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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
01.02.2019. године 

ГОДИНА 2018. 
БРОЈ 3 

 

 

На основу члана 17. 18. и 19. З 

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 и 87/2018) 

и члана 49. став 9. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

(,,Службени гласник општине 

Баточина", број 10/16), а у складу са 

Програмом коришћења средстава за 

финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима 

на територији општине Баточина за 

2018. годину (,,Службени гласник 

општине Баточина“. број 3/18), 

Општинско веће општине Баточина 

на седници одржаној дана 

31.01.2019. године, донело је 

 

 

З А К Љ У Ч А К  

о усвајању Годишњег извештаја о 

реализацији Програма коришћења 

средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима на територији општине 

Баточина за 2018. годину 

 

 

I УСВАЈА СЕ Годишњи извештај 

о реализацији Програма коришћења 

средстава за финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Баточина за 2018. 

годину, који је доставио Савет за 

безбедност саобраћаја на путевима 

општине Баточина и који је  саставни 

део овог закључка. 

 

II Закључак објавити у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Савет за безбедност саобраћаја 

на путевима општине Баточина на 

седници одржаној дана 29.01.2019. 

године, усвојио је Годишњи извештај 

о реализацији Програма коришћења 

средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима на територији општине 

Баточина за 2018. годину, заведен под 

бројем 020-76/19-01 и исти доставио 

Општинском већу. 

 Одредбе члана 49. Пословника 

о раду Општинског већа одређују да у 

вршењу својих надлежности 

Општинско веће доноси одлуке, 

решења, закључке, упутства, наредбе, 

правилнике и друга потребна акта. 

По разматрању годишењег 

извештаја закључено је да је програм 

реализован и извештај сачињен 

сходно Закону о безбедности 

саобраћаја на путевима те се извештај 

усваја у датом тексту. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-87/19-01 од 31.01.2019. 

године                                                                                                                

 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                  

Здравко Младеновић 

 

 

На основу члана 17. 18. и 19. 

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 и 87/2018)  и члана 3. 

Правилника о раду Савета за 

безбедност саобраћаја на путевима 

општине Баточина (,,Службени гласник 

општине Баточина“. број 4/16), у складу 

са тачком 4. Програма коришћења 

средстава за финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Баточина за 2018. 

годину (,,Службени гласник општине 

Баточина“. број 3/18),  Савет за 

безбедност саобраћаја на путевима 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 29.01.2019. године, 

усвојио је 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 

о реализацији Програма коришћења 

средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима на територији општине 

Баточина за 2018. годину 

 

Програмом коришћења 

средстава за финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на 

територији општине Баточина за 2018. 

годину (,,Службени гласник општине 

Баточина“. број 3/18) (у даљем тексту: 

Програм), планирана су следећа 

средства: 

- за поправљање саобраћајне 

инфраструктуре у износу од 

3.000.000,00 динара; 

- за реализацију саобраћајно – 

техничких мера намењених 

повећању безбедности учесника 

у саобраћају у износу од 

2.220.000,00 динара; 

- за превентивно - промотивне 

активности из области 

безбедности саобраћаја у износу 

од 720.000,00 динара; 

- за накнаду за рад чланова Савета 

за безбедност саобраћаја на 

путевима општине Баточина у 

износу од 60.000,00 динара. 

 

Према реализацији буџета општине 

Баточина за 2018. годину, на дан 

31.12.2018. године,  остварен  је приход 

од наплаћених новчаних казни за 

саобраћајне прекршаје у износу од 

4.438.463,37 динара. 

 

Програм је реализован на следећи 

начин: 

 

1. У оквиру тачке 1. табеларног 

приказа Програма, остварена средства 

утрошена су за поправљање 

саобраћајне инфраструктуре, и то: 

• за крпљење ударних рупа и 

асфалтирање путева у износу 

од 1.719.533,11 динара, 

• за обележавање хоризонталне, 

поправљање и и постављање 

вертикалне саобраћајне 

сигнализације на локалним 

путевима у износу од 

499.698,58 динара. 

Према наведеном, испоштован је 

члан 18. Закона о безбедности 
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саобраћаја на путевима, који 

прописује да се 50% средстава од 

новчаних казни користи за 

поправљање саобраћајне 

инфраструктуре. 

 

2. Преостали износ остварених 

прихода утрошен је за 

реализацију саобраћајно - 

техничких мера намењених 

повећању безбедности 

учесника у саобраћају, и то:  

• увођење и инсталирање видео 

надзора на саобраћајницама у 

насељеном месту општине Баточина, 

тачка 2.1. табеларног приказа 

Програма, у износу од 1.206.400,00 

динара, 

• за материјално – техничко 

опремање саобраћајне полиције 

Полицијске станице у Баточини, тачка 

2.2. табеларног приказа Програма, у 

износу од 271.150,00 динара, 

• за набавку дечијих ауто - 

седишта,  тачка 2.3. табеларног 

приказа Програма, у износу од 

399.999,60 динара. 

