2007,83/2014 – др.закон, 
101/2016 – др.закон и 47/2018) и члана 40. 
Статута општине Баточина („Службени 
гласник општине Баточина“, бр. 9/19), 
Скупштина општине Баточина, на 
седници одржаној дана 14.02.2020. 
године, донела је: 
 

З А К Љ У Ч А К  
о усвајању Извештаја о стању 

безбедности саобраћаја на подручју 
општине Баточина за период 
01.07.2019. -31.12.2019. године 

 
I УСВАЈА СЕ Извештај о стању 

безбедности саобраћаја на подручју 
општине Баточина за период 01.07.2019. – 
31.12.2019. године, поднет од стране 
Савета за безбедност саобраћаја на 
путевима општине Баточина, који је 
саставни део овог закључка.  
 

II Овај Закључак објавити у 
„Службеном гласнику општине Баточина“. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАТОЧИНА 

Број: 020-181/20-01 од 14.02.2020. 
године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Павловић 

 
 
 

На основу члана 14. став 2. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. 
гласник РС''), бр. 41/2009, 53/2010, 
101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 
96/2015 – др. закон и 9/2016 – одлука УС, 
24/2018 , 41/2018, 41/2018 - други 
закон, 87/2018 и 23/2019.) и члана 9. 
Правилника о раду Савета за безбедност 
саобраћаја на путевима општине Баточина 
("Службени гласник општине Баточина", 
број 4/2016), Савет за безбедност 
саобраћаја на путевима опшине Баточина, 
на седници одржаној дана  30.01.2020.  
године, усвојио је 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
о стању безбедности саобраћаја на 

подручју општине Баточина за период 
01.07.2019. – 31.12.2019. године 

 
 

У другој половини 2019. године, у 
периоду од 01.07.-31.12.2019. године, на 
подручју које покрива Полицијска 
станица Баточина догодиле су се тринаест 
(13)  саобраћајне незгоде, што је мање у 
односу на исти период претходне године, 
када се догодило седамнаест (17) 
саобраћајних незгода (13:17). 

Што се тиче броја СН са 
погинулим лицима, у 2019. години, у 
периоду од 01.07-31.12.2019.године, 
стање је неповољније у односу на исти 
период претходне године, јер се догодиле 
две (2) саобраћајне незгоде са погинулим 
лицима, док се у 2018. години, у истом 
периоду догодила једна саобраћајна 
незгода са погинулим лицима (2:1). 

Број СН са повређеним лицима је 
повољнији у односу на исти период 
претходне године, јер су се у другој 
половини 2019. године догодиле четири 
(4) СН са повређеним лицима, а у истом 
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периоду 2018. године догодиле десет (10) 
СН са повређеним лицима (4:10). 

Што се тиче броја СН са 
материјалном штетом, стање је 
неповољније у односу на исти период 
претходне године, јер су се у 2019. 

години догодиле, седам (7) СН, са 
материјалном штетом док се у истом 
периоду 2018. године догодиле шест (6) 
СН само са материјалном штетом (7:6). 
Табела број 1. 

 

Табела број 1. Број саобраћајних незгода 

 2019. година 2018. година 
Укупан број саобраћајних незгода 13 17 
Укупан број СН са погинулим 
лицима 

2 1 

Укупан број СН са повређеним 
лицима 

4 10 

Укупан број СН са материјалном 
штетом 

7 6 

 

Када се сагледају СН са 
настрадалим лицима и последицама у 
другој половини 2019. године стање је 
непромењено јер је у 2019. години, 
настрадало петнаест (15) лица, док је у 
2018. години у истом периоду 
настарадало петнаест (15) лица (15:15). 

Што се тиче броја погинулих 
лица,у другој половини 2019. године 
стање је неповољније јер се догодила две 
(2) СН, у којој су два лица погинула,  док 
у 2018. години у истом извештајном 
периоду једна (1) СН са погинулим 
лицима (2:1). 

