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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
06.06.2017. године 

ГОДИНА 2017. 
БРОЈ 13 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07, 83/14- др. Закон и 101/16- др. закон), члана 77. и 78. 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 и 99/16) и члана 36. став 1. тачка 2) Статута Општине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина“, бр. 10/08), а на предлог извршног органа општине, 
Скупштина општине Баточина је на седници одржаној дана 02.06.2017. године, донела 

 

 

 
ОДЛУКУ 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

Утврђују се укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима, као и 

укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава у завршном рачуну 
буџета општине Баточина у 2016. години у следећим износима: 

 

I    Укупно остварени текући приходи, примања    347.688 хиљада динара 
      са пренетим неутрошеним средствима 

II   Укупно извршени текући расходи и издаци 

      из прихода, примања и неутрошених средстава   338.197 хиљада динара 
III  Разлика (I-II)            9.491 хиљада динара 

 

Члан 2. 

 

У Билансу стања на 31. децембра 2016. године ( Образац бр. 1) утврђена је укупна актива у 

износу од 1.178.464 (у 000 динара) и укупна пасива у износу од 1.178.464 (у 000 динара). 

 
АКТИВА: 

- нефинансијска имовина ...................677.935 (у 000 динара) 

- финансијска имовина........................500.529 (у 000 динара) 

 
ПАСИВА: 

- извори капитала.................................. 766.278 (у 000 динара) 
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- обавезе из пословања..........................412.186 (у 000 динара) 
 

 

Члан 3. 

 

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године 

(Образац 2) утврђени су следећи износи, и то:                                                                 

  
 

 

 
 

 

                                                                                                       

                                                                                                             (у 000 динара)      

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине (OП2001) 

 

332.279 

2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине (ОП2131) 

 

323.077 

3. Вишак прихода и примања -буџетски суфицит (ред. бр. 1 – ред. бр. 

2);(ОП2346) 

 

9.202 

4. Мањак прихода и примања- буџетски дефицит (ред.бр.2 – ред.бр. 

1) (ОП2347) 

 

 

4. Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања 

а) увећање за укључивање:  

 дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих 

година који се користио за покриће расхода и издатака текуће 
године;(ОП2349) 

 дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за 

набавку нефинансијске имовине;(ОП2350) 

 дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година 

коришћен за покриће расхода и издатака текуће 

године;(ОП2351) 

 износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, 
финансираних из кредита;(ОП2352) 

 износа приватизационих примања коришћена за покриће 

расхода и издатака текуће године;(ОП2353) 

 б) умањен за укључивање издатака:  

 утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за отплату обавеза по 

кредитима;(ОП2355) 

 утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за набавку финансијске 
имовине;(ОП2356) 

 

 

 
2.490 

 

 

 
 

 

 
 

12.186 

 
 

 

 

15.119 
 

 

 

 

 

 
ПРИХОДИ: 

-порези……………………………….…...... 155.936 (у 000 динара) 

-донације и трансфери……......................... 138.254 (у 000 динара) 
-други приходи…………….........................   37.385 (у 000 динара) 

-мемор. ставке за рефун. расхода.....................        704 (у 000 динара) 
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РАСХОДИ: 

-расходи за запослене ……..............................62.755 (у 000 динара) 

-коришћење роба и услуга.....……….....…..110.098 (у 000 динара) 
-отплата камата……………….....……..…........3.243 (у 000 динара) 

-субвенције........................................................7.958 (у 000 динара) 

-донације и трансфери…………..…......…......48.627 (у 000 динара) 
-накнада из буџета за соц. заштиту……..........4.889 (у 000 динара) 

-остали расходи…………………….................14.571 (у 000 динара) 

-издаци за наб. неф. имовине………...............70.936 (у 000 динара) 
 

          Вишак прихода и примања у износу од 9.202 (у 000 динара) коригован је износом -443 (у 

000 динара). После корекције вишак прихода и примања-суфицит износи 8.759 (у 000динара). 

 
 

 

   Коригован износ од -443 (у 000 динара) састоји се од: 
1) дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који се користио 

за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 2.490 (у 000 динара); 

2) износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита од 
12.186 (у 000 динара); 

4) дела утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине за отплату обавеза по кредитима у износу од 15.119 (у 000 динара); 

 

 Вишак прихода и примања-суфицит (за пренос у наредну годину ) у износу од 8.759 (у 

000 динара) састоји се од: 

1) Део вишка прихода и и примања наменски опредељен за наредну годину у износу од 2.396 
(у 000 динара) 

2) Нераспоређеног  вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од 6.363 

(у 000 динара). 

 
Члан 4. 

 

Буџетски дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су у следећим 

износима, и то: 

                                                                                                                              у (000) динара 

ОПИС 
Економска 

класификација 

Буџетска 

средства 

Додатна 

средства 

Укупна 

средства 

(3+4) 

1 2 3 4 5 

I УКУПНА СРЕДСТВА 

(II+III) 3+7+8+9 310.519 37.168 347.687 

II УКУПНИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 310.519 33.946 344.465 

1. Текући приходи 7 310.519 21.760 332.279 

2. Примања од продаје 

нефинансијске имовине 8 0 0 0 

3. Примања од задуживања и 

продаје финансијске имовине 9 0 12.186 12.186 
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3.1. Примања од продаје 

финансијске имовине 92 0 0 0 

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 0 3.222 3.222 

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ 

(4+5+6) 4+5+6 305.523 32.673 338.196 

4. Текући расходи 4 233.917 18.224 252.141 

5. Издаци за нефинансијску 

имовину 5 56.997 13.939 70.936 

6. Издаци за отплату главнице и 

набавку финансијске имовине 6 14.609 510 15.119 

6.1. Набавка финансијске 

имовине 62 0 0 0 

V УКУПНА СРЕДСТВА 

минус УКУПНИ РАСХОДИ 

И ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9)-

(4+5+6) 

4.996 4.495 9.491 

VI БУЏЕТСКИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)-

(4+5) (7+8)-(4+5) 19.605 -10.403 9.202 

VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(VI+(3.1-6.1) 

(7+8)-(4+5)+(92-

62) 19.605 -10.403 9.202 

 

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања 

остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и 
издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од  9.202 (у 000 динара). 

 

Члан 5. 

 

 Утврђује се рачун финансирања општине Баточина за 2016. годину у износу од 9.202 (у 

хиљадама) динара, и то: 
 

Редни 

број 
Опис Износ 

А 
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 
  

1 

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине 332.279 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  332.279 

- Буџетска средства 310.519 

- Остали извори 21.760 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 

2 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 323.077 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 252.141 

- Буџетска средства 233.917 

- Остали извори 18.224 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 70.936 

- Буџетска средства 56.997 

- Остали извори 13.939 

      

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 9.202 
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Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 

јавних политика) 0 

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 9.202 

      

Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

  Примања од продаје финансијске имовине 0 

  Примања од задуживања 12.186 

  Неутрошена средства из претходних година -6.269 

  Издаци за отплату главнице дуга 15.119 

      

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ -9.202 

 

Члан 6. 

 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у укупном износу од 8.759  (у 000 
динара) биће распоређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Баточина за 

2017. годину. 

 

 

 

Члан 7. 

 

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. 

децембра 2016. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од  12.186 динара и 

укупни издаци у износу од 86.055 (у 000 динара). 
 

ПРИМАЊА: 

-примања од продаје имовине….............................................0 (у 000 динара) 
-примања од продаје акција.....................................................0 (у 000 динара) 

-примања од домаћих задуживања.................................12.186 (у 000 динара) 

 
ИЗДАЦИ: 

-изградња и кап.одржавање зграда и објеката................68.066 (у 000 динара) 

-машине и опрема............................................................. 2.491 (у 000 динара) 

-нематеријална имовина...................................................... 379 (у 000 динара) 
-земљиште ................................................................................0 (у 000 динара) 

-отплате главнице и набавка финансијске имовине........15.119 (у 000 динара)                                                                     

 
Члан 8. 

 

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године 

(Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 344.465 (у 000 динара), утврђени су 
укупни новчани одливи у износу од 338.196 (у 000 динара) и салдо готовине на крају године у 

износу од 10.513 (у 000 динара). 

 
-салдо готовине на почетку године ...................................3.222 (у 000 динара) 

-кориговани приливи ......................................................345.487 (у 000 динара) 

-кориговани одливи ....................................................... 338.196 (у 000 динара) 
-салдо готовине на крају године.......................................10.513 (у 000 динара)    
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Члан 9. 

 

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године 

(Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 6.269 (у 000 динара), између укупних прихода 

и примања у износу од 344.465 (у 000 динара) и укупних расхода и издатака у износу од 338.196 (у 
000 динара) по нивоима из финансирања из: Републике, општине, донација и осталих извора. 

 

 
 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 

 
-Република.......................................................................10.170 (у 000 динара) 

-буџет.............................................................................310.519 (у 000 динара)    

-донације........................................................................... 6.689 (у 000 динара)    

-остали извори..................................................................17.087 (у 000 динара)    
 

 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 
 

-Република........................................................................7.142 (у 000 динара) 

-буџет............................................................................305.519 (у 000 динара)  
-донације...........................................................................6.677 (у 000 динара)   

-остали извори................................................................ 18.854 (у 000 динара)   

 

 
Члан 10. 

 

 
 Укупно планирани и остварени текући приходи и примања општине са пренетим 

средствима из ранијих година у укупном износу од  347.688.302,65 динара према економским 

класификацијама утврђени су у следећим износима: 

 
 

Ред. 

Број 

Екон. 

Клас. 
ПРИМАЊА И ПРИХОДИ 

Укупна 

средства 2016 

Остварено у 

2016. години 
% 

1 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 127.370.000,00 102.169.097,40 80,21 

1.1 711110 - порез на зараде 103.500.000,00 84.783.974,64   

1.2 711120 - порез на приходе од самосталне делатности 8.100.000,00 6.235.977,37   

1.3 711143 - порез на приходе од непокретности 4.000.000,00 10,00   

1.4 711145 - порез од давања у закуп покретних ствари 200.000,00 212.211,57   

1.5 711146 - порез на приходе од пољопривреде и шумарства 10.000,00 8.397,00   

1.6 711147 - порез на земљиште 5.000.000,00 38.768,00   

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

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

1.9 711180 - самодопринос 0,00 240,00   

1.10 711190 - порез на друге приходе 6.500.000,00 10.889.518,82   

2 712 Порези на фонд зарада 0,00 53,00 0,00 

2.1 712112 - порез на фонд зарада осталих запослених 0,00 53,00   

2 713 Порез на имовину 46.000.000,00 35.519.576,28 77,22 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

7 

2.1 713120 - порез на имовину 35.000.000,00 30.259.088,85   

2.2 713310 - порез на наслеђе и поклоне 2.000.000,00 1.011.129,98   

2.3 713420 - порез на капиталне трансакције 9.000.000,00 4.249.357,45   

3 714 Порез на добра и услуге 18.030.000,00 10.531.465,03 58,41 

3.1 714440 - средства за противпожарну заштиту 30.000,00 0,00   

3.2 714513 - комунална такса за држање моторних возила 8.000.000,00 5.421.057,00   

3.3 714543 - накнада за промену намене земљишта 2.000.000,00 71.392,80   

3.4 714548 - накнада за супстанце које оштећују озонски омотач 2.000.000,00 829.974,60   

3.5 714549 - накнада за емисије SO2, NO2 900.000,00 437.532,74   

3.6 714552 - боравишна такса 100.000,00 21.250,00   

3.7 714562 - посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 5.000.000,00 3.750.257,89   

4 716 Други порези 8.000.000,00 7.717.462,52 96,47 

4.1 716111 - комунална такса за истицање фирме на пословном простору 8.000.000,00 7.717.462,52   

5 732 Донације од међународних организација 8.267.000,00 6.688.814,26 80,91 

5.1 732151 - текуће донације од међународних организација 8.267.000,00 6.688.814,26   

6 733 Текући трансфери од других нивоа власти 149.615.997,33 131.564.674,85 87,93 

6.1 733151 - текући трансфери од других нивоа власти 142.099.068,00 122.099.068,00   

6.2 733152 - остали трансфери у корист нивоа општина 50.000,00 533,47   

6.3 733154 - текући наменски трансфери од Републике у корист општина 7.466.929,33 9.465.073,38   

7 741 Приходи од имовине 45.150.932,00 26.498.082,41 58,69 

7.1 741150 - камате на средства консолидованог рачуна трезора 250.932,00 0,00   

7.2 741510 - накнада за коришћење природних добара 6.500.000,00 1.250.264,35   

7.3 741522 - накнада за коришћење пољопривредног земљишта 850.000,00 71.402,40   

7.4 741526 - накнада за коришћење шума и шумског земљишта 200.000,00 92.255,33   

7.5 741531 - комунална такса на кор. простора на јав. површинама 30.000.000,00 24.479.020,07   

7.6 741532 - комунална такса за кор. простора за паркирање 150.000,00 0,00   

7.7 741533 - комунална такса за коришћење слободних површина 150.000,00 0,00   

7.8 741534 - накнада за коришћење грађевинског земљишта 2.000.000,00 498.475,26   

7.9 741535 - комунална такса за заузеће грађевинског материјала 650.000,00 0,00   

7.10 741538 - допринос за уређење грађевинског земљишта 4.400.000,00 106.665,00   

8 742 Приходи од продаје добара и услуга 11.369.596,00 6.469.925,51 56,91 

8.1 742150 

- приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране 

тржишних организација у корист нивоа општина  6.012.596,00 4.425.488,00   

8.2 742251 - општинске административне таксе 3.500.000,00 997.193,51   

8.3 742253 - накнада за уређивање земљишта 0,00 -5.876,00   

8.4 742255 Такса за озакоњење објеката 1.000.000,00 511.000,00   

8.5 742378 - Родитељски динар за ваннаставне активности 857.000,00 542.120,00   

9 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 6.400.000,00 3.328.783,69 52,01 

9.1 743324 - приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 6.000.000,00 3.321.283,69   

9.2 743351 - приходи од новчаних казни за у корист нивоа општина 300.000,00 5.000,00   

9.3 743353 
- приходи од мандатних казни и казни изречених у управном 
пос 100.000,00 2.500,00   

10 745 Мешовити и неодређени приходи 2.801.000,00 1.088.059,20 38,85 

10.1 745151 - oстали приходи у корист нивоа општина 2.701.000,00 1.088.059,20   

10.2 745153 - део добити ЈП по одлуци УО ЈП у корист нивоа општина 100.000,00 0,00   
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10.3 745154 - закупнина за стан у општинској својини 0,00 0,00   

11 771 Мешовити и неодређени приходи 1.680.000,00 704.493,72 41,93 

11.1 771111 - меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.680.000,00 704.493,72   

12 811 Примања од продаје непокретности 0,00 0,00 0,00 

12.2 811141 - примања од продаје непокретности у корист нивоа општина 0,00 0,00   

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

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

14 911 Примања од домаћих задуживања 20.317.724,99 12.185.814,78 59,98 

14.1 911451 - примања од задуживања од пословних банака у земљи 20.317.724,99 12.185.814,78   

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 445.002.250,32 344.466.302,65 77,41 

  
    

  

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 3.222.000,00 3.222.000,00 100,00 

  
    

  

УКУПНО  448.224.250,32 347.688.302,65 77,57 
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ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 11. 

 

Укупни расходи и издаци извршени из средстава буџета општине Баточина у 2016. години извршени према организационој, функционалној 
програмској и економској класификацији износе у динарима: 
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ОПИС 

Планирана 

средства 

буџета 2016 

Планирана 

средства из 

осталих 

извора 2016 

Укупна 

планирана 

средства 2016 

Извршена 

средства 

буџета у 2016 

Извршена 

средства из 

осталих 

извора 2016 

Укупно 

извршена 

средства 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1.1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 5.708.000,00 0,00 5.708.000,00 5.569.932,34 0,00 5.569.932,34 

      0602 Програм 15- Локална самоуправа 5.708.000,00 0,00 5.708.000,00 5.569.932,34 0,00 5.569.932,34 

    110   0001 
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
5.708.000,00 0,00 5.708.000,00 5.569.932,34 0,00 5.569.932,34 

            001 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 3.403.000,00 0,00 3.403.000,00 3.355.712,40 0,00 3.355.712,40 

            002 412 Социјални доприноси (послодавац) 611.000,00 0,00 611.000,00 609.272,25 0,00 609.272,25 

            003 422 Трошкови путовања 100.000,00 0,00 100.000,00 82.714,19 0,00 82.714,19 

            004 423 Услуге по уговору 330.000,00 0,00 330.000,00 313.829,95 0,00 313.829,95 

            005 425 Трошкови одржав. возила 100.000,00 0,00 100.000,00 68.808,00 0,00 68.808,00 

            006 426 Трошкови матер. и набавке горива 700.000,00 0,00 700.000,00 676.458,67 0,00 676.458,67 

            007 465 Остале текуће дотације по закону 464.000,00 0,00 464.000,00 463.136,88 0,00 463.136,88 

                Извор финансирања за функцију 110: 5.708.000,00     5.569.932,34     

                Укупно Председник општине     5.708.000,00     5.569.932,34 
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1 1.2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00 896.463,00 0,00 896.463,00 

      0602 Програм 15- Локална самоуправа 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00 896.463,00 0,00 896.463,00 

    110   0001 
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
1.110.000,00 0,00 1.110.000,00 896.463,00 0,00 896.463,00 

            008 423 Накнада за рад чланова Општинског Већа 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00 896.463,00 0,00 896.463,00 

                Извор финансирања за функцију 110: 1.110.000,00     896.463,00     

                Укупно Општинско веће     1.110.000,00     896.463,00 

2 2.1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 9.975.394,00 0,00 9.975.394,00 7.701.650,12 0,00 7.701.650,12 

      0602 Програм 15- Локална самоуправа 9.975.394,00 0,00 9.975.394,00 7.701.650,12 0,00 7.701.650,12 

    110   0001 
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
9.975.394,00 0,00 9.975.394,00 7.701.650,12 0,00 7.701.650,12 

            009 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 1.788.170,67 0,00 1.788.170,67 

            010 412 Социјални доприноси (послодавац) 322.000,00 0,00 322.000,00 320.082,56 0,00 320.082,56 

            011 421 Стални трошкови 150.000,00 0,00 150.000,00 83.911,00 0,00 83.911,00 

            012 422 Трошкови путов. изабраних лица 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

            013 423 Услуге по уговору 4.791.000,00 0,00 4.791.000,00 4.399.055,56 0,00 4.399.055,56 

                - Накнада одб. комис. и рад. телима 900.000,00 0,00 900.000,00 790.619,13 0,00 790.619,13 

                - Накнада одборницима Скупштине 2.585.000,00 0,00 2.585.000,00 2.554.565,04 0,00 2.554.565,04 

                