 

3. Преостали износ остварених 

прихода утрошен је на превентивно -  

промотивне активности саобраћаја 

и то: 

•  за организовање обуке возача 

почетника у тренинг -  центру 

Националне возачке академије, тачке 

3.1. табеларног приказа Програма, у 

износу од 348.000,00 динара. 

 

4. За накнаду за рад члановима 

Савета за безбедност саобраћаја, 

тачка 4. табеларног приказа 

Програма, износ од 40.818,00 динара. 

             

Овај Извештај доставиће се 

Општинском већу  општине Баточина 

на усвајање. 

 

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-76/19-01 од 29.01.2019. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Здравко Младеновић 

______________________ 

 

 

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 и 87/2018) 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 

___.01.2019. године, донело је 

 

П Р О Г Р А М  

коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја  

на путевима на територији општине 

Баточина за 2019. годину 

 

 

         1. Програмом коришћења средстава за 

финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији 

општине Баточина за 2019. годину (у даљем 

тексту: Програм) утврђује се начин 

коришћења средстава од наплаћених казни 

за саобраћајне прекршаје на територији 

општине Баточина, за активности које се 
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током 2019. године планирају у циљу 

унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима. 

 2. Средства за реализацију овог 

Програма, предвиђена су Одлуком о 

буџету општине Баточина за 2019. 

годину (''Сл. гласник општине Баточина'', 

бр. 28/18), економска класификација 

743324 – новчане казне у укупном 

износу од 6.000.000,00 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 2019. години, сходно 

одредбама Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима, користиће се 

према следећем: 

 

Ред. 

број 
Намена 

% од 

уплаћених 

средстава 

Износ 

1. Поправљање саобраћајне инфраструктуре 50 3.000.000,00 

1.1 

 

Поправљање путева и улица на територији општине 

Баточина 
41,67 2.500.000.00 

1.2 

Поправљање и постављање вертикалне саобраћајне 

сигнализације и oбележавање хоризонталне 

саобраћајне сигнализације на локалним путевима у 

Баточини 

8,33 500.000,00 

2. 

Реализација саобраћајно – техничких мера 

намењених повећању безбедности учесника у 

саобраћају 

45,67   2.740.000,00 

2.1 
Увођење и инсталирање видео надзора на 

саобраћајницама у насељеном месту општине Баточина 
41,67 2.500.000,00 

2.2 Набавка ауто-седишта за новорођенчад за 2019. годину 4 240.000,00 

3. 
Превентивно-промотивне активности из 

области безбедности саобраћаја 
3,33 200.000,00 

3.1 
Организовање израде и поделе промотивног материјала 

за спровођење акције безбедности саобраћаја 
3,33 200.000,00 
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4. 
Накнада за рад чланова Савета за безбедност 

саобраћаја на путевима општине Баточина 
1 60.000,00 

 УКУПНО:  6.000.000,00 

 

         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 020-88/19-01 од 31.01.2019. 

године                                                                                                                                  

 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                          

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                                                           

Здравко Младеновић 

________________________ 

 

На основу члана 100. Закона о 

заштити животне средине (''Службени 

гласник РС'', број 135/04, 36/09, 36/09- 

др. закон, 72/09-др. закон, 43/2011-

одлука УС, 14/16 и 76/18), члана 7. 

Одлуке о буџетском фонду за заштиту 

животне средине Општине Баточина 

(''Службени гласник Општине 

Баточина'', број 6/09), члана 6. Одлуке 

о буџету Општине Баточина за 2019. 

годину (''Сл. гласник општине 

Баточина'', бр. 28 /18),и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина'', број 10/16), а уз 

сагласност Министарства заштите 

животне средине Републике Србије, 

број 401-00-00057/2019-02 од 

17.01.2019. године, Општинско веће 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 31.01.2019. године, 

донело је 

 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Средства буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине 

Баточина, у 2019. години, планирана 

су Одлуком о буџету општине 

Баточина за 2019. годину, на разделу 

4, глави 4.06, функција 510 и 560, 

програм 06 - Заштита животне 

средине, ПА 0005 Управљање 

комуналним отпадом и ПА 0006 - 

Управљање осталим врстама отпада 

(''Сл. гласник општине Баточина'', 

бр.28/18).  

У складу са напред наведеним, 

средства ће се користити у следећим 

гранским активностима:                                    
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Члан 2. 

  

 Овај Програм ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-89/19-01 од 31.01.2019. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ  

у динарима 

 

 

 

• Активности на уређењу и уклањању дивљих депонија 

Активности на решавању проблема дивљих депонија и сметлишта 

и унапређењу нивоа управљања отпадом на територији општине 

Баточина. 

  Са исказаним потребама и у циљу интервентних санација 

приступа се рашчишћавању и рекултивацији сметлишта и дивљих 

депонија  

 

• Депоновање комуналног отпада на регионалној, санитарној 

депонији ФЦЦ „Врбак'' доо Лапово 

  Успостављање и унапређење активности у области збрињавања 

селектованог и кабастог отпадног материјала. 

 

 

 

 

 

 

600.000,00 

 

 

 

 

 

 11.700.000,00 

У К У П Н О: Буџетски фонд за заштиту животне средине  12.300.000,00  
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