Што се тиче броја тешко 
повређених лица у другој половини 2019. 

године стање је неповољније, у односу 
на исти период претходне године, где су 
седам (7) лица задобила тешке телесне 
повреде,док су у истом периоду 
2018.године,шест (6) лица задобило 
тешке телесне повреде. (7:6). 

Сагледавајући број лако 
повређених лица у другој половини 2019. 
године стање је повољније, јер је у другој 
половини 2019. године шест (6) лица 
задобило лаке телесне повреде, док је у 
2018. години, у истом периоду,осам (8) 
лица задобило лаке телесне повреде (6:8). 
Табела број 2. 

 

 

Табела број 2. Последице незгода са настрадалим лицима 

 2019. година 2018. година 
Укупно настрадало лица 15 15 
Број погинулих лиц а 2 1 
Број тешко повређених лица 7 6 
Број лако повређених лица 6 8 
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Када се сагледају СН са 
настрадалим лицима по категодији 
учесника у саобраћају у другој половини 
2019. године у односу на исти период 
претходне године,запажа се да је стање 
неповољније и то по следећим 
категоријама:возачи путничких возила 

(7:5),возачи трактора,радних машина, 
мотокултиватора (0:1), возачи мотоцикла, 
мопеда, трицикла, четвороцикла, бицикла 
(1:4), пешаци (0:2), неповољније је по 
категорији учесника у путници (7:3). 
Табела 3. 

 

Табела број 3. Настрадала лица по категорији учесника у саобраћају 

 2019. година 2018. година 
Укупно 15 15 
Возачи путничких возила 7 5 
Возачи теретних/скупа 
возила  

/ / 

Возачи аутобуса / / 
Возачи трактора, радне 
машине, мотокултиватора 

/ 1 

Возачи мотоцикла, 
мопеда, трицикла, 
четвороцикла, бицикла 

1 4 

Возачи запрежног возила / / 
Пешаци / 2 
Путници 7 3 

 

Анализом наведених показатеља у 
Табели број 4.може се констатовати да је 
стање у другој половини 2019. године, а у 
односу на исти период 2018.године 
повољније по броју саобраћајних незгода 
где се као узрок ост. непро. воз. и 
непредвидиви узроци (1:7), неповољније 

је где се као узрок СН појављују 
психофизичко стање возача (4:3),брзина 
(7:3), претицање и обилажење (1:0),  док 
је стање идентично по свим осталим 
узроцима настанка саобраћајних незгода 
у односу на упоредни период претходне 
године.

 

Табела број 4. Основни узроци саобраћајних незгода у укупном броју СН 

 2019. година 2018. година 
Психофизичко стање 
возача 

4 3 

Брзина 7 3 
Претицање и обилажење 1 / 
Мимоилажење / / 
Скретање и окретање / / 
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Првенство пролаза / / 
Страна и правац кретања / / 
Заустављање и паркирање / / 
Кретање пешака / / 
Грешке путника и осталих 
учесника 

/ / 

Техничка неисправност 
возила 

/ 
 

/ 

Стање пута и опреме / / 
Ост. непро. воз. и 
непредвидиви узроци 

1 7 

 

Сагледавајући податке о 
изазивачима СН у укупном броју 
саобраћајних незгода у другој половини 
2019. године запажа се да је стање 
повољно у односу на исти период 2018. 
године, и то по следећим 
категоријама:возачи путничких возила 

(10:16), возачи теретних возила (2:4), 
неповољније по следећим категоријама, 
возачи моторцикла, 
мопеда,трицикла,четвороцикла,бицикла 
(4:3), као категорије  учесника у 
саобраћају  појављују:пешаци (1:0) док је 
стање са осталим категоријама 
идентично.Табела број 5. 