- Бруто накнада председнику и 

замен.председ.Скупштине 696.000,00 0,00 696.000,00 622.056,00 0,00 622.056,00 

                - Трошкови репрезентације 400.000,00 0,00 400.000,00 241.579,57 0,00 241.579,57 

                - Промоција општине 50.000,00 0,00 50.000,00 34.835,00 0,00 34.835,00 

                - Трошкови празника општине 160.000,00 0,00 160.000,00 155.400,82 0,00 155.400,82 

            014 426 Материјал 200.000,00 0,00 200.000,00 190.600,37 0,00 190.600,37 

                - Материјални трошкови за Скупштину 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                - Трошкови матер. и набавке горива 200.000,00 0,00 200.000,00 190.600,37 0,00 190.600,37 
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            015 465 Остале текуће дотације по закону 288.000,00 0,00 288.000,00 281.940,08 0,00 281.940,08 

            016 465 Чланарине (СКГО, РЕДАСП) 890.269,00 0,00 890.269,00 375.004,00 0,00 375.004,00 

            017 481 Финансирање политичких странака 984.125,00 0,00 984.125,00 208.885,88 0,00 208.885,88 

            018 512 Инвест. основ. средст. и опреме 500.000,00 0,00 500.000,00 54.000,00 0,00 54.000,00 

                Извор финансирања за функцију 110: 9.975.394,00     7.701.650,12     

                Укупно Скупштина општине     9.975.394,00     7.701.650,12 

2 2.2 ОДРЖАВАЊЕ ИЗБОРА 2.641.000,00 0,00 2.641.000,00 2.565.221,43 0,00 2.565.221,43 

      0602 Програм 15- Локална самоуправа 2.641.000,00 0,00 2.641.000,00 2.565.221,43 0,00 2.565.221,43 

    110   0003 
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
2.641.000,00 0,00 2.641.000,00 2.565.221,43 0,00 2.565.221,43 

            019 421 Стални трошкови 50.000,00 0,00 50.000,00 48.986,20 0,00 48.986,20 

            020 423 Услуге по уговору 2.371.000,00 0,00 2.371.000,00 2.298.907,20 0,00 2.298.907,20 

            021 426 Материјални трошкови 95.000,00 0,00 95.000,00 94.568,03 0,00 94.568,03 

            022 481 Дотације невладиним ораганизацијама 125.000,00 0,00 125.000,00 122.760,00 0,00 122.760,00 

                Извор финансирања за функцију 110: 2.641.000,00     2.565.221,43     

                Укупно Одржавање избора     2.641.000,00     2.565.221,43 

3 3.1 ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      0602 Програм 15- Локална самоуправа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    330   0004 ПА 0004- Општинско јавно правобранилаштво 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            023 411 Плате и додаци запослених 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            024 412 Социјални доприноси (послодавац) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            025 415 Накнаде за запослене 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            026 421 Стални трошкови 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            027 422 Трошкови путовања 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            028 423 Услуге по уговору 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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            029 426 Материјал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            030 465 Остале текуће дотације по закону 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                Извори финансирања за функцију 330: 0,00     0,00     

                Укупно Јавни правобранилац     0,00     0,00 

4 4.1 ОПШТИНСКА УПРАВА 107.386.477,33 11.422.919,63 118.809.396,96 57.708.153,68 3.291.009,42 60.999.163,10 

      0602 Програм 15- Локална самоуправа 71.042.099,07 0,00 71.042.099,07 46.871.318,96 0,00 46.871.318,96 

    130   0001 
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
70.742.099,07 0,00 70.742.099,07 46.871.318,96 0,00 46.871.318,96 

            031 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 17.308.493,10 0,00 17.308.493,10 17.010.786,19 0,00 17.010.786,19 

            032 412 Социјални доприноси (послодавац) 3.087.697,97 0,00 3.087.697,97 3.030.884,18 0,00 3.030.884,18 

            033 413 Накнаде у натури  125.000,00 0,00 125.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 

            034 414 Соц. давања запосленима 1.390.798,00 0,00 1.390.798,00 0,00 0,00 0,00 

                - Отпремнине 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 

  

 

  

    

  - Умањење по Закону (3%) 890.798,00 0,00 890.798,00 0,00 0,00 0,00 

            035 415 Накнада за запослене (превоз) 875.000,00 0,00 875.000,00 713.243,73 0,00 713.243,73 

            036 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 150.000,00 0,00 150.000,00 121.896,65 0,00 121.896,65 

            037 421 Стални трошкови 25.447.000,00 0,00 25.447.000,00 11.705.831,43 0,00 11.705.831,43 

                - Комуналне услуге 17.637.000,00 0,00 17.637.000,00 5.083.812,69 0,00 5.083.812,69 

  

 

  

    

  - Расходи за енергију 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4.491.783,32 0,00 4.491.783,32 

  

 

  

    

  - Расходи за телефон, интернет и ПТТ 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00 1.336.669,25 0,00 1.336.669,25 

  

 

  

    

  - Трошкови осигурања, чланарине и закупа 480.000,00 0,00 480.000,00 258.103,63 0,00 258.103,63 

                - Трошкови платног промета 650.000,00 0,00 650.000,00 535.462,54 0,00 535.462,54 

            038 422 Трошкови путовања 150.000,00 0,00 150.000,00 72.339,16 0,00 72.339,16 

            039 423 Услуге по уговору 6.883.388,00 0,00 6.883.388,00 4.847.226,04 0,00 4.847.226,04 

                - Уговорене услуге Општине 3.420.000,00 0,00 3.420.000,00 1.995.157,04 0,00 1.995.157,04 

  

 

  

    

  - Трошкови репрезентације 400.000,00 0,00 400.000,00 214.472,00 0,00 214.472,00 

  

 

  

    

  - Накнадe  комис. 3.063.388,00 0,00 3.063.388,00 2.637.597,00 0,00 2.637.597,00 

            040 424 Специјализоване услуге 693.750,00 0,00 693.750,00 444.383,00 0,00 444.383,00 
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            041 425 Расходи за текуће одржавање 3.935.837,00 0,00 3.935.837,00 3.835.959,37 0,00 3.835.959,37 

  

 

  

    

  -Текуће одржавање 1.135.837,00 0,00 1.135.837,00 1.040.716,28 0,00 1.040.716,28 

  

 

  

    

  -Уређивање канала 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 2.795.243,09 0,00 2.795.243,09 

            042 426 Материјални трошкови 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00 1.169.189,82 0,00 1.169.189,82 

                - Трошкови горива 260.000,00 0,00 260.000,00 246.059,61 0,00 246.059,61 

      

  

      - Набавка Сл. гласника и стр. литературе 250.000,00 0,00 250.000,00 225.438,00 0,00 225.438,00 

                - Расходи за материјал 800.000,00 0,00 800.000,00 697.692,21 0,00 697.692,21 

            043 465 Остале текуће дотације по закону 2.379.135,00 0,00 2.379.135,00 1.999.936,25 0,00 1.999.936,25 

            044 482 Порези и обавезне таксе 846.000,00 0,00 846.000,00 564.616,92 0,00 564.616,92 

            045 483 Новчане казне по решењу суд. и суд. тела 2.860.000,00 0,00 2.860.000,00 307.916,47 0,00 307.916,47 

            046 485 Накнаде штете за повреде 900.000,00 0,00 900.000,00 537.405,75 0,00 537.405,75 

            047 511 Средства за инвест. одрж. зграде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            048 512 Средства за набавку опреме 800.000,00 0,00 800.000,00 389.704,00 0,00 389.704,00 

            049 515 Нематеријална имовина 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

            050 541 Земљиште 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 

    830   0006 ПА 0006- Информисање 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

            051 423 Услуге по уговору 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

    130   0007 ПА 0007- Канцеларија за младе 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

            052 423 Услуге по уговору 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

            053 426 Материјал 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

            054 481 Дотације невладиним организацијама 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

      1001 Програм 01- Локални развој и просторно планирање 4.663.280,00 0,00 4.663.280,00 547.680,00 0,00 547.680,00 

    620   0001 ПА 0001- Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 4.663.280,00 0,00 4.663.280,00 547.680,00 0,00 547.680,00 

            055 511 Пројектно планирање 4.663.280,00 0,00 4.663.280,00 547.680,00 0,00 547.680,00 

    620   0002 ПА 0002- Уређивање грађевинског земљишта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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            056 511 Средства за инвест. одрж. зграде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      0601 Програм 02- Комунална делатност 19.595.000,00 8.131.910,21 27.726.910,21 3.805.115,63 0,00 3.805.115,63 

    630   0001 ПА 0001- Водоснабдевање 80.000,00 8.000.000,00 8.080.000,00 0,00 0,00 0,00 

            201 511 Инвестиционо одржавање 80.000,00 8.000.000,00 8.080.000,00 0,00 0,00 0,00 

    520   0002 ПА 0002- Управљање отпадним водама 7.165.000,00 131.910,21 7.296.910,21 0,00 0,00 0,00 

            202 511 Инвестиционо одржавање 7.165.000,00 131.910,21 7.296.910,21 0,00 0,00 0,00 

    510   0003 ПА 0003- Одржавање депонија 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 1.641.326,38 0,00 1.641.326,38 

            203 421 Стални трошкови 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 1.641.326,38 0,00 1.641.326,38 

    510   0008 ПА 0008- Јавна хигијена 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 568.417,21 0,00 568.417,21 

            204 421 Стални трошкови 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 568.417,21 0,00 568.417,21 

    640   0010 ПА 0010- Јавна расвета 7.950.000,00 0,00 7.950.000,00 1.595.372,04 0,00 1.595.372,04 

            205 421 Стални трошкови 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 1.452.639,24 0,00 1.452.639,24 

            206 511 Инвестиционо одржавање 150.000,00 0,00 150.000,00 142.732,80 0,00 142.732,80 

    620   0014 ПА 0014- Остале комуналне услуге 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 

            207 424 Специјализоване услуге 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 

      1501 Програм 03- Локални економски развој 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 

    130   0001 ПА 0001- Подршка постојећој привреди 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 

            057 421 Стални трошкови 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 

            058 423 Услуге по уговору 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 

      0701 Програм 07- Путна инфраструктура 11.816.098,26 3.291.009,42 15.107.107,68 6.484.039,09 3.291.009,42 9.775.048,51 
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    451   0002 ПА 0002- Одржавање путева 11.816.098,26 3.291.009,42 15.107.107,68 6.484.039,09 3.291.009,42 9.775.048,51 

            208 424 Специјализоване услуге 5.700.000,00 2.137.514,74 7.837.514,74 3.234.949,25 2.137.514,74 5.372.463,99 

            209 426 Материјал 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

            210 511 Инвестиционо одржавање 5.916.098,26 1.153.494,68 7.069.592,94 3.249.089,84 1.153.494,68 4.402.584,52 

                Извор финансирања за функцију 130: 71.212.099,07     46.871.318,96     

                Извор финансирања за функцију 510: 3.950.000,00 

 

  2.209.743,59 

 

  

                Извор финансирања за функцију 451: 11.816.098,26 

 

  6.484.039,09 

 

  

              07 Средства из Републике   2.137.514,74     2.137.514,74   

              10 Примања од домаћих задуживања   1.153.494,68     1.153.494,68   

                Извор финансирања за функцију 520: 7.165.000,00 131.910,21   0,00 0,00   

                Извор финансирања за функцију 620: 5.113.280,00 

 

  547.680,00 

 

  

                Извор финансирања за функцију 630: 80.000,00 

 

  0,00 

 

  

              10 Примања од домаћих задуживања   8.000.000,00     0,00   

                Извор финансирања за функцију 640: 7.950.000,00 

 

  1.595.372,04 

 

  

                Извор финансирања за функцију 830: 100.000,00 

 

  0,00 

 

  

                Укупно Општинска управа     ############     60.999.163,10 

4 4.1.1 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 3.611.760,07 0,00 3.611.760,07 0,00 0,00 0,00 

    130 0602 Програм 15- Локална самоуправа 3.611.760,07 0,00 3.611.760,07 0,00 0,00 0,00 

    130 
 

0010 ПА 0010- Резерве 3.611.760,07 0,00 3.611.760,07 0,00 0,00 0,00 

            059 499 Стална буџетска резерва 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 

            060 499 Текућа буџетска резерва 1.811.760,07 0,00 1.811.760,07 0,00 0,00 0,00 

                Извор финансирања за функцију 130: 3.611.760,07     0,00     

                Укупно Средства резерве   

 

3.611.760,07   

 

0,00 

4 4.1.2 ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА 24.910.000,00 510.000,00 25.420.000,00 17.851.576,34 509.794,37 18.361.370,71 
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      0602 Програм 15- Локална самоуправа 24.910.000,00 510.000,00 25.420.000,00 17.851.576,34 509.794,37 18.361.370,71 

    170   0003 ПА 0003- Управљање јавним дугом 24.910.000,00 510.000,00 25.420.000,00 17.851.576,34 509.794,37 18.361.370,71 

            061 441 Отплата камате домаћим кредиторима 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 3.123.853,72 0,00 3.123.853,72 

            062 441 Отплата камате осталим домаћим кредиторима 310.000,00 0,00 310.000,00 118.726,61 0,00 118.726,61 

            199 444 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            063 611 Отплата главнице домаћим пос. банкама 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 13.253.797,19 0,00 13.253.797,19 

            064 611 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 5.000.000,00 510.000,00 5.510.000,00 1.355.198,82 509.794,37 1.864.993,19 

                Извор финансирања за функцију 170: 24.910.000,00     17.851.576,34     

              13 Пренета неутрошена средства   510.000,00     509.794,37   

                Укупно Трансакције јавног дуга   

 

25.420.000,00   

 

18.361.370,71 

4 4.1.3 ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

1.424.000,00 0,00 1.424.000,00 324.000,00 0,00 324.000,00 

      0602 Програм 15- Локална самоуправа 1.424.000,00 0,00 1.424.000,00 324.000,00 0,00 324.000,00 

    250   0001 
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
1.424.000,00 0,00 1.424.000,00 324.000,00 0,00 324.000,00 

            065 426 Материјални трошкови 624.000,00 0,00 624.000,00 324.000,00 0,00 324.000,00 

            066 511 Пројектно планирање 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 

            067 512 Средства за набавку опреме 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 

                Извори финансирања за функцију 250: 1.424.000,00     324.000,00     

                Укупно Цивилна заштита   

 

1.424.000,00   

 

324.000,00 

4 4.2 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ" 33.890.926,00 12.171.000,00 46.061.926,00 28.852.152,89 8.928.844,49 37.780.997,38 

      2001 Програм 08- Предшколско васпитање 33.890.926,00 12.171.000,00 46.061.926,00 28.852.152,89 8.928.844,49 37.780.997,38 

    911   0001 ПА 0001- Функционисање предшколских установа 33.890.926,00 12.171.000,00 46.061.926,00 28.852.152,89 8.928.844,49 37.780.997,38 

            068 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 19.841.482,00 0,00 19.841.482,00 19.798.186,32 0,00 19.798.186,32 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

17 

            069 412 Социјални доприноси (послодавац) 3.579.617,00 0,00 3.579.617,00 3.543.097,69 0,00 3.543.097,69 

            070 414 Социјална давања запосленима  720.034,00 1.830.000,00 2.550.034,00 0,00 714.493,72 714.493,72 

            071 415 Трошкови превоза радника 450.000,00 750.000,00 1.200.000,00 14.187,56 748.933,92 763.121,48 

            072 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 141.000,00 100.000,00 241.000,00 137.429,78 65.218,89 202.648,67 

            073 421 Стални трошкови 2.200.000,00 1.645.000,00 3.845.000,00 2.068.984,35 1.437.252,38 3.506.236,73 

            074 422 Трошкови путовања 0,00 375.000,00 375.000,00 0,00 227.587,80 227.587,80 

            075 423 Услуге по уговору 220.000,00 1.570.000,00 1.790.000,00 144.000,00 888.450,80 1.032.450,80 

            076 424 Специјализоване услуге 0,00 406.000,00 406.000,00 0,00 339.447,00 339.447,00 

            077 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 820.000,00 820.000,00 0,00 479.205,62 479.205,62 

            078 426 Материјал 3.260.000,00 2.925.000,00 6.185.000,00 1.248.917,96 2.504.628,06 3.753.546,02 

            079 465 Остале текуће дотације по закону 2.666.793,00 0,00 2.666.793,00 1.897.349,23 0,00 1.897.349,23 

            080 481 Дотације невладиним ораганизацијама 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 

            081 482 Остали порези и обавезне таксе 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 14.051,00 14.051,00 

            082 483 Новчане казне и пенали по решењу суда 0,00 93.000,00 93.000,00 0,00 17.948,10 17.948,10 

            083 511 Инвестиционо одржавање зграде 312.000,00 0,00 312.000,00 0,00 0,00 0,00 

            084 512 Машине и опрема 500.000,00 1.560.000,00 2.060.000,00 0,00 1.491.627,20 1.491.627,20 

            085 515 Средства за набавку нематеријалне имовине 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                Извори финансирања за функцију 911: 33.890.926,00     28.852.152,89     

              04 Сопствени приходи   4.100.000,00     3.025.516,83   

              07 Средства из Републике   5.230.000,00     3.675.492,40   

              13 Пренета неутрошена средства   1.984.000,00     1.685.715,26   

              16 Родитељски динар   857.000,00     542.120,11   

                Укупно Друштвена брига о деци   

 

46.061.926,00   

 

37.780.997,49 

4 4.3 ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" 32.519.379,37 0,00 32.519.379,37 29.280.340,58 0,00 29.280.340,58 

      2002 Програм 09- Основно образовање 32.519.379,37 0,00 32.519.379,37 29.280.340,58 0,00 29.280.340,58 

    912   0001 ПА 0001- Функционисање основних школа 32.519.379,37 0,00 32.519.379,37 29.280.340,58 0,00 29.280.340,58 

            086 463 Донације и трансфери (са структуром) 32.519.379,37 0,00 32.519.379,37 29.280.340,58 0,00 29.280.340,58 
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413-

418 - Расходи за запослене 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 2.003.643,27 0,00 2.003.643,27 

              4E+05 - Стални трошкови 14.250.084,95 0,00 14.250.084,95 13.384.769,76 0,00 13.384.769,76 

              4E+05 - Трошкови службених путовања 7.350.000,00 0,00 7.350.000,00 6.239.304,00 0,00 6.239.304,00 

              4E+05 - Услуге по уговору 1.977.247,11 0,00 1.977.247,11 1.598.498,05 0,00 1.598.498,05 

              4E+05 - Специјализоване услуге 300.000,00 0,00 300.000,00 201.750,00 0,00 201.750,00 

              4E+05 - Текуће поправке и одржавање 1.171.278,81 0,00 1.171.278,81 1.027.357,88 0,00 1.027.357,88 

              4E+05 - Материјал 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 983.038,05 0,00 983.038,05 

              4E+05 - Отплата домаћих камата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              5E+05 - Накнаде за соц. заштиту 140.000,00 0,00 140.000,00 133.071,60 0,00 133.071,60 

              48 - Остали расходи 200.768,50 0,00 200.768,50 185.089,65 0,00 185.089,65 

              5 - Издаци за нефинансијску имовину 3.580.000,00 0,00 3.580.000,00 3.523.818,32 0,00 3.523.818,32 

                Извор финансирања за функцију 912: 32.519.379,37 

 

  29.280.340,58 

 

  

                Укупно основно образовање   

 

32.519.379,37   

 

29.280.340,58 

4 4.4 СРЕДЊА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" 11.837.500,00 0,00 11.837.500,00 10.212.810,49 0,00 10.212.810,49 

      2003 Програм 10- Средње образовање 11.837.500,00 0,00 11.837.500,00 10.212.810,49 0,00 10.212.810,49 

    920   0001 ПА 0001- Функционисање средњих школа 11.837.500,00 0,00 11.837.500,00 10.212.810,49 0,00 10.212.810,49 

            087 463 Донације и трансфери (са структуром) 11.837.500,00 0,00 11.837.500,00 10.212.810,49 0,00 10.212.810,49 

              

413-

418 - Расходи за запослене 1.460.000,00 0,00 1.460.000,00 1.261.061,76 0,00 1.261.061,76 

      

    

4E+05 - Стални трошкови 7.247.500,00 0,00 7.247.500,00 7.045.549,01 0,00 7.045.549,01 

      

    

4E+05 - Трошкови службених путовања 30.000,00 0,00 30.000,00 6.055,00 0,00 6.055,00 

      

    

4E+05 - Услуге по уговору 570.000,00 0,00 570.000,00 316.660,86 0,00 316.660,86 

      

    

4E+05 - Специјализоване услуге 500.000,00 0,00 500.000,00 481.608,11 0,00 481.608,11 

      

    

4E+05 - Текуће поправке и одржавање 540.000,00 0,00 540.000,00 191.532,50 0,00 191.532,50 

      

    

4E+05 - Материјал 480.000,00 0,00 480.000,00 363.229,12 0,00 363.229,12 

      

    

4E+05 - Отплата домаћих камата 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

    

5E+05 - Накнаде за соц. заштиту 60.000,00 0,00 60.000,00 31.624,59 0,00 31.624,59 
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48 - Остали расходи 50.000,00 0,00 50.000,00 24.389,54 0,00 24.389,54 

              5 - Издаци за нефинансијску имовину 900.000,00 0,00 900.000,00 491.100,00 0,00 491.100,00 

                Извор финанс. за функцију 920: 11.837.500,00 

 

  10.212.810,49 

 

  

                Укупно средње образовање   

 

11.837.500,00   

 

10.212.810,49 

4 4.5 КУЛТУРНО- ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" 9.226.376,00 1.338.596,00 10.564.972,00 6.004.054,65 752.113,00 6.756.167,65 

      1201 Програм 13- Развој културе 8.746.376,00 1.138.596,00 9.884.972,00 5.845.203,67 675.591,00 6.520.794,67 

    820   0001 ПА 0001- Функционисање локалних установа културе 8.296.376,00 1.018.596,00 9.314.972,00 5.775.812,39 664.548,00 6.440.360,39 

            088 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 3.595.115,00 23.136,00 3.618.251,00 3.505.349,00 0,00 3.505.349,00 

            089 412 Социјални доприноси (послодавац) 643.523,00 43.460,00 686.983,00 628.272,00 0,00 628.272,00 

            090 414 Социјална давања запосленима  131.092,00 7.000,00 138.092,00 0,00 0,00 0,00 

            091 415 Накнада трошкова за превоз запослених 60.000,00 0,00 60.000,00 53.604,00 0,00 53.604,00 

            092 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 151.120,00 220.000,00 371.120,00 142.220,00 197.174,00 339.394,00 

            093 421 Стални трошкови 1.090.000,00 420.000,00 1.510.000,00 739.390,13 360.944,23 1.100.334,36 

            094 422 Трошкови путовања 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 4.271,00 4.271,00 

            095 423 Услуге по уговору 530.000,00 40.000,00 570.000,00 305.749,99 13.600,80 319.350,79 

            096 425 Текуће поправке и одржавање 600.000,00 60.000,00 660.000,00 53.120,00 14.265,00 67.385,00 

            097 426 Материјални трошкови 370.000,00 40.000,00 410.000,00 41.485,27 24.933,97 66.419,24 

            098 465 Остале текуће дотације по закону 485.526,00 35.000,00 520.526,00 304.727,00 0,00 304.727,00 

            099 482 Остали порези и обавезне таксе 10.000,00 10.000,00 20.000,00 1.895,00 9.359,00 11.254,00 

            100 511 Инвестиционо одржавање зграде 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            101 512 Машине и опрема 630.000,00 80.000,00 710.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 

    820   0002 ПА 0002- Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 450.000,00 120.000,00 570.000,00 69.391,28 11.043,00 80.434,28 

            102 423 Услуге по уговору 420.000,00 110.000,00 530.000,00 64.822,90 11.043,00 75.865,90 

            103 424 Специјализоване услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            104 426 Материјални трошкови 30.000,00 10.000,00 40.000,00 4.568,38 0,00 4.568,38 
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      1502 Програм 04- Развој туризма 480.000,00 200.000,00 680.000,00 158.850,98 76.522,00 235.372,98 

    473   0002 ПА 0002- Туристичка промоција 480.000,00 200.000,00 680.000,00 158.850,98 76.522,00 235.372,98 

            105 422 Трошкови путовања 100.000,00 120.000,00 220.000,00 13.380,00 52.532,00 65.912,00 

            106 423 Услуге по уговору 360.000,00 70.000,00 430.000,00 134.386,40 23.990,00 158.376,40 

            107 426 Материјални трошкови 20.000,00 10.000,00 30.000,00 11.084,58 0,00 11.084,58 

                Извори финанс. за функцију 820: 8.746.376,00     5.845.203,67     

              04 Сопствени приходи   1.138.596,00     675.591,00   

                Извори финанс. За функцију 473: 480.000,00 

 

  158.850,98 

 

  

              04 Сопствени приходи   200.000,00     76.522,00   

                Укупно Културно-туристички центар   

 

10.564.972,00   

 

6.756.167,65 

4 4.6 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВУК КАРАЏИЋ" 7.662.297,12 120.000,00 7.782.297,12 6.032.216,17 87.659,94 6.119.876,11 

      1201 Програм 13- Развој културе 7.662.297,12 120.000,00 7.782.297,12 6.032.216,17 87.659,94 6.119.876,11 

    820   0001 ПА 0001- Функционисање локалних установа културе 7.662.297,12 120.000,00 7.782.297,12 6.032.216,17 87.659,94 6.119.876,11 

            108 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 3.045.729,32 0,00 3.045.729,32 3.044.482,78 0,00 3.044.482,78 

            109 412 Социјални доприноси (послодавац) 546.040,80 0,00 546.040,80 545.846,35 0,00 545.846,35 

            110 413 Накнаде у натури (маркице) 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 

            111 414 Социјална давања запосленима  310.565,00 0,00 310.565,00 199.321,81 0,00 199.321,81 

            112 415 Накнаде трошкова запосленима 85.000,00 0,00 85.000,00 80.877,73 0,00 80.877,73 

            113 421 Стални трошкови 700.000,00 0,00 700.000,00 661.818,28 1.243,98 663.062,26 

            114 422 Трошкови путовања 30.000,00 0,00 30.000,00 8.670,00 0,00 8.670,00 

            115 423 Услуге по уговору 730.940,00 0,00 730.940,00 362.503,08 0,00 362.503,08 

            116 424 Специјализоване услуге 100.000,00 0,00 100.000,00 53.749,92 0,00 53.749,92 

            117 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 0,00 100.000,00 32.550,00 0,00 32.550,00 

            118 426 Материјал 250.000,00 0,00 250.000,00 131.464,30 0,00 131.464,30 

            119 465 Остале текуће дотације по закону 409.499,00 0,00 409.499,00 221.050,16 0,00 221.050,16 
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            120 482 Остали порези и таксе 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

            121 483 Новчане казне по решењу суда 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

            122 511 Инвестиционо одржавање зграде 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 

            123 512 Опрема 424.523,00 0,00 424.523,00 377.583,90 0,00 377.583,90 

            124 515 Књиге и литература 700.000,00 120.000,00 820.000,00 292.297,86 86.415,96 378.713,82 

                Извори финанс. за функцију 820: 7.662.297,12     6.032.216,17     

              04 Сопствени приходи   120.000,00     87.659,94   

                Укупно Народна библиотека   

 

7.782.297,12   

 

6.119.876,11 

4 4.7 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА  1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 918.576,00 0,00 918.576,00 

      1201 Програм 13- Развој културе 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 918.576,00 0,00 918.576,00 

    820   0001 ПА 0002- Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 918.576,00 0,00 918.576,00 

            125 481 Дотације у култури 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 918.576,00 0,00 918.576,00 

                - Удружења у култури 650.000,00 0,00 650.000,00 318.576,00 0,00 318.576,00 

      

    

  - Дотације верским заједницама 700.000,00 0,00 700.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 

                Извори финанс. за функцију 820: 1.350.000,00     918.576,00     

                Укупно Дотације НВО   

 

1.350.000,00   

 

918.576,00 

4 4.8 ЗДРАВСТВО 3.605.000,00 0,00 3.605.000,00 2.090.771,93 0,00 2.090.771,93 

      1801 Програм 12- Примарна здравствена заштита 3.605.000,00 0,00 3.605.000,00 2.090.771,93 0,00 2.090.771,93 

    700   0001 ПА 0001- Функционисање установа примарне здравствене заштите 3.605.000,00 0,00 3.605.000,00 2.090.771,93 0,00 2.090.771,93 

            126 463 Трансфери осталим нивоима власти (са структуром) 3.605.000,00 0,00 3.605.000,00 2.090.771,93 0,00 2.090.771,93 

      

    

4E+05 - Стални трошкови 210.000,00 0,00 210.000,00 206.554,30 0,00 206.554,30 

      

    

4E+05 - Услуге по уговору 1.533.000,00 0,00 1.533.000,00 887.173,23 0,00 887.173,23 

      

    

4E+05 -Специјализоване услуге 380.000,00 

 

380.000,00 117.768,00 0,00 117.768,00 

      

    

4E+05 - Текуће поправке и одржавање 400.000,00 0,00 400.000,00 393.849,60 0,00 393.849,60 
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4E+05 -Материјални трошкови 157.000,00 0,00 157.000,00 87.362,50 0,00 87.362,50 

              5E+05 - Издаци за набавку опреме 925.000,00 0,00 925.000,00 398.064,30 0,00 398.064,30 

                Извор финансирања за функцију 700: 3.605.000,00 

 

  2.090.771,93 

 

  

                Укупно Здравство   

 

3.605.000,00   

 

2.090.771,93 

4 4.9 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СПОРТ 12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 9.575.383,34 0,00 9.575.383,34 

      1301 Програм 13- Развој спорта и омладине 12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 9.575.383,34 0,00 9.575.383,34 

    810   001 
ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 9.575.383,34 0,00 9.575.383,34 

            127 481 Дотације спортским омладинским организацијама 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 9.372.801,34 0,00 9.372.801,34 

            128 481 Дотације удружењима грађана 600.000,00 0,00 600.000,00 202.582,00 0,00 202.582,00 

                Извори финанс. за функцију 810: 12.100.000,00     9.575.383,34     

                Укупно канцеларија за спорт   

 

12.100.000,00   

 

9.575.383,34 

4 4.10 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 9.325.000,00 2.013.316,33 11.338.316,33 6.851.661,19 1.460.911,64 8.312.572,83 

      0901 Програм 11- Социјална и дечија заштита 9.325.000,00 2.013.316,33 11.338.316,33 6.851.661,19 1.460.911,64 8.312.572,83 

    090   0001 ПА 0001- Социјалне помоћи 5.295.000,00 1.013.316,33 6.308.316,33 4.251.819,88 590.911,64 4.842.731,52 

            129 463 Социјална заштита-проширена права 910.000,00 920.316,33 1.830.316,33 737.233,88 497.911,64 1.235.145,52 

              4E+05 - Стални трошкови 65.000,00 0,00 65.000,00 29.182,75 0,00 29.182,75 

              4E+05 - Трошкови репрезентације 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

              4E+05 - Текуће поправке и одржавање 150.000,00 0,00 150.000,00 114.400,00 0,00 114.400,00 

              5E+05 - Tрошкови-проширена права 595.000,00 0,00 595.000,00 593.651,13 0,00 593.651,13 

              5E+05 -Трошкови по Уговору о наменсим трансферима 0,00 920.316,33 920.316,33 0,00 497.911,64 497.911,64 

            130 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 4.100.600,00 0,00 4.100.600,00 3.265.186,00 0,00 3.265.186,00 

                - Накнаде за децу рођену у 2016.год 1.000.600,00 0,00 1.000.600,00 688.186,00 0,00 688.186,00 

                - Остале накнаде за образовање 300.000,00 0,00 300.000,00 87.000,00 0,00 87.000,00 

                - Посеб. род. додатак за незап. породиље 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 2.490.000,00 0,00 2.490.000,00 
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            131 472 Једнократна помоћ 249.400,00 93.000,00 342.400,00 249.400,00 93.000,00 342.400,00 

                - Помоћ особама са инвалидитетом 26.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 26.000,00 

                - Помоћ у набавци лекова 62.000,00 0,00 62.000,00 62.000,00 0,00 62.000,00 

                - Помоћ старима и беспомоћнима 6.000,00 19.000,00 25.000,00 6.000,00 19.000,00 25.000,00 

                - Остала лица неквалиф. на другом месту 155.400,00 74.000,00 229.400,00 155.400,00 74.000,00 229.400,00 

            132 484 Накнада штете услед елементарне непогоде 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 

    090   0003 ПА 0003- Подршка социо-хуманитарним организацијама 400.000,00 1.000.000,00 1.400.000,00 0,00 870.000,00 870.000,00 

            133 472 Програми и пројекти КИРС 100.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 0,00 870.000,00 870.000,00 

            134 481 Дотације удружењима грађана 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 

    090   0005 ПА 0005- Активности Црвеног крста 1.030.000,00 0,00 1.030.000,00 691.582,31 0,00 691.582,31 

            135 481 Дотације Црвеном крсту 1.030.000,00 0,00 1.030.000,00 691.582,31 0,00 691.582,31 

    090   0006 ПА 0006- Дечја заштита 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 1.908.259,00 0,00 1.908.259,00 

            136 423 Смештај деце по уговору 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.496.417,00 0,00 1.496.417,00 

            137 472 Накнада за превоз деце 600.000,00 0,00 600.000,00 411.842,00 0,00 411.842,00 

                Извори финансирања за функцију 090: 9.325.000,00     6.851.661,19     

              07 Приходи из републике   2.013.316,33     1.460.911,64   

                Укупно социјална заштита   

 

11.338.316,33   

 

8.312.572,83 

4 4.10.1 ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 

330.000,00 8.267.000,00 8.597.000,00 75.118,44 6.675.828,53 6.750.946,97 

      0901 Програм 11- Социјална и дечија заштита 330.000,00 8.267.000,00 8.597.000,00 75.118,44 6.675.828,53 6.750.946,97 

    090   0001 ПА 0003- Подршка социо-хуманитарним организацијама 330.000,00 8.267.000,00 8.597.000,00 75.118,44 6.675.828,53 6.750.946,97 

            138 421 Стални трошкови 35.000,00 100.000,00 135.000,00 26.512,64 2.272,72 28.785,36 

            139 423 Услуге по уговору 195.000,00 7.315.500,00 7.510.500,00 48.605,80 6.026.049,49 6.074.655,29 

            140 426 Материјал 100.000,00 701.500,00 801.500,00 0,00 513.987,99 513.987,99 

            141 512 Средства за набавку опреме 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 133.518,33 133.518,33 
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                Извори финансирања за функцију 620: 330.000,00     75.118,44     

              05 Средства из донација   8.267.000,00     6.675.828,53   

                Укупно Финансирање пројеката   

 

8.597.000,00   

 

6.750.946,97 

4 4.11 ФОНД ЗА ПУТЕВЕ 38.466.610,00 11.028.042,10 49.494.652,10 38.178.815,63 11.027.580,22 49.206.395,85 

      0701 Програм 07- Путна инфраструктура 38.466.610,00 11.028.042,10 49.494.652,10 38.178.815,63 11.027.580,22 49.206.395,85 

    451   0001 ПА 0001- Управљање саобраћајном инфраструктуром 519.700,00 0,00 519.700,00 359.607,73 0,00 359.607,73 

            142 421 Стални трошкови 150.000,00 0,00 150.000,00 123.355,04 0,00 123.355,04 

            143 422 Трошкови путовања 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            144 423 Услуге по уговору 349.700,00 0,00 349.700,00 226.484,50 0,00 226.484,50 

            145 482 Порези и обавезне таксе 20.000,00 0,00 20.000,00 9.768,19 0,00 9.768,19 

            146 483 Новчане казне и пенали по решењу суда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            147 485 Накнаде штете од стране државних органа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            148 511 Инвестиционо одржавање 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    451   0002 ПА 0002- Одржавање путева 37.946.910,00 11.028.042,10 48.974.952,10 37.819.207,90 11.027.580,22 48.846.788,12 

            149 424 Специјализоване услуге 8.800.000,00 117.000,00 8.917.000,00 8.674.816,48 116.538,12 8.791.354,60 

            150 425 Текуће поправке и одржавање 2.146.304,00 0,00 2.146.304,00 2.143.788,99 0,00 2.143.788,99 

            151 426 Материјал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            152 511 Инвестиционо одржавање 27.000.606,00 10.911.042,10 37.911.648,10 27.000.602,43 10.911.042,10 37.911.644,53 

                Извори финанс. за функцију 451: 38.466.610,00     38.178.815,63     

              13 Пренета неутрошена средства   117.000,00     117.000,00   

              10 Примања од домаћих задуживања   10.911.042,10     10.911.042,10   

                Укупно Фонд за путеве     49.494.652,10     49.206.857,73 

4 4.12 ФОНД КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 61.605.079,81 711.278,00 62.316.357,81 61.429.367,11 234.039,20 61.663.406,31 

      0601 Програм 02- Комунална делатност 61.605.079,81 711.278,00 62.316.357,81 61.429.367,11 234.039,20 61.663.406,31 
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    630   0001 ПА 0001- Водоснабдевање 915.000,00 0,00 915.000,00 913.025,74 0,00 913.025,74 

            153 421 Стални трошкови 15.000,00 0,00 15.000,00 13.025,74 0,00 13.025,74 

            154 511 Инвестиционо одржавање 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 900.000,00 

    520   0002 ПА 0002- Управљање отпадним водама 9.280.937,00 121.278,00 9.402.215,00 9.276.160,31 121.278,00 9.397.438,31 

            155 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 0,00 100.000,00 95.224,56 0,00 95.224,56 