 

Табела број 5. Изазивачи СН у укупном броју саобраћајних незгода 

 2019. година 2018. година 
Укупно саобраћајних 
незгода 

13 17 

Возачи моторних возила 10 10 
Возачи теретних/скупа 
возила  

2 2 

Возачи аутобуса / / 
Возачи трактора, радне 
машине, мотокултиватора 

/ / 

Возачи мотоцикла, 
мопеда, трицикла, 
четвороцикла, бицикла 

4 4 

Возачи запрежног возила / / 
Пешаци 1 1 
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Табела број 6. Просторна дистрибуција  саобраћајних незгода 

 Уку
пно 
СH 

Са 
настрада
лим 
лицима 

Са 
материја
лном 
штетом 

Поги
нуло 
лица 

Тешко 
повре
ђено 
лица 

Лако 
повређе
нo лица 

ДП IА реда, 
број пута А1 
Београд-Ниш 

4 0 4 0 0 0 

ДП IБ реда, број 
пута 24 
Баточина – 
Крагујевац 

5 2 3 2 5 4 

ДП IIА реда, 
број пута 158 
Марковац - 
Ћуприја 

1 1 0 0 1 0 

Остали путеви 
(локални и 
регионални који 
нису 
обухваћени 
категоризацијом 
путева) 

0 0 0 0 0 0 

Некатегорисни 
путеви 

      

Улице у насељу 3 3 0 0 1 2 
 

У периоду од 01.07. до 31.12.2019. 
године на подручју надлежности ПС 
Баточина није било СН које су изазвали 
учесници у Зонама школа, као ни 
настрадалих учесника у Зонама школа, 
што је идентично истом периоду 
претходне године. 

У периоду од 01.07. до 31.12.2019. 
године на подручју ПС Баточина није 
било настрадале деце до 14 година 
старости, што је идентично истом 
периоду претходне године. 

У периоду од 01.07. до 31.12.2019. 
године на подручју надлежности ПС 
Баточина није било НН саобраћајних 
незгода, што је идентично истом периоду 

претходне године. 
У периоду од 01.07. до 31.12.2019. 

године на подручју надлежности ПС 
Баточина извршена су укупно 22 
прекршаја физичких лица у вези вожње 
под дејством алкохола и откривено 556 
прекршаја у вези са недозвољеном 
брзином кретања. 

Закључак: Анализом свих 
података садржаних у овом Извештају о 
стању безбедности саобраћаја на подручју 
општине Баточина за период 01.07.2019. – 
31.12.2019. године, може се закључити да 
је стање безбедности саобраћаја на 
подручју општине Баточина 
задовољавајуће, узимајући у обзир 
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фреквенцију саобраћаја на подручју 
општине Баточина. Успостављен је 
опадајући тренд броја саобраћајних 
незгода, саобраћајних незгода са 
настрадалим лицима и броја повређених 
лица. 

 
Извештај о стању безбедности 

саобраћаја на подручју општине Баточина 
за период 01.07.2019. – 31.12.2019. године 
урађен је на основу анализе стања 
безбедности саобраћаја на подручју 
надлежности Полицијске станице 
Баточина за наведени период, 
достављеној од стране Полицијске 
станице Баточина. 

 
САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-92/20-01 од 30.01.2020. године 
ПРЕДСЕДНИК АВЕТА 

Здравко Младеновић 
_______________________ 

  ` 
 На основу члана 2. став 3. тачка 8., 
члана 3, 4, 5., 9. и 13. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2011 и 104/2016), члана 20. 
став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др.закон,101/2016 - 
др.закон и 47/2018), члана 12. – 14. 
Уредбе о начину и условима за 
отпочињање обављања комуналних 
делатности („Сл. гласник РС", бр. 
13/2018, 66/2018 и 51/2019) и члана 40. 
тачка 20. Статута општине Баточина („Сл. 
гласник општине Баточина“, бр. 9/19), 
Скупштина општине Баточина, на 
седници одржаној дана 14.02.2020. 
године, донела је: 
 
 

 

О Д Л У К У 
о измени и допуни Одлуке о 

обезбеђивању јавног осветљења на 
територији општине Баточина 

 
Члан 1. 