            156 511 Инвестиционо одржавање 9.180.937,00 121.278,00 9.302.215,00 9.180.935,75 121.278,00 9.302.213,75 

    510   0003 ПА 0003- Одржавање депонија 8.250.130,00 0,00 8.250.130,00 8.250.127,13 0,00 8.250.127,13 

            157 421 Стални трошкови 8.250.130,00 0,00 8.250.130,00 8.250.127,13 0,00 8.250.127,13 

    510   0008 ПА 0008- Јавна хигијена 6.716.532,00 0,00 6.716.532,00 6.716.531,93 0,00 6.716.531,93 

            158 421 Стални трошкови 6.716.532,00 0,00 6.716.532,00 6.716.531,93 0,00 6.716.531,93 

    510   0009 ПА 0009- Уређење и одржавање зеленила 1.756.000,00 0,00 1.756.000,00 1.755.031,43 0,00 1.755.031,43 

            159 421 Стални трошкови 1.710.000,00 0,00 1.710.000,00 1.709.031,43 0,00 1.709.031,43 

            160 426 Материјал 46.000,00 0,00 46.000,00 46.000,00 0,00 46.000,00 

    640   0010 ПА 0010- Јавна расвета 27.789.000,00 0,00 27.789.000,00 27.784.071,90 0,00 27.784.071,90 

            161 421 Стални трошкови 12.330.000,00 0,00 12.330.000,00 12.327.151,90 0,00 12.327.151,90 

            162 425 Текуће поправке и одржавање 600.000,00 0,00 600.000,00 597.920,00 0,00 597.920,00 

            163 511 Инвестиционо одржавање 14.859.000,00 0,00 14.859.000,00 14.859.000,00 0,00 14.859.000,00 

    620   0014 ПА 0014- Остале комуналне услуге 6.897.480,81 590.000,00 7.487.480,81 6.734.418,67 112.761,20 6.847.179,87 

            164 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 1.792.577,58 494.000,00 2.286.577,58 1.792.577,61 106.878,93 1.899.456,54 

            165 412 Социјални доприноси (послодавац) 320.871,23 90.000,00 410.871,23 320.871,23 0,00 320.871,23 

            166 414 Социјална давања запосленима  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            167 415 Накнаде трошкова запосленима 30.000,00 0,00 30.000,00 28.133,40 0,00 28.133,40 

            168 421 Стални трошкови 1.310.000,00 6.000,00 1.316.000,00 1.293.507,09 5.882,27 1.299.389,36 
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            169 422 Трошкови путовања 27.995,00 0,00 27.995,00 27.995,00 0,00 27.995,00 

            170 423 Услуге по уговору 1.828.680,00 0,00 1.828.680,00 1.778.931,38 0,00 1.778.931,38 

            171 424 Специјализоване услуге 498.140,00 0,00 498.140,00 470.577,00 0,00 470.577,00 

            172 425 Текуће поправке и одржавање 376.600,00 0,00 376.600,00 329.897,20 0,00 329.897,20 

            173 426 Материјал 245.500,00 0,00 245.500,00 234.078,69 0,00 234.078,69 

            174 465 Остале текуће дотације по закону 225.117,00 0,00 225.117,00 225.116,02 0,00 225.116,02 

            175 482 Порези и обавезне таксе 87.000,00 0,00 87.000,00 85.668,31 0,00 85.668,31 

            176 483 Новчане казне и пенали по решењу суда 145.000,00 0,00 145.000,00 143.143,74 0,00 143.143,74 

            177 511 Инвестиционо одржавање 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            178 512 Средства за набавку опреме 10.000,00 0,00 10.000,00 3.922,00 0,00 3.922,00 

                Извори финанс. за функцију 630: 915.000,00     913.025,74     

                Извори финансирања за функцију 520: 9.280.937,00 

 

  9.276.160,31 

 

  

              10 Примања од домаћих задуживања   121.278,00     121.278,00   

                Извори финансирања за функцију 510: 16.722.662,00 

 

  16.721.690,49 

 

  

                Извори финансирања за функцију 640: 27.789.000,00 

 

  27.784.071,90 

 

  

                Извори финансирања за функцију 620: 6.897.480,81 

 

  6.734.418,67 

 

  

              04 Сопствени приходи   584.000,00     106.878,93   

              13 Пренета неутрошена средства   6.000,00     5.882,27   

                Укупно Фонд комуналне делатности   

 

62.316.357,81   

 

61.663.406,31 

4 4.13 ПОЉОПРИВРЕДА 5.920.000,00 0,00 5.920.000,00 4.806.743,00 0,00 4.806.743,00 

      0101 Програм 05- Развој пољопривреде 5.920.000,00 0,00 5.920.000,00 4.806.743,00 0,00 4.806.743,00 

    421   0001 ПА 0001- Унапређење услова за пољопривредну делатност 270.000,00 0,00 270.000,00 50.500,00 0,00 50.500,00 

            179 421 Стални трошкови 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 

            180 423 Уговорене услуге 150.000,00 0,00 150.000,00 50.500,00 0,00 50.500,00 

    421   0002 ПА 0002- Подстицаји пољопривредној производњи 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 3.450.221,00 0,00 3.450.221,00 

            181 454 Субвенције у пољопривреди 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 3.450.221,00 0,00 3.450.221,00 
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    421   0003 ПА 0003- Рурални развој 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.306.022,00 0,00 1.306.022,00 

            182 481 Дотације невладиним ораганизацијама 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.306.022,00 0,00 1.306.022,00 

                Извори финанс. за функцију 421: 5.920.000,00     4.806.743,00     

                Укупно Пољопривреда   

 

5.920.000,00   

 

4.806.743,00 

4 4.14 ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 4.507.492,53 0,00 4.507.492,53 

      0601 Програм 02- Комунална делатност 6.500.000,00 0,00 4.400.000,00 4.134.321,15 0,00 4.134.321,15 

    451   0006 ПА 0005- Јавни превоз 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 1.968.000,00 0,00 1.968.000,00 

            183 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима  2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 1.968.000,00 0,00 1.968.000,00 

    451   0006 ПА 0006- Паркинг сервис 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            184 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    510   0007 ПА 0007- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 384.055,64 0,00 384.055,64 

            185 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима  1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 384.055,64 0,00 384.055,64 

    510   0008 ПА 0008- Јавна хигијена 1.180.000,00 0,00 1.180.000,00 867.499,98 0,00 867.499,98 

            186 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима  1.180.000,00 0,00 1.180.000,00 867.499,98 0,00 867.499,98 

    510   0009 ПА 0009- Уређење и одржавање зеленила 720.000,00 0,00 720.000,00 694.301,53 0,00 694.301,53 

            187 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима  720.000,00 0,00 720.000,00 694.301,53 0,00 694.301,53 

    510   0011 ПА 0011- Одржавање гробаља и погребне услуге 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 220.464,00 0,00 220.464,00 

            188 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима  1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 220.464,00 0,00 220.464,00 

      0701 Програм 07- Путна инфраструктура 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 373.171,38 0,00 373.171,38 
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    451   0002 ПА 0002- Одржавање путева 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 373.171,38 0,00 373.171,38 

            189 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима  1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 373.171,38 0,00 373.171,38 

                Извори финансирања за функцију 510: 4.400.000,00 

 

  2.166.321,15 

 

  

                Извори финансирања за функцију 451: 3.100.000,00 

 

  2.341.171,38 

 

  

                Укупно Јавна предузећа     7.500.000,00     4.507.492,53 

4 4.15 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 6.711.298,56 526.000,00 7.237.298,56 2.722.752,18 411.123,42 3.133.875,60 

      0602 Програм 15- Локална самоуправа 6.711.298,56 526.000,00 7.237.298,56 2.722.752,18 411.123,42 3.133.875,60 

    160   0002 ПА 0002- Месне заједнице 6.711.298,56 526.000,00 7.237.298,56 2.722.752,18 411.123,42 3.133.875,60 

            190 421 Стални трошкови 800.000,00 146.000,00 946.000,00 229.221,12 123.533,41 352.754,53 

            191 423 Услуге по уговору 125.000,00 50.000,00 175.000,00 8.022,03 36.000,00 44.022,03 

            192 424 Специјализоване услуге 2.311.298,56 100.000,00 2.411.298,56 1.915.498,56 0,00 1.915.498,56 

            193 425 Текуће поправке и одржавање 3.295.000,00 174.000,00 3.469.000,00 503.362,90 217.222,00 720.584,90 

            198 483 Новчане казне и пенали по решењу суда 180.000,00 6.000,00 186.000,00 66.647,57 29.256,01 95.903,58 

            200 426 Материјал 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 5.112,00 5.112,00 

                Извори финансирања за функцију 160: 6.711.298,56     2.722.752,18     

              13 Пренета неутрошена средства   526.000,00     411.123,42   

                Укупно МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   

 

7.237.298,56   

 

3.133.875,60 

4 4.16 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 662.899,89 0,00 662.899,89 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 662.899,89 0,00 662.899,89 

    560   0001 
ПА 0001- Управљање заштитом животне средине и природних 

вредности 
1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 662.899,89 0,00 662.899,89 

            194 423 Услуге по уговору 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            195 424 Специјализоване услуге 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 662.899,89 0,00 662.899,89 

            196 426 Материјал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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            197 451 Субвенције јавним нефин. предузећима и организ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                Извори финансирања за функцију 560: 1.300.000,00     662.899,89     

                Укупно Буџетски фонд   

 

1.300.000,00   

 

662.899,89 

У К У П Н И   Р А С Х О Д И  400.116.098,26 48.108.152,06 448.224.250,32 304.818.152,93 33.378.904,23 338.197.057,16 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

       Завршни рачун буџета општине Баточина садржи: 

1) Биланс стања на дан 31.12.2016. године; 

2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године; 

3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године; 
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2016. године. до 31.12.2016. године; 

5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године; 

6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2016. до 
31.12.2016. године; 

7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним као и извршеним отплатама 

дугова у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године; 

8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2016. до 31.12.2016. 
године; 

9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у преоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године; 

10) Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета; 
11) Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета; 

12) Нaпомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама, образложењима и сравњивању ставки 

извода и извештаја обухваћених завршним рачуном; 
13) Закључак о спровођењу ревизије наш број 020-66/17-01 од 26.05.2017. године. 

(Извештаји су саставнио део одлуке и налазе се као посебни прилози) 

Члан 13. 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине за 2016. годину је саставни део ове Одлуке. 

Члан 14. 

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Баточина за 2016. годину заједно са Извештајем о извршењу 

Одлуке о буџету општине Баточина за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године доставити Министарству 

финансија,  Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2017. године 

Члан 15. 

Ову Одлуку о завршном рачуну општине Баточина за 2016. годину објавити у „Службеном гласнику 

општине Баточина“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Брoj 020-512/17-01 од 02.06.2017. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                        Бранислав Павловић 
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ОБЈАШЊЕЊЕ  ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА 

ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 

ЗА ПЕРИОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ 

 

 

 

 
У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године није било одступања у извршењу буџета, у односу 

на одобрене апропријације. 

 

 

 

 

                             ____________________ 

                                            Одговорно лице 

 

 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ 

ОТПЛАТАМА ДУГОВА У ПЕРИОДУ 01.01.201. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ 

 

 
А) На основу Уговора, преглед примљених донација од домаћих и страних донатора, укључујући у укупан 

износ и учешће општине Баточина према пројектима изгледа на следећи начин: 

Донације

Стање на 

почетку 

године

Примљена 

донација у 

току 2016. год

Учешће 

буџета 

општине 

Баточина

Утрошено у 

току 2016. год

Стање на 

крају 

године Донатор

1 2 3 4 5 6 7

Финансирање 

избеглих и 

расељених лица

352,68 870.000,00 0,00 870.000,00 352,68

Комесаријат за 

избеглице РС

Сервиси, помоћи и 

подршке за 

старије 0,00 6.688.814,26 74.998,16 6.750.826,69 12.985,73

Делегација Европске 

уније у РС

Ефикасно 

управљање 

имовином 0,00 0,00 120,28 120,28 0,00

Делегација Европске 

уније у РС

УКУПНО: 352,68 3.123.435,78 0,00 3.009.234,83 65.947,82  
 

 
Б) Општина Баточина је у 2016. години наставила отплату дуга по основу дугорочног кредита „UniCredit 

Bank“ а.д. Београд и до краја 2016. године извршена је отплата главнице у износу од 7.693.257,76 динара. Такође 

је током 2016. године настављена отплата главнице кредита скопљеног са „Hypo Alpe-Adria-Bank“ а.д. Београд, 
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која је у току извештајног периода променила назив у „Addiko banka“ а.д. Београд, те је закључно са 

31.12.2016. године и ова обавеза измирена у износу од 4.80.7.179,81 динара. Обавеза за отплату главнице Фонду 

за развој РС измирена је у току извештајног периода у износу од 1.864.993,19 динара. 
 

 

В) Одлуком о дугорочном задуживању број 020-288/15-01 од 04.03.2015. године, општина Баточина се 
задужује дугорочним кредитом у максималном износу од 65.000.000,00 динара. У току извештајног периода 

укупно су повучена и утрошена кредитна средства у износу од 12.185.814,78 динара. 

Наведена средства у укупно наведеном износу утрошена су наменски у складу са Одлуком и Уговором о 

кредиту, преко Фонда за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, 
заштиту животне средине и комуналну делатност и Фонда за локалне некатегорисане путеве, а након њиховог 

гашења и преко Општинске управе као правног следбеника, на следећи начин: 
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                             ____________________ 

                                            Одговорно лице 

 

 

 

 

Р е д н и  

б р о ј
Д а т у м И з н о с

О б а в е з а  

и з м и р е н а  п р е к о :
Д о б а в љ а ч

1 0 1 . 0 6 5 , 0 0
Х и д р о м о н т а ж а ,  

Б е о г р а д

2 0 . 2 1 3 , 0 0 П о р е с к а  у п р а в а

1 5 3 . 5 2 8 , 7 3 П З П ,  К р а г у ј е в а ц

3 0 . 7 0 5 , 7 5 П о р е с к а  у п р а в а

1 4 . 0 3 . 2 0 1 6 . 4 . 4 2 5 . 2 7 5 , 6 0 П З П ,  К р а г у ј е в а ц

3 1 . 0 3 . 2 0 1 6 . 8 8 5 . 0 5 5 , 1 0 П о р е с к а  у п р а в а

4 . 5 1 3 . 7 3 0 , 8 5 П З П ,  К р а г у ј е в а ц

9 0 2 . 7 4 6 , 1 7 П о р е с к а  у п р а в а

5 2 8 . 1 2 . 2 0 1 6 . 1 . 1 5 3 . 4 9 4 , 6 8
О п ш т и н с к а  

у п р а в а

П З П ,  К р а г у ј е в а ц

1 2 . 1 8 5 . 8 1 4 , 8 8 / /

Ф о н д  з а  л о к а л н е  

и  н е к а т е г о р и с а н е  

п у т е в е

К а п и т а л н о  и н в е с т и ц и о н о  о д р ж а в а њ е -  а с ф а л т и р а њ е  

л о к а л н и х  п у т е в а  н а  т е р и т о р и ј и  о п ш т и н е  Б а т о ч и н а  -  

а с ф а л т и р а њ е  п у т а  п р е м а  Ј а к о в љ е в и ћ и м а  и  п у т а  д о  

К у з м и ћ а ,  п р и п р е м а  п у т а в з а  а с ф а л т и р а њ е    д о  к у ћ е  Ж и к е  

М р ц е  у  Б р з а н у , а с ф а л т и р а њ е  к р о з  з а с е о к  Н а к и ћ и -

т р а ф о с т а н и ц а  у  с е л у  Б р з а н

3

К а п и т а л н о  и н в е с т и ц и о н о  о д р ж а в а њ е -  а с ф а л т и р а њ е  

л о к а л н и х  п у т е в а  н а  т е р и т о р и ј и  о п ш т и н е  Б а т о ч и н а  -

а с ф а л т и р а њ е  к р о з  з а с е о к  Н а к и ћ и - т р а ф о с т а н и ц а  у  с е л у  

Б р з а н ,  а с ф а л т и р а њ е  п у т а  д о  к у ћ е  Ж и к е  М р ц е ,  и з в о ђ е њ е  

р а д о в а  н а  а с ф а л т и р а њ у  л о к а л н и х  п у т е в а  у  с е л у  Б р з а н  и  т о :  

а с ф а л т и р а њ е  п у т а  п р е м а  Ј а к о в љ е в и ћ и м а  и  п у т а  к о д  

К у з м и ћ а  

1 4 . 0 4 . 2 0 1 6 .

Ф о н д  з а  л о к а л н е  

и  н е к а т е г о р и с а н е  

п у т е в е

4

Ф о н д  з а  л о к а л н е  

и  н е к а т е г о р и с а н е  

п у т е в е

1 3 . 0 5 . 2 0 1 6 .

2

1 .

К а п и т а л н о  и н в е с т и ц и о н о  о д р ж а в а њ е  -  и з г р а д њ а  

к а н а л и з а ц и ј е  у  н а с е љ у  Д о њ а  М а л а -  Ј е ф т и ћ а  к р а ј  у  

Б а т о ч и н и  

Ф о н д  к о м у н а л н е  

д е л а т н о с т и

У К У П Н О

Н а з и в  п р о ј е к т а

К а п и т а л н о  и н в е с т и ц и о н о  о д р ж а в а њ е -  а с ф а л т и р а њ е  

л о к а л н и х  п у т е в а  н а  т е р и т о р и ј и  о п ш т и н е  Б а т о ч и н а  -  

а с ф а л т и р а њ е  у л и ц а  у  Ј е ф т и ћ а  к р а ј у

К а п и т а л н о  и н в е с т и ц и о н о  о д р ж а в а њ е -  а с ф а л т и р а њ е  

л о к а л н и х  п у т е в а  н а  т е р и т о р и ј и  о п ш т и н е  Б а т о ч и н а  -

р е к о н с т р у к ц и ј а  у л и ц а  Д и м и т р и ј а  Т у ц о в и ћ а ,  

р е к о н с т р у к ц и ј а  п у т а  д о  Т о п л а н е ,  р е к о н с т р у к ц и ј а  

и н ф р а с т р у к т у р н о г  о б ј е к т а  п у т а  д о  Л и м е н к е ,  

р е к о н с т р у к ц и ј а  и н ф р а с т р у к т у р н о г  о б ј е к т а  п у т а  у  Ц р н о м  

К а л у ,  с о к а к  Г а ј и ћ  К о с а р е ,  р е к о н с т р у к ц и ј а  с о к а к а  у  Б р з а н у  -

с о к а к  П е т р о в и ћ и ,  р е к о н с т р у к ц и ј а  п у т а  у  Б р з а н у  -  с о к а к  

Б л а г о ј е в и ћ ,  а с ф а л т и р а њ е  с о к а к а  Ђ о р ђ е в и ћ а ,  а с ф а л т и р а њ е  

с о к а к а  Б о ј к о в и ћ а , а с ф а л т и р а њ е  п у т а  у  Н и к ш и ћ у  и  

Ж и р о в н и ц и ,  а с ф а л т и р а њ е  п у т а  у  Д о б р о в о д и ц и ,  

а с ф а л т и р а њ е  п у т а  у  Г р а д ц у

0 2 . 0 3 . 2 0 1 6 .
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И З В Е Ш Т А Ј 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016. 

ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ 

 
 

Стална буџетска резерва 

 
Одлуком о буџету општине Баточина за 2016. годину планирана су средства за сталну буџетску резерву у износу 

од 1.800.000,00 динара, у оквирима 0,5% планираних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине 

буџета за текућу годину, у складу са Законом о буџетском систему. 
 

Планирана средстава сталне буџетске резерве нису трошена. 

 

 
Текућа буџетска резерва 

 

Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему, средства текуће буџетске резерве користе се за 
непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне. Закон предвиђа планирање средстава текуће буџетске резерве највише до 4% 

планираних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине буџета за текућу годину. За текућу буџетску 
резерву у Oдлуци о буџету за 2016. годину планирана су средства у износу од 8.000.000,00 динара, док је 

Одлуком о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Баточина текућа резерва умањена за 2.785.000,00 

динара, те расположива резерва износи 5.215.000,00 динара. 

Потрошено је: 
 

Редни 

број Назив Датум  Број решења Износ  Намена 

1 2 3 4 5 6 

1 

Основна школа 

"Свети Сава", 

Баточина 
22.3.2016 400-85/16-02 103.768,50 

Исплата трошкова судске таксе 

2 

Комисија за попис и 

евиденцију 

незаконито 

изграђених објеката 

на територији 

општине Баточина 12.4.2016 400-96/16-02 278.388,00 

Исплата накнаде за рад за месец 

март 2016. године 

3 Месне заједнице 

11.5.2016 400-115/16-02 1.311.298,56 

Исплата трошкова за одржавање и 

уређења локалних пољских путева 

4 
Привредни суд у 

Крагујевцу 

13.5.2016 400-123/16-02 300.000,00 

Исплата предујма за покривање 

трошкова стечајног поступка над 

стечајним дужником ЈКП „7.јули“ 

Баточина 

5 

Фонд за локалне и 

некатегорисане путеве 

општине Баточина  
21.7.2016 400-163/16-02 146.304,00 

Санирање моста у Доброводици 
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6 
„Полиестер група“, 

д.о.о. Прибој 

22.9.2016 400-212/16-02 324.000,00 

Набавка противградних ракета 

7 
Ветеринарска станица 

Лапово 

12.10.2016 400-220/16-02 313.750,00 

Услуга дезинсекције у циљу 

спречавања настанка и ширења 

заразне болести Nodularni 

dermatitis 

8 

Основна школа 

"Свети Сава", 

Баточина 
12.10.2016 400-244/16-02 93.937,02 

Исплата неизмиреног дуговања 

према ЈКП "Чистоћа", Крагујевац 

9 

Основна школа 

"Свети Сава", 

Баточина 
14.10.2016 400-244/16-02 112.147,93 

Исплата законске затезне камате 

неизмиреног дуга према ЈКП 
"Чистоћа", Крагујевац 

10 

Основна школа 

"Свети Сава", 

Баточина 
14.12.2016 020-1207/16-01 171.278,81 

Одржавања канала за одвод 

отпадних вода и кишне 

канализације и адаптације старе 

школске кухиње у Кијеву 

11 

Основна школа 

"Свети Сава", 

Баточина 
20.12.2016 020-1247/16-01 127.247,11 

Намирење трошкова принудне 

наплате у поступку са 

Љубисављевић Маријом 

12 

Културно-туристички 

центар "Доситеј 

Обрадовић", 

Баточина 29.12.2016 400-329/16-02 121.120,00 

Јубиларна награда запосленог 

  УКУПНО:  -  - 

   

3.403.239,93  -  

 

Од планираних средстава текуће буџетске резерве остало је неутрошено 1.811.760,07 динара. 

 
____________________ 

               Одговорно лице 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2016. ДО 

31.12.2016. ГОДИНЕ 

 

У складу са чланом 34. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број  61/05, 107/09, 

78/11 и 68/15) локалне власти не могу давати гаранције, те у складу с тим и општина Баточина није 

давала гаранције у току 2016. године. 

 

 

 

                                 ____________________ 

                                        Одговорно лице 
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И З В Е Ш Т А Ј 

О ИЗЛАЗНИМ РЕЗУЛТАТИМА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ 

 

 

 
Одлука о буџету општине Баточина за 2016. годину је донета као програмска у посебном делу Одлуке, у складу са чланом 112. Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 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 и 99/16), а у 
складу са чланом 3. Одлуке о буџету општине Баточина за 2016. годину, преглед извршења буџетских расхода општине Баточина по програмима и 

програмским активностима је дат у табели: 

 

ПРОГРАМ Шифра Назив 

 

План за 2016 Извршење 
Додатни 

приходи 
УКУПНО Салдо Проценат 

ПРОГРАМ 1 1101 Локални развој и просторно планирање 

      
 

- 0001 Стратешко, просторно и урбанистичко  4.663.280,00 547.680,00 
 

547.680,00 4.115.600,00 11,74 

 
- 0002 Уређивање грађевинског земљишта 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 

 УКУПНО: 

   

4.663.280,00 547.680,00 0,00 547.680,00 4.115.600,00 11,74 

ПРОГРАМ 2 601 Комунална делатност 

      
 

- 0001 Водоснабдевање 8.995.000,00 913.025,74 
 

913.025,74 8.081.974,26 10,15 

 
- 0002 Управљање отпадним водама 16.699.125,21 9.397.438,31 

 
9.397.438,31 7.301.686,90 56,28 

 
- 0003 Одржавање депонија 11.000.130,00 9.891.453,51 

 
9.891.453,51 1.108.676,49 89,92 

 
- 0005 Јавни превоз 2.100.000,00 1.968.000,00 

 
1.968.000,00 132.000,00 93,71 

 
- 0007 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 1.100.000,00 384.055,64 

 
384.055,64 715.944,36 34,91 

 
- 0008 Јавна хигијена 9.096.532,00 8.152.449,12 

 
8.152.449,12 944.082,88 89,62 

 
- 0009 Уређење и одржавање зеленила 2.476.000,00 2.449.332,96 

 
2.449.332,96 26.667,04 98,92 

 
- 0010 Јавна расвета 35.739.000,00 29.379.443,94 

 
29.379.443,94 6.359.556,06 82,21 

 
- 0011 Одржавање гробаља и погребне услуге 1.400.000,00 220.464,00 

 
220.464,00 1.179.536,00 15,75 

 
- 0014 Остале комуналне услуге 7.937.480,81 6.734.418,67 112.761,20 6.847.179,87 1.090.300,94 86,26 

УКУПНО: 

   

96.543.268,02 69.490.081,89 112.761,20 69.602.843,09 26.940.424,93 72,09 

ПРОГРАМ 3 1501 Локални економски развој 

      
 

- 0001 Подршка постојећој привреди 270.000,00 0,00 
 

0,00 270.000,00 0,00 

УКУПНО: 

   

270.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 

ПРОГРАМ 4 1502 Развој туризма 

      
 

- 0002 Туристичка промоција 680.000,00 158.850,98 76.522,00 235.372,98 444.627,02 34,61 

УКУПНО: 

   

680.000,00 158.850,98 76.522,00 235.372,98 444.627,02 34,61 

ПРОГРАМ 5 101 Развој пољопривреде 

      
 

- 0001 Унапређење услова за пољопривредну  270.000,00 50.500,00 
 

50.500,00 219.500,00 18,70 

 
- 0002 Подстицаји пољопривредној производњи 4.150.000,00 3.450.221,00 

 
3.450.221,00 699.779,00 83,14 

 
- 0003 Рурални развој 1.500.000,00 1.306.022,00 

 
1.306.022,00 193.978,00 87,07 
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УКУПНО: 

   

5.920.000,00 4.806.743,00 0,00 4.806.743,00 1.113.257,00 81,19 

ПРОГРАМ 6 401 Заштита животне средине 

      
 

- 0001 Управљање заштитом животне средине и  1.300.000,00 662.899,89 
 

662.899,89 637.100,11 50,99 

УКУПНО: 

   

1.300.000,00 662.899,89 0,00 662.899,89 637.100,11 50,99 

ПРОГРАМ 7 701 Путна инфраструктура 

      
 

- 0001 Управљање саобраћајном  519.700,00 359.607,73 
 

359.607,73 160.092,27 69,20 

 
- 0002 Одржавање путева 65.082.059,78 58.878.469,89 116.538,12 58.995.008,01 6.087.051,77 90,65 

УКУПНО: 

   

65.601.759,78 59.238.077,62 116.538,12 59.354.615,74 6.247.144,04 90,48 

ПРОГРАМ 8 2001 Предшколско васпитање 

      
 

- 0001 Функционисање предшколских установа 46.061.926,00 28.852.152,89 8.928.844,49 37.780.997,38 8.280.928,62 82,02 

УКУПНО: 

   

46.061.926,00 28.852.152,89 8.928.844,49 37.780.997,38 8.280.928,62 82,02 

ПРОГРАМ 9 2002 Основно образовање 

      
 

- 0001 Функционисање основних школа 32.519.379,37 29.280.340,58 
 

29.280.340,58 3.239.038,79 90,04 

УКУПНО: 

   

32.519.379,37 29.280.340,58 0,00 29.280.340,58 3.239.038,79 90,04 

ПРОГРАМ 10 2003 Средње образовање 

      
 

- 0001 Функционисање средњих школа 11.837.500,00 10.212.810,49 
 

10.212.810,49 1.624.689,51 86,28 

УКУПНО: 

   

11.837.500,00 10.212.810,49 0,00 10.212.810,49 1.624.689,51 86,28 

ПРОГРАМ 11 901 Социјална и дечја заштита 

      
 

- 0001 Социјалне помоћи 15.905.316,33 4.917.849,96 7.545.828,53 12.463.678,49 3.441.637,84 78,36 

 
- 0003 Подршка социо-хуманитарним  400.000,00 0,00 

 
0,00 400.000,00 0,00 

 
- 0005 Активности Црвеног крста 1.030.000,00 691.582,31 

 
691.582,31 338.417,69 67,14 

 
- 0006 Дечја заштита 2.600.000,00 1.908.259,00 

 
1.908.259,00 691.741,00 73,39 

УКУПНО: 

   

19.935.316,33 7.517.691,27 7.545.828,53 15.063.519,80 4.871.796,53 75,56 

ПРОГРАМ 12 1801 Примарна здравствена заштита 

      
 

- 0001 Функционисање установа примарне  3.605.000,00 2.090.771,93 
 

2.090.771,93 1.514.228,07 58,00 

УКУПНО: 

   

3.605.000,00 2.090.771,93 0,00 2.090.771,93 1.514.228,07 58,00 

ПРОГРАМ 13 1201 Развој културе 

      
 

- 0001 Функционисање локалних установа  18.447.269,12 12.726.604,56 752.207,94 13.478.812,50 4.968.456,62 73,07 

 
- 0002 Подстицаји културном и уметничком  570.000,00 69.391,28 11.043,00 80.434,28 489.565,72 14,11 

УКУПНО: 

   

19.017.269,12 12.795.995,84 763.250,94 13.559.246,78 5.458.022,34 71,30 

ПРОГРАМ 14 1301 Развој спорта и омладине 

      
 

- 0001 Подршка локалним спортским  12.100.000,00 9.575.383,34 
 

9.575.383,34 2.524.616,66 79,14 

УКУПНО: 

   

12.100.000,00 9.575.383,34 0,00 9.575.383,34 2.524.616,66 79,14 

ПРОГРАМ 15 602 Локална самоуправа 

      
 

- 0001 Функционисање локалне самоуправе и  91.600.493,07 63.928.585,85 
 

63.928.585,85 27.671.907,22 69,79 

 
- 0002 Месне заједнице 7.237.298,56 2.722.752,18 404.043,14 3.126.795,32 4.110.503,24 43,20 

 
- 0003 Управљање јавним дугом 25.420.000,00 18.361.370,71 

 
18.361.370,71 7.058.629,29 72,23 

 
- 0006 Информисање 100.000,00 0,00 

 
0,00 100.000,00 0,00 

 
- 0007 Канцеларија за младе 200.000,00 0,00 

 
0,00 200.000,00 0,00 
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- 0010 Резерве 3.611.760,07 0,00 

 
0,00 3.611.760,07 0,00 

УКУПНО: 

   

128.169.551,70 85.012.708,74 404.043,14 85.416.751,88 42.752.799,82 66,64 

 
   

      
УКУПНО : 

   

448.224.250,32 320.242.188,46 17.947.788,42 338.189.976,88 110.034.273,44 75,45 

 

 

 

 

                                 ____________________ 

                                        Одговорно лице 
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НAПОМЕНЕ О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА И ДОДАТНИМ АНАЛИЗАМА, 

ОБРАЗЛОЖЕЊИМА И СРАВЊИВАЊУ СТАВКИ ИЗВОДА И ИЗВЕШТАЈА ОБУХВАЋЕНИХ 

ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ 

 

 
Рачуноводствене политике буџета општине Баточина представљају начела, правила и основе које се 

примењују при састављању и презентовању рачуноводствених извештаја. 

Пословне промене у рачуноводству буџета, односно трезора општине Баточина воде се по готовинској 

основи на прописаним шестоцифреним субаналитичким контима садржаним у контном плану Правилника о 
стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.  

 Финансијски извештаји у рачуноводству буџета, односно трезора општине Баточина састављају се на 

готовинској основи, а у складу са међународним стандардима за јавни сектор на прописаним шестоцифреним 
субаналитичким контима садржаним у контном плану Правилника о стандардном класификационом оквиру и 

контном плану за буџетски систем. 

  
У поступку припреме и састављања завршног рачуна за 2016. годину, општина Баточина је примењивала 

следеће прописе: 

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14 - др. закон), 

- Закон 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 и 99/16), 

- Уредбу о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06), 

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем 
(„Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16 и 107/16), 

- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских 

средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова („Службени 
гласник РС“, број 18/15), 

- Одлуку о буџету општине Баточина за 2016. годину („Службени гласник општине Баточина“, број 16/15, 6/16, 

14/16 и 22/16) 

- Правилник о буџетском рачуноводству општине Баточина. 
 

Основа за вођење буџетског рачуноводства јесте готовинска основа, што значи да се трансакције и остали 

догађаји евидентирају у тренутку када се готовинска средства приме, односно исплате. 
 

Пословне књиге воде се по систему двојног књиговодства. 

 

Директни корисници буџета општине су Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и 
Општинска управа, који немају свој подрачун, већ своје пословање обављају преко рачуна извршења буџета. 

 

 

                                  ____________________ 

                                                     Одговорно лице 

 

 

И З В  Е Ш Т А Ј 

 
O ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

На основу  Законa о локалној самоуправи и Закона о буџетском систему Општини припадају 

средства одређених јавних прихода на основу којих се саставља буџет и врши финансирање одређених 

друштвених потреба у локалној самоуправи. Финансирање јавних расхода обавља се преко четири 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

40 

директна корисника буџета тј. Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и 

Општинске управе, као и 16 индиректних корисника: 

 

1. Фонд за локалне и некатегорисане путеве 

2. Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, 

шумарство, заштиту животне средине и комуналне делатности 

3. Народна библиотека „Вук Караџић“ 

4. Предшколска установа „Полетарац“ 

5. Културни центар „Доситеј Обрадовић“ 

6. Месна заједница Баточина 

7. Месна заједница Бадњевац 

8. Месна заједница Брзан 

9. Месна заједница Доброводица 

10. Месна заједница Жировница 

11. Месна заједница Кијево 

12. Месна заједница Милатовац 

13. Месна заједница Никшић 

14. Месна заједница Прњавор 

15. Месна заједница Црни Као 

16. Месна заједница Градац 

 

На основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекција за 

2017. и 2018. годину, затим члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14 и 68/15- др. закон), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. Закон), члана 36. став 1. тачка 2. 

Статута општине Баточина (''Службени гласник општине Баточине'', бр. 10/08) и предлога финансијских 

планова корисника буџета општине Баточина за 2016. годину, на предлог Општинског већа општине 

Баточина, Скупштина општине Баточина, на седници одржаној дана 18.12.2015. године, донела је 

Одлуку о буџету општине Баточина за 2016. годину са пројектованим билансом прихода од 

462.465.596,00 динара. 

Утоку извршавања Одлуке у домену расхода, а нарочито прихода, и у складу са Одлуком о 

утврђивању предлога о првој измени и допуни Финансијског плана ПУ „Полетарац“ Баточина бр. 020-

192/2016-01 од 04.03.2016. године, као и захтева корисника јавних средстава Основне школе „Свети 

Сава“ из Баточине, бр. 400-63/2016-01 од 09.03.2016. године, указала се потреба за ребалансом те је 

Одлука о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Баточина за 2016. годину усвојена 

20.04.2016. године, чиме су укупни приходи и расходи распоређени у износу од 463.478.912,33 динара, с 

тим да су у одлуци распоређена неутрошена средства из претходне године. 

На основу Одлуке о задуживању општине Баточина за финансирање дефицита текуће 

ликвидности број 020-788/16-01 од 23.08.2016. године, као и потребних корекција позиција по изворима 

финансирања са освртом на могуће уштеде извршена је прерасподела трошкова и издатака, Скупштина 

општине Баточина је донела Одлуку о другој измени идопуни одлуке о буџету општине Баточина за 

2016. годину, број 020-789/16-01 дана 23.08.2016. године. Укупни приходи и примања и расходи и 

издаци на основу ове Одлуке дефинисани су у износу од 488.795.655,32 динара. 

У складу са чланом 1. став 1. и члана 17. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, број 103/15) а на основу одлуке Скупштине општине број 020-

1023/16-01 и 020-1024/16-01 обе од 02.11.2016. године, Фонд за локалне и некатегорисане путеве и Фонд 

за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту 

животне средине и комуналне делатности, престли су са постојањем и брисани из евиденције 

индиректних корисника буџета општине Баточина, а права, потраживања, имовину и обавезе у сладу са 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

41 

Одлуком преузела је Општинска управа. У складу са горе наведеним, Скупштина општине Баточина је 

на седници 23.11.2016. године донела Одлуку о трећој измени и допуни одлуке о буџету општине 

Баточина за 2016. годину, док су купни приходи и примања и расходи и издаци на основу ове Одлуке 

дефинисани у износу од 448.224.250,32 динара. 

 

 

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА 2016. ГОДИНУ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ 

КЛАСИФИКАЦИЈИ 

 

Основни извори прихода који припадају Општини и путем законских прописа се остварују преко 

буџета и служе за финансирање јавних расхода су: 

 

• Трансфери од других нивоа власти учествовали су у остварењу буџета са 131.564.674,85 динара 

или 37,84 % укупно остварених прихода. Овим средствима припада текући трансфер од 

Републике у корист нивоа општина, који се утврђује на основу Закона о финансирању локалне 

самоуправе, као и остали трансфери.  