У Одлуци о обезбеђивању јавног 
осветљења на територији општине 
Баточина („Сл. гласник општине 
Баточина“, бр. 13/19), члан 3. мења се и 
гласи:  

„Обезбеђивање јавног осветљења 
обухвата одржавање, адаптацију и 
унапређење објеката и инсталација јавног 
осветљења, којима се осветљавају 
саобраћајне и друге површине јавне 
намене, као и декоративно осветљење 
поводом новогодишњих и божићних 
празника, као и других манифестација, 
када је општина организатор. 

Поред послова из става 1. овог 
члана, ради обезбеђивања јавног 
осветљења овом одлуком уређују се 
послови снабдевања електричном 
енергијом.“ 

 
Члан 2. 

Члан 10. мења се и гласи: 
„Обављање послова из члана 3. 

став 1. ове одлуке обавља привредно 
друштво, предузетник или други 
привредни субјект (у даљем тексту: 
Вршилац) коме су ти послови поверени 
уговором по поступку прописаним 
законом. 
 Вршилац мора да поседује 
минималну стручну оспособљеност 
кадрова и технички капацитет у складу са 
Уредбом о начину и условима за 
отпочињање обављања комуналних 
делатности.“ 

 
Члан 3. 

 У члану 11. став 1. реч „Понуђач“ 
замењује се речју „Вршилац“. 
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 У ставу 2. реч „Понуђач“ замењује 
се речју „Вршилац“. 

 
Члан 4. 

 У члану 12. став 1. тачка 3. реч 
„понуђачу“ замењује се речју „вршиоцу“. 
 У тачки 4. реч „Понуђач“ замењује 
се речју „Вршилац“. 
 У тачки 5. реч „Понуђач“ замењује 
се речју „Вршилац“. 
 У тачки 6. реч „понуђачем“ 
замењује се речју „вршиоцем“. 

 
Члан 5. 

 У осталом делу Одлука о 
обезбеђивању јавног осветљења на 
територији општине Баточина остаје 
непромењена.  
 

Члан 6. 
 Овлашћује се секретар скупштине 
општине да изради пречишћен текст 
Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења 
на територији општине Баточина. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Баточина“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАТОЧИНА 

Број: 020-182/20-01 од 14.02.2020. 
године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Павловић 

______________________ 
 

На основу члана 32. став1. 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - други 
закон и 47/2018) и члана 40. тачка 6) 
Статута општине Баточина („Службени 
гласник општине Баточина“, бр. 9/19), 

Скупштина општине Баточина на 
седници одржаној дана 14.02.2020. 
године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на конверзију 

потраживања према „Холдинг 
индустрија каблова Јагодина“ а.д. 

Јагодина у удео Општине Баточина у 
капиталу друштва  

 
 

Члан 1. 
 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да се 

потраживања према „Холдинг индустрија 
каблова Јагодина“ а.д. Јагодина по основу 
уступљених јавних прихода, са стањем на 
дан 31.08.2016. године, са каматом до 
11.03.2019. године, као даном 
правоснажности УППР, у укупном износу 
од 848.160,52 динара, конвертују у удео 
Општине Баточина у капиталу „Холдинг 
индустрија каблова Јагодина“ а.д. 
Јагодина. 

 
Члан 2. 

 
Овлашћује се Председник општине 

Баточина да у име општине Баточина 
потпише Споразум о регулисању 
међусобних права и обавеза у складу са 
чланом 1. ове одлуке. 

 
Члан 3. 

 
Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о давању 
сагласности на конверзију потраживања 
према „Холдинг Каблови“ а.д. Јагодина у 
удео општине Баточина у капиталу 
друштва број 020-1089/17-01 од  
03.11.2017. године („Службени гласник 
општине Баточина“, бр. 28/17).   
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Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Баточина“. 
                                                         

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
БАТОЧИНА 

Број: 020-183/20-01 од 14.02.202. године 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Павловић 
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