• Уступљени приходи (порез на наслеђе и поклоне, на пренос апсолутних права) у износу од 

112.965.420,11 динара или 32,49 % укупно остварених прихода. 

• Изворни приходи општине (таксе, накнаде, порез на имовину итд.) у остварењу износе 

81.061.525,65 динара или 23,31 % укупно остварених прихода. 

• Средства из кредита у остварењу буџета учествују са 12.185.814,78 односно 3,50% 

• Средства из донација у укупном остварењу буџета учествују са 6.688.814,26 динара односно 

1,92%  

 

Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године саставља се на 

основу консолидовања евиденције директних корисника буџетских средстава, Годишњих финансијских 

извештаја које су доставили сви индиректни корисници буџетских средстава и евиденције са наменских 

подрачуна донација за спровођење пројеката на територији општине Баточина. Након консолидације, 

текући приходи и примања и пренета средства из ранијих година у општини Баточина планирани су у 

износу од 448.224.250,32 динара, остварени у износу од 347.688.302,65 динара, што у процентима 

износи 77,57% извршења. 

 

Екон. 

Клас. Назив 

План 

за 

2016. 

годину 

Остварење 

за I - XII 

2016 

Разлика 

% 

1 2 3 4 5 

321000 Нераспоређени вишак из ранијих година 3.222 3.222 100,00 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 424.684 332.279 78,24 

710000 Порези 199.216 155.936 78,27 

711100 

Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка 

лица 127.186 102.169 80,33 

712100 Порез на фонд зарада 0 0 - 

713100 Периодични порези на непокретности 35.000 30.259 86,45 

713300 Порез на заоставштину, наслеђе и поклон 2.000 1.011 50,55 

713400 Порез на финансијске и капиталне трансакције 9.000 4.249 47,21 
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714400 Порез на појединачне услуге 30 0 0,00 

714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара 18.000 10.531 58,51 

716100 

Други порези који искључиво плаћају предузећа, односно 

предузетници 8.000 7.717 96,46 

730000 Трансфери од других нивоа власти 158.067 138.254 87,47 

732100 Текуће донације од међународних организација 8.267 6.689 80,91 

733100 Текући трансфери од других нивоа власти 149.800 131.565 87,83 

740000 Други приходи 65.721 37.385 56,88 

741000 Приходи од имовине 45.151 26.498 58,69 

741100 Камате  251 0 0,00 

741500 Закуп непроизведене имовине 44.900 26.498 59,02 

742000 Продаја добара и услуга 11.369 6.470 56,91 

742100 

Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране 

тржишних организација 6.012 4.425 73,60 

742200 Таксе и накнаде 4.500 1.503 33,40 

742300 Родитељски динар 857 542 63,24 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 6.400 3.329 52,02 

743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 6.400 3.329 52,02 

745000 Мешовити и неодређени приходи 2.801 1.088 38,84 

745100 Мешовити и неодређени приходи 2.801 1.088 38,84 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.680 704 41,90 

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.680 704 41,90 

771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.680 704 41,90 

800000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 0 0 0,00 

811000 Примања од продаје непокретности 0 0 0,00 

811141 Примања од продаје непокретности 0 0 0,00 

841000 Примања од продаје земљишта 0 0 0,00 

841100 Примања од продаје земљишта 0 0 0,00 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 20.318 12.186 59,98 

911000 Примања од домаћих задуживања 20.318 12.186 59,98 

911451 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 20.318 12.186 59,98 

  УКУПНО 448.224 347.687 77,57 

 

Општина Баточина је у 2016. години на основу Одлуке о дугорочном кредитном задужењу 

општине Баточина за финансирање капиталних пројеката  број 020-288/15-01 од 04.03.2015. године  

остварила примања од кредитних задужења код домаћих банака у износу од 12.185.184,74 динара 

односно 59,98%  планираних средстава. 

 
Екон. 

Клас. 

 

Врста прихода 

 

План 

 

Извршење 

 

% 

911 Примања од домаћих задуживања  20.317.724,99 12.185.814,78 59,98 

911451 - примања од задуживања од пословних банака 20.317.724,99 12.185.814,78 59,98 
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УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2016. ГОДИНИ 

ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 

 

 

Јавни расходи у општини Баточина планирани у износу од 448.224.250,32                  динара, 

извршени су у износу од 338.197.057,16 динара, односно 75,45%. 

 

Екон. 

Клас. Назив 

План за 

2016. 

годину 

Остварење 

за I - XII 

2016 % 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 325.033 252.141 77,57 

410000 Расходи за запослене 68.094 62.755 92,16 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 51.304 50.401 98,24 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 9.244 8.998 97,34 

413000 Накнаде у натури 145 140 96,55 

414000 Социјална давања запосленима 4.389 913 20,80 

415000 Накнаде трошкова за запослене 2.250 1.639 72,84 

416000 Награде запосленима 762 664 87,14 

420000 Коришћење услуга и роба 154.319 110.098 71,34 

421000 Стални трошкови 75.135 51.591 68,66 

422000 Трошкови путовања 993 489 49,24 

423000 Услуге по уговору 31.980 24.375 76,22 

424000 Специјализоване услуге 22.688 18.051 79,56 

425000 Текуће поправке и одржавање 12.140 8.372 68,96 

426000 Материјал 11.383 7.220 63,43 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуж. 4.410 3.243 73,54 

441000 Отплата домаћих камата 4.410 3.243 73,54 

450000 Субвенције 11.650 7.958 68,31 

451000 Субвенције јавним нефин. предузећима 7.500 4.508 60,11 

454000 Текуће субвенције приватним предузећима 4.150 3.450 83,13 

460000 Донације, дотације и трансфери 57.635 48.627 84,37 

463000 Трансфери осталим нивоима власти 49.792 42.859 86,08 

465000 Остале дотације и трансфери 7.843 5.768 73,54 

470000 Социјално осигурање и соц. заштита 6.143 4.889 79,59 

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 6.143 4.889 79,59 

480000 Остали расходи 22.782 14.571 63,96 

481000 Дотације НВО 17.446 12.784 73,28 

482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.093 685 62,67 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 3.308 565 17,08 

484000 Накнада штете елементарне непогоде 35 0 0,00 

485000 Накнада штете за повреде 900 537 59,67 

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 98.569 70.936 71,97 

510000 Основна средства 97.069 70.936 73,08 
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511000 Зграде и грађевински објекти 90.995 68.066 74,80 

512000 Машине и опрема 5.154 2.491 48,33 

515000 Нематеријална имовина 920 379 41,20 

540000 Природна имовина 1.500 0 0,00 

541000 Земљиште 1.500 0 0,00 

60000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 21.010 15.119 71,96 

611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 21.010 15.119 71,96 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 3.612 0 0,00 

499110 Стална резерва 1.800 xxx   

499120 Текућа Резерва 1.812 xxx   

УКУПНО ИЗДАЦИ 448.224 338.196 75,45 

 

 

Употреба средстава јавних прихода по основним функцијама у 2016. години, била је следећа: 

1. За финансирање зараде председника, заменика и помоћника председника општине, као и 

покриће осталих материјалних трошкова утрошено је 5.569.932,34 динара или 97,58% планираних 

средстава буџета, док је за накнаде за рад чланова општинског већа утрошено 896.463,00,00 динара 

односно 80,76%. 

За покриће функционалних трошкова Скупштине и њених органа и тела, као и плата, доприноса 

за председника и бруто накнаде за заменика председника утрошено је 7.701.650,12 динара или 77,20 % 

укупно планираних средстава буџета. 

Финансирање трошкова спровођења локалних избора одржаних 24.04.2016. године извршено је у 

укупном износу од 2.565.221,43 динара односно 97,13%. 

 

2. За рад Општинске управе (плате запослених, материјални трошкови, задовољење других 

потреба управе, као и инвестиционо и текуће одржавање) утрошено је  60.999.163,10 динара или 51,34% 

укупно планираних средстава буџета. 

За потребе Трансакција јавног дуга, по основу отплата кредитних задужења (камате и 

главнице) утрошено је 18.361.370,71 динара, односно 72,23% од планираних расхода. 

У трошкове за потребе цивилне заштите, укупно је утрошено 324.000,00 динара односно 22,75% 

планираних расхода. 

 

3. Знатан део буџетских средстава употребљен је за финансирање остваривања Законом 

утврђених обавеза општине у области јавних служби, и то: 

• за предшколско образовање 37.780.997,38 динара или 82,02 % укупно планираних расхода у 

буџету, у чему су садржана средства за плате запослених, трошкови набавке материјала, пенала 

по решењима судова, стални трошкови, трошкови текућег одржавања и набавке опреме.  

 

• за основно образовање 29.280.340,58 динара или 90,03% укупно планираних расхода, чиме је 

обезбеђено покриће сталних и материјалних трошкова, превоз наставника, превоз деце на 

удаљености већој од 4 км, уговорене и специјализоване услуге, трошкови текућег и 

инвестиционог одржавања и јубиларне награде за наставнике који су то право стекли у току 2016. 

године. 

• за средње образовање 10.212.810,49 динара или 86,27% од укупно планираних расхода, чиме су 

обезбеђени стални и материјални трошкови, уговорене услуге школе, нужна средства за текуће и 

инвестиционо одржавање школе и јубиларне награде за запослене који су то остварили током 

2016. године. 
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4. за финансирање културе, спорта, социјалне заштите, здравства  (библиотеке, културног центра 

и спорта) издвојена су следећа средства: 

 

o културнo-туристички центар ''Доситеј Обрадовић'' 6.756.167,65 динара или 63,94% укупно 

планираних расхода (плате, набавка и одржавање машине и опрема, културне манифестације) 

o библиотека ''Вук Караџић'', 6.119.876,11 или 78,63% укупно планираних расхода (плате, материјални 

трошкови, инвестиције, набавка књига) 

o Дотације невладином сектору у износу од 918.576,00 динара односно 68,04% чиме је помогнут рад 

удружењима грађана у области културе, верским заједницама,...) 

o „Дом здравља Баточина“ 2.090.771,93 или 57,99%  

o за спорт 9.575.383,34 динара или 79,13% укупно планираних расхода (плате, функционални 

трошкови такмичења клупског и масовног спорта, текуће дотације невладиним организацијама, 

којим се углавном финансирају програми од интереса за Општину) 

o за финансирање дела социјалне заштите 8.312.572,83 динара или 73,31% укупно планираних расхода 

(трошкови за потребе социјалних штићеника и новчане помоћи-проширена права, пратећи трошкови, 

финансирање потреба старих и социјално угрожених лица, помоћ у кући, избегла и интерно 

расељена лица,...) 

 

5. Знатан део буџетских средстава употребљен је за финансирање фондова, јавне радове, субвенције, 

учешће општине у пројектима, развој пољопривреде, рад месних заједница и заштиту животне средине 

и то у следећим износима: 

• Фонд комуналне делатности 61.663.406,31 динара или 98,95% укупно планираних расхода, и 

то за финансирање комуналне инфраструктуре у општини, 

• Фонд за локалне и некатегорисане путеве 49.206.395,85 динара или 99,41% укупно 

планираних расхода, и то за финансирање одржавања и изградње локалних путева, 

• Учешће општине у пројектима 6.750.946,97 динара или 78,52% укупно планираних расхода, 

• Субвенције јавним предузећима у износу од 4.507.492,53 динара односно 60,09% планираних 

расхода, 

• Развој пољопривреде у износу од 4.806.743,00 динара односно 81,19% планираних расхода, 

• Рад месних заједница у износу од 3.133.875,60 динара односно 43,30% планираних расхода, 

• Буџетски фонд за заштиту животне средине у износу од 662.899,89 односно 50,99% 

планираних расхода. 

 

УТВРЂИВАЊЕ УКУПНОГ БУЏЕTСКОГ СУФИЦИТА, ОДНОСНО БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА, 

КАО И УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ СУФИЦИТА, ОДНОСНО УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ 

ДЕФИЦИТА 

 

На основу члана 2. став 1. тачка 24) Закона о буџетском систему и извршења приходовне и 

расходовних ставки буџета општине Баточина, утврђује се буџетски суфицит/дефицит, као и укупан 

фискални суфицит/дефицит на следећем нивоу, што је приказано у табели: 

 

Редни број 

Назив Ек. Клас. 
План 
2016. 

Остварење 

I - XII 

2016 

Разлика 

% 

1 2 3 4 5 
6 

(5*100/4) 
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I УКУПНА СРЕДСТВА 3+7+8+9 448.224 347.687 77,57 

II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 445.002 344.465 77,41 

1 Текући приходи 7 424.684 332.279 78,24 

2 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0 0 0,00 

3 Примања од задуживања и продаје финан. Имов. 9 20.318 12.186 0,00 

3.1. Примања од задуживања 91 20.318 12.186 0,00 

3.2. Примања од продаје финансијске имовине 92 0 0 0,00 

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 3.222 3.222 100,00 

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 448.224 338.196 75,45 

4 Текући расходи 4 328.645 252.141 76,72 

5 Издаци за нефинансијску имовину 5 98.569 70.936 71,97 

6 Издаци за отплату главнице и набавку фин. Имовине 6 21.010 15.119 71,96 

6.1. Отплата главнице 61 21.010 15.119 71,96 

6.2. Набавка финансијске имовине 62 0 0 0,00 

V 

УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9)-

(4+5+6) 0 9.491   

VI 

ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА 
(планирани издаци за набавку фин. имовине који се у 

смислу Закона о буџетском систему сматрају 

расходима) Део 62 0 0 0,00 

VII БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5) 
(7+8)-
(4+5) -2.530 9.202 -363,72 

VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(7+8)-

(4+5+део 

62) -2.530 9.202 -363,72 

IX 
Део издатака исказан у рачуну финансирања (6.2 - 
VI) Део 62 0 0 0,00 

X Део средстава рачуна финансирања (3.2-IX) (92-62) 0 0 0,00 

XI 

Део средстава рачуна финансирања- отплата 

главнице (3.1 -6.1) (91-61) -692 -2.933 423,84 

XII 

Покриће укупног фискалног дефицита из рачуна 

финансирања (X-XI)   692 2.933 423,84 

XIII 
Покриће укупног фискалног дефицита из пренетих 
средстава   3.222 -6.269 -194,57 

XIV 
Укупно за покриће укупног фискалног дефицита 
(XII-XIII)   -2.530 9.202 -363,72 

XV 
Износ укупног фискалног дефицита који остаје 
непокривен   0 0 0,00 

 

 

Рачун прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за 

набавку нефинансијске имовине може се дати у табели: 
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Редни 

број 
Назив План 2016. Остварење I - 

XII 2016 

Разлика 

% 

1 2 3 4 5 

I Текући приходи (кл.7) 424.684 332.279 78,24 

II Примања од продаје нефин. имовине (кл.8) 0 0 0,00 

III УКУПНО (I+II) 424.684 332.279 78,24 

IV Текући расходи (кл. 4) 328.645 252.141 76,72 

V Издаци за набавку нефин. имовине (кл. 5) 98.569 70.936 71,97 

VI УКУПНО (IV+V) 427.214 323.077 75,62 

VII Буџетски дефицит/суфицит (III-VI) -2.530 9.202 -363,72 

VIII Издаци за набавку финан. имовине (катег. 62) 0 0 0,00 

IX Примања од продаје финансијске имовине     0,00 

X 

УКУПАН ФИСКАЛНИ 

ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (VII+(VIII-IX)) -2.530 9.202 -363,72 

 

 

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 

Чланом 2. Став 1. Тачка 32) Закона о Буџетском систему дефинисан је рачун финансирања који 

се утврђује на следећем нивоу: 

 

 

Редни 

број 

Назив План 2016. 

Остварење 

I - XII 

2016 

Разлика 

% 

1 2 3 4 5 

I Примања од задуживања (катег. 91) 20.318 12.186 0,00 

II Примања од продаје фин. имовине 0 0 0,00 

III Неутрошена средства из ранијих година 3.222 3.222 100,00 

IV УКУПНО (I+III) 23.540 15.408 65,45 

V Издаци за отплату главнице дуга ( катег. 61) 21.010 15.119 71,96 

VI 
Издаци за набавку финансијске имовине која 
није у циљу спровођења јавних политика (62) 0 0 0,00 

VII УКУПНО (V+VI) 21.010 15.119 71,96 

VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV-VII) 2.530 289 11,42 

 

 

Из приложене табеле се уочава да се финансирање отплате главнице дуга не врши из примања по 

основу продаје финансијске имовине, пошто општина Баточина није вршила емисије ХоВ, те да се исто 

врши из текућих прихода и примања буџета у току извештајног периода. 

 

Прилив средстава у буџет Општине у 2016. години, омогућио је да се задовоље основне потребе 

свих функција општине као локалне самоуправе, а нарочито: 

 

1. Финансирање функција Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, као 

представничког тела локалне заједнице; 
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2. Рад органа Општинске управе на извршењу поверених послова од стране Републике и изворних 

послова из надлежности локалне самоуправе; 

3. Финансирање потреба установа јавних служби (култура, спорт, друштвена брига о деци, 

здравство) чиме се обезбеђује задовољење интереса потреба грађана у свим областима; 

4. За потребе основног и средњег образовања у општини обезбеђени су материјални трошкови и 

други трошкови функционисања, пре свега трошкови превоза ученика и наставника, трошкови 

грејања, итд., као и капитални трошкови неопходни за реконструкцију самих зграда основне и 

средње школе;   

5. Највећи део средстава буџета усмерен је и реализован индиректно преко програма фондова, 

чиме је обезбеђено редовно одржавање комуналне и путне инфраструктуре. 

6. Обезбеђено је издвајaње средстава у текућу и сталну буџетску резерву, што је омогућило 

буџетску сигурност у случају непредвидивих и ванредних околности. 

7. Правовремено финансирање кредитних обавеза. 

 

У извештајном периоду није било промена на рачунима индиректних корисника:  

-Месна заједница Баточина; 

-Месна заједница Бадњевац; 

те нису ни достављени извештаји о извршењу буџета за поменуте кориснике. 

 

 

                              ____________________ 

                                            Одговорно лице 
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На основу члана 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др. закон) и члана 36. став 1. тачка 2. Статута 
општине Баточина („Службени гласник општине Баточина“, бр. 10/08) и Одлуке о буџету општине Баточина за 

2017. годину („Службени гласник општине Баточина“, број 26/16), на предлог Општинског већа општине 

Баточина, Скупштина општине Баточина, на седници одржаној дана  02.06.2017. године, донела је  
 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Баточина за 2017. годину 

 
 

 

 
 

Члан 1. 

 

У Одлуци о Буџету општине Баточина за 2017. годину број 400-325/16-01 од 16.12.2016. године 

(„Службени гласник општине Баточина“, број 26/16) (у даљем тексту: Одлука), члан 1. мења се и гласи: 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Баточина за 2017. 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 395.457.100,25 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  389.457.100,25 

- Буџетска средства 364.450.000,00 

- Остали извори 25.007.100,25 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6.000.000,00 

2 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 377.255.767,59 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 327.926.767,59 

- Буџетска средства 300.391.000,00 

- Остали извори 27.535.767,59 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 49.329.000,00 

- Буџетска средства 47.384.000,00 

- Остали извори 1.945.000,00 

      

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 18.201.332,66 
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Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 

јавних политика) 1.450.000,00 

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 16.751.332,66 

      

Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

  Примања од продаје финансијске имовине   

  Примања од задуживања 0,00 

  Неутрошена средства из претходних година 9.473.667,34 

  Издаци за отплату главнице дуга 26.225.000,00 

      

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ -16.751.332,66 

 

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

су у следећим износима: 

 

Редни 

број 
ОПИС 

Економска 

класификација 

Износ у 

динарима 

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 395.457.100,25 

1 Порески приходи 71 193.850.000,00 

1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 

самодоприноса) 711 119.750.000,00 

1.2 Самодопринос 711180 0,00 

1.3 Порез на имовину 713 49.000.000,00 

1.4 Остали порески приходи 714+716 25.100.000,00 

2 Непорески приходи, у чему: 74 60.751.932,00 

2.1 Поједине врсте накнада са одређеном наменом   6.000.000,00 

2.2 Приходи од продаје добара и услуга   54.751.932,00 

3 Донације 731+732 4.450.000,00 

4 Трансфери 733 129.505.168,25 

5 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771 900.000,00 

6 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 6.000.000,00 

II 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 4+5 377.255.767,59 

1 Текући расходи 4 263.849.796,59 

1.1 Расходи за запослене 41 66.114.647,00 

1.2 Коришћење роба и услуга 42 140.114.266,34 

1.3 Отплата камате 44 3.670.000,00 

1.4 Субвенције 45 11.517.500,00 

1.5 Социјална заштита из буџета 47 18.086.600,25 

1.6 Остали расходи, у чему: 48+49 24.346.783,00 

  - Средства резерви 499 3.932.145,62 
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2 Трансфери 46 64.076.971,00 

3 Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 49.329.000,00 

4 Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 1.450.000,00 

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊЕ 9 0,00 

1 

Примања по основу отплата кредита и продаје 

финансијске имовине 92 0,00 

2 Задуживање 91 0,00 

2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 

2.2 Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

IV ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 6 27.675.000,00 

3 Отплата дуга 61 26.225.000,00 

3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 26.225.000,00 

3.2 Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4 Набавка финансијске имовине 6211 1.450.000,00 

  

  

  

V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 3 9.473.667,34 

 

Члан 2. 

 

Члану 2. Одлуке - План прихода и примања буџета за 2017. годину, мења се и гласи: 
 

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

планирају се у следећим износима: 

Ред. 

Број 

Екон. 

Клас. 
ПРИМАЊА И ПРИХОДИ 

Средства из 

буџета 2017 

Средства из 

осталих 

извора 2017 

Укупна 

средства 2017 
% 

1 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 119.750.000,00 0,00 119.750.000,00 29,57 

1.1 711110 - порез на зараде 101.380.000,00   101.380.000,00   

1.2 711120 - порез на приходе од самосталне делатности 8.100.000,00   8.100.000,00   

1.3 711143 - порез на приходе од непокретности 1.000.000,00   1.000.000,00   

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

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

1.6 711147 - порез на земљиште 1.000.000,00   1.000.000,00   

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

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

1.9 711180 - самодопринос 0,00   0,00   

1.10 711190 - порез на друге приходе 8.000.000,00   8.000.000,00   

2 713 Порез на имовину 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 12,10 

2.1 713120 - порез на имовину 40.000.000,00   40.000.000,00   

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

2.3 713420 - порез на капиталне трансакције 7.000.000,00   7.000.000,00   
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3 714 Порез на добра и услуге 17.100.000,00 0,00 17.100.000,00 4,22 

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

3.2 714543 - накнада за промену намене земљишта 1.000.000,00   1.000.000,00   

3.3 714548 - накнада за супстанце које оштећују озонски омотач 2.000.000,00   2.000.000,00   

3.4 714549 - накнада за емисије SO2, NO2 1.000.000,00   1.000.000,00   

3.5 714552 - боравишна такса 100.000,00   100.000,00   

3.6 714562 - посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 6.000.000,00   6.000.000,00   

4 716 Други порези 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 1,98 

4.1 716111 - комунална такса за истицање фирме на пословном простору 8.000.000,00   8.000.000,00   

5 732 Донације од међународних организација 0,00 4.450.000,00 4.450.000,00 1,10 

5.1 732151 - текуће донације од међународних организација 0,00 4.450.000,00 4.450.000,00   

6 733 Текући трансфери од других нивоа власти 112.099.068,00 17.406.100,25 129.505.168,25 31,98 

6.1 733151 - текући трансфери од других нивоа власти 112.099.068,00   112.099.068,00   

6.2 733152 - остали трансфери у корист нивоа општина 0,00 25.000,00 25.000,00   

6.3 733154 - текући наменски трансфери од Републике у корист општина 0,00 17.381.100,25 17.381.100,25   

7 741 Приходи од имовине 36.660.932,00 0,00 36.660.932,00 9,05 

7.1 741150 - камате на средства консолидованог рачуна трезора 110.932,00   110.932,00   

7.2 741510 - накнада за коришћење природних добара 8.000.000,00   8.000.000,00   

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

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

7.5 741531 - комунална такса на кор. простора на јав. површинама 24.350.000,00   24.350.000,00   

7.6 741532 - комунална такса за кор. простора за паркирање 100.000,00   100.000,00   

7.7 741533 - комунална такса за коришћење слободних површина 100.000,00   100.000,00   

7.8 741534 - накнада за коришћење грађевинског земљишта 2.000.000,00   2.000.000,00   

7.9 741535 - комунална такса за заузеће грађевинског материјала 300.000,00   300.000,00   

7.10 741538 - допринос за уређење грађевинског земљишта 1.000.000,00   1.000.000,00   

8 742 Приходи од продаје добара и услуга 14.420.000,00 2.151.000,00 16.571.000,00 4,09 

8.1 742150 

- приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране 

тржишних организација у корист нивоа општина  4.450.000,00 634.000,00 5.084.000,00   

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

8.3 742253 - накнада за уређивање земљишта 500.000,00   500.000,00   

8.4 742255 - такса за озакоњење објеката 7.470.000,00   7.470.000,00   

8.5 742378 - родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 1.517.000,00 1.517.000,00   

9 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 1,53 

9.1 743324 - приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 6.000.000,00   6.000.000,00   

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

9.3 743353 

- приходи од мандатних казни и казни изречених у управном 

пос 100.000,00   100.000,00   

10 745 Мешовити и неодређени приходи 1.220.000,00 100.000,00 1.320.000,00 0,33 

10.1 745151 - oстали приходи у корист нивоа општина 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00   

10.2 745153 - део добити ЈП по одлуци УО ЈП у корист нивоа општина 100.000,00   100.000,00   

10.3 745154 - закупнина за стан у општинској својини 120.000,00   120.000,00   

11 771 Мешовити и неодређени приходи 0,00 900.000,00 900.000,00 0,22 

11.1 771111 - меморандумске ставке за рефундацију расхода 0,00 900.000,00 900.000,00   
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13 841 Примања од продаје земљишта 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1,48 

13.1 841151 - примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00   

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 370.450.000,00 25.007.100,25 395.457.100,25 97,66 

  
     

  

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 0,00 9.473.667,34 9.473.667,34 2,34 

  
     

  

УКУПНО  370.450.000,00 34.480.767,59 404.930.767,59 100,00 

 

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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Назив програма/програмске активности 
Средства из 

буџета 2017 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна 

средства 2017 
% 

01 1101   Урбанизам и просторно планирање 2.840.000,00 4.914.000,00 7.754.000,00 1,91 

    0001 ПА 0001- Просторно и урбанистичко планирање 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00   

    0002 
ПА 0002- Спровођење урбанистичких и просторних 
планова 

590.000,00 0,00 590.000,00   

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

    0004 ПА 0004- Социјално становање 550.000,00 4.914.000,00 5.464.000,00   

02 1102   Комуналне делатности 58.987.000,00 199.667,34 59.186.667,34 14,62 

    0001 ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем 41.677.000,00 0,00 41.677.000,00   

    0002 ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина 1.725.000,00 199.667,34 1.924.667,34   

    0003 ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене 9.835.000,00 0,00 9.835.000,00   

    0004 ПА 0004- Зоохигијена 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00   

    0005 ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 200.000,00 0,00 200.000,00   

    0006 ПА 0006- Одржавање гробаља и погребне услуге 650.000,00 0,00 650.000,00   

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

    0008 ПА 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00   

    0009 ПА 0009- Остале комуналне услуге 900.000,00 0,00 900.000,00   

03 1501   Локални економски развој 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,32 

    0001 
ПА 0001- Унапређење привредног и инвестиционог 
амбијента 

0,00 0,00 0,00   

    0002 ПА 0002- Мере активне политике запошљавања 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

    0003 ПА 0003- Подстицаји за развој предузетништва 300.000,00 0,00 300.000,00   

04 1502   Развој туризма 400.000,00 40.000,00 440.000,00 0,11 

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

    0002 ПА 0002- Промоција туристичке понуде 400.000,00 40.000,00 440.000,00   

05 0101   Пољопривреда и рурални развој 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 1,65 

    0001 
ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике 
у локалној заједници 

200.000,00 0,00 200.000,00   

    0002 ПА 0002- Мере подршке руралном развоју 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00   

06 0401   Заштита животне средине 19.150.000,00 0,00 19.150.000,00 4,73 

    0001 ПА 0001- Управљање заштитом животне средине 0,00 0,00 0,00   

    0002 ПА 0001- Праћење квалитета елемената животне средине 0,00 0,00 0,00   
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    0003 ПА 0003- Заштита природе 0,00 0,00 0,00   

    0004 ПА 0004- Управљање отпадним водама 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00   

    0005 ПА 0005- Управљање комуналним отпадом 11.650.000,00 0,00 11.650.000,00   

    0006 ПА 0006- Управљање осталим врстама отпада 500.000,00 0,00 500.000,00   

07 0701   Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 31.620.000,00 6.500.000,00 38.120.000,00 9,41 

    0001 ПА 0001- Управљање саобраћајем 9.900.000,00 500.000,00 10.400.000,00   

    0002 ПА 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре 19.720.000,00 6.000.000,00 25.720.000,00   

    0003 ПА 0003- Управљање јавним паркиралиштима 0,00 0,00 0,00   

    0004 ПА 0004- Јавни градски и приградски превоз путника 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00   

08 2001   Предшколско васпитање и образовање 36.101.926,00 7.143.000,00 43.244.926,00 10,68 

    0001 ПА 0001- Функционисање предшколских установа 36.101.926,00 7.143.000,00 43.244.926,00   

09 2002   Основно образовање и васпитање 32.365.000,00 0,00 32.365.000,00 7,99 

    0001 ПА 0001- Функционисање основних школа 32.365.000,00 0,00 32.365.000,00   

10 2003   Средње образовање и васпитање 14.915.000,00 0,00 14.915.000,00 3,68 

    0001 ПА 0001- Функционисање средњих школа 14.915.000,00 0,00 14.915.000,00   

11 0901   Социјална и дечија заштита 11.610.000,00 7.202.600,25 18.812.600,25 4,65 

    0001 ПА 0001- Социјалне помоћи 1.790.000,00 1.752.600,25 3.542.600,25   

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

    0003 ПА 0003- Подршка социо-хуманитарним организацијама 250.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00   

    0004 
ПА 0004- Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне 
услуге 

0,00 0,00 0,00   

    0005 ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00   

    0006 ПА 0006- Подршка деци и породицама са децом 8.170.000,00 0,00 8.170.000,00   

    0007 ПА 0007- Подршка материјално угрожених лица/породица 0,00 0,00 0,00   

    0008 
ПА 0008- Подршка старијим лицима и/или особама са 
инвалидитетом 

400.000,00 4.450.000,00 4.850.000,00   

12 1801   Здравствена заштита 7.822.400,00 0,00 7.822.400,00 1,93 

    0001 
ПА 0001- Функционисање установа примарне здравствене 
заштите 

7.822.400,00 0,00 7.822.400,00   

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

    0003 
ПА 0003- Спровођење активности из области друштвене 

бриге за јавно здравље 
0,00 0,00 0,00   

13 1201   Развој културе и информисања 19.084.476,00 1.110.000,00 20.194.476,00 4,99 

    0001 ПА 0001- Функционисање локалних установа културе 16.384.476,00 1.090.000,00 17.474.476,00   

    0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
1.600.000,00 20.000,00 1.620.000,00   

    0003 
ПА 0003- Унапређење система очувања и представљања 
културно-историјског наслеђа 

600.000,00 0,00 600.000,00   

    0004 
ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у 
области јавног информисања 

500.000,00 0,00 500.000,00   

    0005 
ПА 0005- Унапређење јавног информисања на језицима 
националних мањина 

0,00 0,00 0,00   

    0006 
ПА 0006- Унапређење јавног информисања особа са 

инвалидитетом 
0,00 0,00 0,00   

14 1301   Развој спорта и омладине 6.750.000,00 1.708.500,00 8.458.500,00 2,09 

    0001 
ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
6.600.000,00 0,00 6.600.000,00   

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

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

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

    0005 ПА 0005- Спровођење омладинске политике 150.000,00 1.708.500,00 1.858.500,00   

15 0602   Опште услуге локалне самоуправе 104.120.415,00 5.663.000,00 109.783.415,00 27,11 
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    0001 
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина 

66.809.249,38 0,00 66.809.249,38   

    0002 ПА 0002- Функционисање месних заједница 5.520.000,00 663.000,00 6.183.000,00   

    0003 ПА 0003- Сервисирање јавног дуга 24.875.000,00 5.000.000,00 29.875.000,00   

    0004 ПА 0004- Општинско/градско правобранилаштво 459.020,00 0,00 459.020,00   

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

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

    0007 
ПА 0007- Функционисање националних савета 
националних мањина 

0,00 0,00 0,00   

    0008 ПА 0008- Правна помоћ 0,00 0,00 0,00   

    0009 ПА 0009- Текућа буџетска резерва 2.432.145,62 0,00 2.432.145,62   

    0010 ПА 0010- Стална буџетска резерва 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00   

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

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

    0013 
ПА 0013- Администрирање изворних прихода локалне 
самоуправе 

0,00 0,00 0,00   

    0014 ПА 0014- Управљање у ванредним ситуацијама 2.525.000,00 0,00 2.525.000,00   

16 2101   Политички систем локалне самоуправе 15.483.783,00 0,00 15.483.783,00 3,82 

    0001 ПА 0001- Функционисање Скупштине 8.447.783,00 0,00 8.447.783,00   

    0002 ПА 0002- Функционисање извршних органа 7.036.000,00 0,00 7.036.000,00   

    0003 
ПА 0003- Подршка раду извршних органа власти и 
скупштине 

0,00 0,00 0,00   

17 0501   Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,30 

    0001 
ПА 0001- Унапређење и побољшање енергетске 
ефикасности и употреба обновљивих извора енергије 

1.200.000,00 0,00 1.200.000,00   

У К У П Н О : 370.450.000,00 34.480.767,59 404.930.767,59 100,00 

 
 

Члан 4. 

 

Члан 5. Одлуке о буџету општине Баточина, мења се и гласи: 

 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017. годину исказују се у следећем 

прегледу: 
 

Ек. 

клас 

Ред. 

број 
Опис 2017. година 

1 2 3 4 

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 

511   Зграде и грађевински објекти 43.723.000,00 

  1 
Извођење громобранске инсталације према пројекту реконструкције на 

згради ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" 
312.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017 312.000,00 

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 312.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 312.000,00 

  2 Реконструкција фасада зграда у јавној својини - ОПШТИНСКА УПРАВА 1.200.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017   
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    Година завршетка пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 1.200.000,00 

  3 Реконструкција зграде архиве - ОПШТИНСКА УПРАВА 600.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017   

    Година завршетка пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 600.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 600.000,00 

  4 Израда пројектне и планске документације - ОПШТИНСКА УПРАВА 3.800.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017   

    Година завршетка пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 3.800.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 3.800.000,00 

  5 Израда акустичне студије -ОПШТИНСКА УПРАВА 300.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017   

    Година завршетка пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 300.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 300.000,00 

  6 Наставак радова на изградњи фекалне канализације у насељу Доња Мала 6.000.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2011   

    Година завршетка пројекта: 2016   

    Укупна вредност пројекта: 9.958.624,41 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 6.000.000,00 

  7 
Опрема за рационализацију потрошње електричне енергије за јавну 

расвету 
21.477.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2016   

    Година завршетка пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 29.808.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 21.477.000,00 

  8 Асфалтирање улица у Јефтића крају 2.300.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2016   

    Година завршетка пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 6.768.844,00 

    Извори финансирања:   

    - из средстава буџета 2.300.000,00 

  9 
Асфалтирање улица у Баточини (Пут за Кијево и улица Цара Лазара до 

пумпе) 
2.000.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017   
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    Година завршетка пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из средстава буџета 2.000.000,00 

  10 Асфалтирање улица у Бадњевцу (према Шупљаји и према Грацу) 4.500.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017   

    Година завршетка пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 4.500.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из средстава буџета 4.500.000,00 

  11 Постављање јавне чесме у парку 600.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017 600.000,00 

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 600.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 600.000,00 

  12 Реконструкције купатла у згради ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" 289.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017 289.000,00 

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 289.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета   

    - из осталих извора 289.000,00 

  13 Инвестиционо одржавање зграде КТЦ "Доситеј Обрадовић" 345.000,00 

    Година почетка финансирања пројекта: 2017 345.000,00 

    Година завршетка финансирања пројекта: 2017   

    Укупна вредност пројекта: 345.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 345.000,00 

Б. НАБАВКА ОПРЕМЕ 

512   Машине и опрема 3.388.000,00 

  1 Набавка опреме - ПУ ПОЛЕТАРАЦ 412.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 100.000,00 

    - из буџета Републике Србије 312.000,00 

  2 Набавка електронске опреме КТЦ "Доситеј Обрадовић" 476.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 250.000,00 

    - остали приходи 226.000,00 
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  3 Средства за набавку рачунарске опреме - НБ " ВУК КАРАЏИЋ" 600.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 100.000,00 

    - из буџета Републике Србије 500.000,00 

  4 Набавка опреме за безбедност саобраћаја - ОПШТИНСКА УПРАВА 1.000.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 1.000.000,00 

  5 Средства за набавку канцеларијске опреме - ОПШТИНСКА УПРАВА 600.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 600.000,00 

  6 Набавка опреме за цивилну заштиту - ОПШТИНСКА УПРАВА 300.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 300.000,00 

В. КАПИТАЛНИ ТРАНФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 

463   Капитални трансфери другим нивоима власти 4.450.000,00 

  1 
 Капитално одржавање објекта за потребе образовања средства за учешће 

од 10% за пројекат замене подова - ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" 
400.000,00 

  2 
Набавка опреме за опремање кабинета у Брзану и Бадњевцу - ОСНОВНА 

ШКОЛА "СВЕТИ САВА" 
650.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 1.050.000,00 

  3 
 Капитално одржавање објекта за потребе образовања - СРЕДЊА ШКОЛА 

"НИКОЛА ТЕСЛА" 
1.500.000,00 

  4 
Набавка канцеларијске, рачунарске опреме и опреме за јавну безбедност - 

СРЕДЊА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" 
500.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 2.000.000,00 

  5 Набавка канцеларијске и административне опреме - Дом здравља 1.400.000,00 

    Извори финансирања:   

    - из текућих прихода буџета 1.400.000,00 

 
 

Члан 5. 

 

Члан 6. Одлуке о буџету општине Баточина - Посебан део мења се и гласи: 

 

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

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

буџета 2017 

Средства из 

осталих извора 

Укупна средства 

2017 

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

1 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 8.447.783,00 0,00 8.447.783,00 

      2101 Програм 16- Политички систем локалне самоуправе 8.447.783,00 0,00 8.447.783,00 

    110   0001 ПА 0001- Функционисање скупштине 8.447.783,00 0,00 8.447.783,00 

            001 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 805.000,00 0,00 805.000,00 

            002 412 Социјални доприноси (послодавац) 145.000,00 0,00 145.000,00 

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

            004 422 Трошкови путов. изабраних лица 30.000,00 0,00 30.000,00 

            005 423 Услуге по уговору 4.945.000,00 0,00 4.945.000,00 

                - Накнада комисијама, саветима и рад. телима 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

                - Накнада одборницима Скупштине 2.225.000,00 0,00 2.225.000,00 

                

- Бруто накнада председнику и заменику председника 

Скупштине 920.000,00 0,00 920.000,00 

                -Уговорене услуге 100.000,00 

 

  

                - Трошкови репрезентације 500.000,00 0,00 500.000,00 

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

                - Материјални трошкови за Скупштину 100.000,00 0,00 100.000,00 

                - Трошкови матер. и набавке горива 200.000,00 0,00 200.000,00 

            007 465 Остале текуће дотације по закону 167.000,00 0,00 167.000,00 

            008 465 Чланарине (СКГО, РЕДАСП) 1.066.000,00 0,00 1.066.000,00 

            009 481 Финансирање политичких странака 979.783,00 0,00 979.783,00 
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                Извор финансирања за функцију 110: 8.447.783,00     

                Укупно Скупштина општине     8.447.783,00 

2 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 5.926.000,00 0,00 5.926.000,00 

      2101 Програм 16- Политички систем локалне самоуправе 5.926.000,00 0,00 5.926.000,00 

    110   0002 ПА 0002- Функционисање извршних органа 5.926.000,00 0,00 5.926.000,00 

            010 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 3.720.000,00 0,00 3.720.000,00 

            011 412 Социјални доприноси (послодавац) 666.000,00 0,00 666.000,00 

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

            013 422 Трошкови путовања 30.000,00 0,00 30.000,00 

            014 423 Услуге по уговору 400.000,00 0,00 400.000,00 

            015 425 Трошкови одржав. возила 100.000,00 0,00 100.000,00 

            016 426 Трошкови матер. и набавке горива 500.000,00 0,00 500.000,00 

            017 465 Остале текуће дотације по закону 500.000,00 0,00 500.000,00 

                Извор финансирања за функцију 110: 5.926.000,00     

                Укупно Председник општине     5.926.000,00 

3 3.01 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00 

      2101 Програм 16- Политички систем локалне самоуправе 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00 

    110   0002 ПА 0002- Функционисање извршних органа 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00 

            018 423 Услуге по уговору 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00 

                - Накнаде за рад чланова Општинског већа 1.050.000,00     

                - Савет ѕа безбедност у саобраћају 60.000,00     

                Извор финансирања за функцију 110: 1.110.000,00 

 

  

                Укупно Општинско веће     1.110.000,00 

4 4.01 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
459.020,00 0,00 459.020,00 
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      0602 Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе 459.020,00 0,00 459.020,00 

    330   0004 ПА 0004- Општинско/градско правобранилаштво 459.020,00 0,00 459.020,00 

            019 411 Плате и додаци запослених 261.100,00 0,00 261.100,00 

            020 412 Социјални доприноси (послодавац) 46.920,00 0,00 46.920,00 

            021 415 Накнаде за запослене 30.000,00 0,00 30.000,00 

            022 422 Трошкови путовања 10.000,00 0,00 10.000,00 

            023 423 Услуге по уговору 20.000,00 0,00 20.000,00 

            024 426 Материјал 20.000,00 0,00 20.000,00 

            025 465 Остале текуће дотације по закону 71.000,00 0,00 71.000,00 

                Извори финансирања за функцију 330: 459.020,00     

                Укупно Јавни правобранилац     459.020,00 

5 5.01 ОПШТИНСКА УПРАВА 235.218.395,00 25.524.767,59 260.743.162,59 

      0602 Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе 98.141.395,00 5.000.000,00 103.141.395,00 

    130   0001 
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
66.809.249,38 0,00 66.809.249,38 

            026 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 19.025.742,00 0,00 19.025.742,00 

            027 412 Социјални доприноси (послодавац) 3.404.375,00 0,00 3.404.375,00 

            028 413 Накнаде у натури  110.000,00 0,00 110.000,00 

            029 414 Соц. давања запосленима 1.377.901,00 0,00 1.377.901,00 

                - Отпремнине 500.000,00 0,00 500.000,00 

  

 

  

    

  - Умањење по Закону (3%) 877.901,00 0,00 877.901,00 

            030 415 Накнада за запослене (превоз) 900.000,00 0,00 900.000,00 

            031 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 270.000,00 0,00 270.000,00 

            032 421 Стални трошкови 22.535.000,00 0,00 22.535.000,00 

                - Комуналне услуге 15.655.000,00 0,00 15.655.000,00 

  

 

  

    

  - Расходи за енергију 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

  

 

  

    

  - Расходи за телефон, интернет и ПТТ 1.730.000,00 0,00 1.730.000,00 

  

 

  

    

  - Трошкови осигурања, чланарине и закупа 600.000,00 0,00 600.000,00 
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                - Трошкови платног промета 550.000,00 0,00 550.000,00 

            033 422 Трошкови путовања 100.000,00 0,00 100.000,00 

            034 423 Услуге по уговору 4.927.599,00 0,00 4.927.599,00 

                - Уговорене услуге Општине 4.627.599,00 0,00 4.627.599,00 

  

 

  

    

  - Трошкови репрезентације 300.000,00 0,00 300.000,00 

            035 424 Специјализоване услуге 400.000,00 0,00 400.000,00 

            036 425 Расходи за текуће одржавање 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

            037 426 Материјални трошкови 1.385.000,00 0,00 1.385.000,00 

                - Трошкови горива 300.000,00 0,00 300.000,00 

      

  

      - Набавка Сл. гласника и стр. литературе 285.000,00 0,00 285.000,00 

                - Расходи за материјал 800.000,00 0,00 800.000,00 

            038 465 Остале текуће дотације по закону 2.570.778,00 0,00 2.570.778,00 

            039 482 Порези и обавезне таксе 800.000,00 0,00 800.000,00 

            040 483 Новчане казне по решењу суд. и суд. тела 5.002.854,38 0,00 5.002.854,38 

            041 511 Средства за инвестиционо одржавање зграде 600.000,00 0,00 600.000,00 

            042 512 Средства за набавку опреме 600.000,00 0,00 600.000,00 

            043 515 Нематеријална имовина 200.000,00 0,00 200.000,00 

            044 541 Земљиште 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

    170   0003 ПА 0003- Сервисирање јавног дуга 24.875.000,00 5.000.000,00 29.875.000,00 

            045 441 Отплата камате домаћим кредиторима 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 

            046 441 Отплата камате осталим домаћим кредиторима 200.000,00 0,00 200.000,00 

            170 444 Негативне курсне разлике 250.000,00 0,00 250.000,00 

            047 611 Отплата главнице домаћим пос. банкама 17.325.000,00 5.000.000,00 22.325.000,00 

            048 611 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 

    130   0009 ПА 0009- Текућа буџетска резерва 2.432.145,62 0,00 2.432.145,62 

            049 499 Текућа буџетска резерва 2.432.145,62 0,00 2.432.145,62 

    130   0010 ПА 0010- Стална буџетска резерва 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

            050 499 Стална буџетска резерва 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 
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    250   0014 ПА 0014- Управљање у ванредним ситуацијама 2.525.000,00 0,00 2.525.000,00 

            051 425 Текуће поправке и одржавање 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 

            052 426 Материјални трошкови 175.000,00 0,00 175.000,00 

            053 511 Пројектно планирање 300.000,00 0,00 300.000,00 

            054 512 Средства за набавку опреме 300.000,00 0,00 300.000,00 

      1101 Програм 01- Урбанизам и просторно планирање 2.840.000,00 4.914.000,00 7.754.000,00 

    620   0001 ПА 0001- Просторно и урбанистичко планирање 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 

            055 511 Пројектно планирање 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 

    620   0002 ПА 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова 590.000,00 0,00 590.000,00 

            056 423 Уговорене услуге 590.000,00 0,00 590.000,00 

    620   0004 ПА 0004- Социјално становање 550.000,00 4.914.000,00 5.464.000,00 

            057 472 Програми и пројекти КИРС 550.000,00 4.914.000,00 5.464.000,00 

      1102 Програм 02- Комуналне делатности 57.027.000,00 199.667,34 57.226.667,34 

    640   0001 ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем 41.477.000,00 0,00 41.477.000,00 

            058 421 Стални трошкови 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 

            059 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            060 511 Инвестиционо одржавање 21.477.000,00 0,00 21.477.000,00 

    510   0002 ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина 1.400.000,00 199.667,34 1.599.667,34 

            061 421 Стални трошкови 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 

            062 426 Материјал 100.000,00 199.667,34 299.667,34 

    510   0003 ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене 9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 

            063 424 Специјализоване услуге 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 
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            171 621 

Учешће капитала у дом. неф. јавним предузећима и 

институцијама 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 

    560   0004 ПА 0004- Зоохигијена 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 

            064 424 Специјализоване услуге 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

            065 485 Накнаде штете за повреде  900.000,00 0,00 900.000,00 

    620   
0008 ПА 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће 

1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

            172 511 Инвестиционо одржавање 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

    620   0009 ПА 0009- Остале комуналне услуге 900.000,00 0,00 900.000,00 

            066 425 Текуће поправке и одржавање 900.000,00 0,00 900.000,00 

      1501 Програм 03- Локални економски развој 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 

    130   0002 ПА 0002- Мере активне политике запошљавања 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            067 464 Текуће дотације НСЗ 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

    130   0003 ПА 0003- Подстицаји за развој предузетништва 300.000,00 0,00 300.000,00 

            068 454 Субвенције приватним предузећима 300.000,00 0,00 300.000,00 

      0101 Програм 05- Пољопривреда и рурални развој 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 

    421   0001 
ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у 

локалној заједници 
200.000,00 0,00 200.000,00 

            069 421 Стални трошкови 50.000,00 0,00 50.000,00 

            070 423 Уговорене услуге 150.000,00 0,00 150.000,00 

    421   0002 ПА 0002- Мере подршке руралном развоју 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 

            071 454 Субвенције у пољопривреди 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 

            072 481 Дотације невладиним ораганизацијама 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 18.450.000,00 0,00 18.450.000,00 
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    520   0004 ПА 0004- Управљање отпадним водама 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 

            073 425 Текуће поправке и одржавање 800.000,00 0,00 800.000,00 

            074 511 Инвестиционо одржавање 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

    510   0005 ПА 0005- Управљање комуналним отпадом 11.650.000,00 0,00 11.650.000,00 

            075 424 Специјализоване услуге 11.650.000,00 0,00 11.650.000,00 

      0701 Програм 07- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 29.500.000,00 6.500.000,00 36.000.000,00 

    451   0001 ПА 0001- Управљање саобраћајем 9.900.000,00 500.000,00 10.400.000,00 

            076 511 Инвестиционо одржавање 9.900.000,00 500.000,00 10.400.000,00 

    451   0002 ПА 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре 19.600.000,00 6.000.000,00 25.600.000,00 

            077 424 Специјализоване услуге 16.300.000,00 6.000.000,00 22.300.000,00 

            078 425 Текуће поправке и одржавање 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 

            079 426 Материјал 200.000,00 0,00 200.000,00 

            080 512 Средства за набавку опреме 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

      0901 Програм 11- Социјална и дечија заштита 11.610.000,00 7.202.600,25 18.812.600,25 

    090   0001 ПА 0001- Социјалне помоћи 1.790.000,00 1.752.600,25 3.542.600,25 

            081 463 Трансфери осталим нивоима власти (са структуром) 190.000,00 0,00 190.000,00 

              421000 - Стални трошкови 40.000,00 0,00 40.000,00 

              423000 - Трошкови репрезентације 0,00 0,00 0,00 

              425000 - Текуће поправке и одржавање 150.000,00 0,00 150.000,00 

            173 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.600.000,00 1.752.600,25 3.352.600,25 

    090   0003 ПА 0003- Подршка социо-хуманитарним организацијама 250.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 

            082 472 Програми и пројекти КИРС 100.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 

            083 481 Дотације удружењима грађана 150.000,00 0,00 150.000,00 
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    090   0005 ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

            084 481 Дотације Црвеном крсту 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

    040   0006 ПА 0006- Подршка деци и породицама са децом 8.170.000,00 0,00 8.170.000,00 

            085 472 Смештај деце по уговору 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 

            086 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 6.370.000,00 0,00 6.370.000,00 

                - Накнаде за децу рођену у 2017.год 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

                - Посеб. род. додатак за незап. породиље 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 

                - Накнада за превоз деце 920.000,00 0,00 920.000,00 

                - Стипендије ученицима,студентиа и спортистима 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

    090   0008 
ПА 0008- Подршка старијим лицима и/или особама са 

инвалидитетом 
400.000,00 4.450.000,00 4.850.000,00 

            087 421 Стални трошкови 30.000,00 50.000,00 80.000,00 

            088 423 Услуге по уговору 370.000,00 4.200.000,00 4.570.000,00 

            089 426 Материјал 0,00 200.000,00 200.000,00 

      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 

    820   0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
600.000,00 0,00 600.000,00 

            090 481 Дотације у култури 600.000,00 0,00 600.000,00 

    840   0003 
ПА 0003- Унапређење система очувања и представљања 

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

            174 481 Дотације верским заједницама 600.000,00 0,00 600.000,00 

    830   0004 
ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 

јавног информисања 
500.000,00 0,00 500.000,00 

            091 423 Услуге по уговору 500.000,00 0,00 500.000,00 

      1301 Програм 14- Развој спорта и омладине 6.750.000,00 1.708.500,00 8.458.500,00 

    810   0001 
ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 
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            092 481 Дотације спортским организацијама 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

            093 481 Дотације удружењима грађана 600.000,00 0,00 600.000,00 

    130   0005 ПА 0005- Спровођење омладинске политике 150.000,00 1.708.500,00 1.858.500,00 

            094 423 Уговорене услуге 50.000,00 271.000,00 321.000,00 

            095 426 Материјал 50.000,00 0,00 50.000,00 

            096 481 Дотације удружењима грађана 50.000,00 0,00 50.000,00 

            175 454 Субвенције приватним предузећима 0,00 1.437.500,00 1.437.500,00 

      0501 Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

    620   0001 
ПА 0001- Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и 

употреба обновљивих извора енергије 
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

            097 511 Инвестиционо одржавање зграде 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

                Извор финансирања за функцију 040: 8.170.000,00     

                Извор финансирања за функцију 090: 3.440.000,00   

               05 Донације од иностраних земаља   4.450.000,00 
               07 Средства из Републике   2.752.600,25 

                 Извор финансирања за функцију 130: 72.191.395,00   
               07 Средства из Републике   1.708.500,00 

                 Извор финансирања за функцију 170: 24.875.000,00   
               13 Пренета неутрошена средства   5.000.000,00 

                 Извор финансирања за функцију 250: 2.525.000,00   
                 Извор финансирања за функцију 421: 6.700.000,00   

                 Извор финансирања за функцију 451: 29.500.000,00   
               07 Средства из Републике   6.000.000,00 

               13 Пренета неутрошена средства   500.000,00 
                 Извор финансирања за функцију 510: 22.300.000,00   

               13 Пренета неутрошена средства   199.667,34 
                 Извор финансирања за функцију 520: 6.800.000,00   

                 Извор финансирања за функцију 560: 2.900.000,00   
                 Извор финансирања за функцију 620: 6.040.000,00   

               07 Средства из Републике   4.914.000,00 
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                Извор финансирања за функцију 640: 41.477.000,00   

                 Извор финансирања за функцију 810: 6.600.000,00   

                 Извор финансирања за функцију 820: 600.000,00   

                 Извор финансирања за функцију 830: 500.000,00   

                 Извор финансирања за функцију 840: 600.000,00   

                 Укупно Општинска управа     260.743.162,59 

5 5.02 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ" 36.101.926,00 7.143.000,00 43.244.926,00 

      2001 Програм 08- Предшколско васпитање и образовање 36.101.926,00 7.143.000,00 43.244.926,00 

    911   0001 ПА 0001- Функционисање предшколских установа 36.101.926,00 7.143.000,00 43.244.926,00 

            098 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 19.826.482,00 0,00 19.826.482,00 

            099 412 Социјални доприноси (послодавац) 3.554.617,00 0,00 3.554.617,00 

            100 414 Социјална давања запосленима  955.034,00 900.000,00 1.855.034,00 

            101 415 Трошкови превоза радника 360.000,00 360.000,00 720.000,00 

            102 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 220.000,00 0,00 220.000,00 

            103 421 Стални трошкови 2.476.000,00 1.576.000,00 4.052.000,00 

            104 422 Трошкови путовања 150.000,00 100.000,00 250.000,00 

            105 423 Услуге по уговору 971.000,00 1.098.000,00 2.069.000,00 

            106 424 Специјализоване услуге 225.000,00 161.000,00 386.000,00 

            107 425 Текуће поправке и одржавање 655.000,00 240.000,00 895.000,00 

            108 426 Материјал 3.530.000,00 2.000.000,00 5.530.000,00 

            176 444 Казне за кашњења 20.000,00 0,00 20.000,00 

            109 465 Остале текуће дотације по закону 2.666.793,00 0,00 2.666.793,00 

            110 481 Дотације невладиним ораганизацијама 0,00 7.000,00 7.000,00 

            111 482 Остали порези и обавезне таксе 80.000,00 0,00 80.000,00 

            112 483 Новчане казне и пенали по решењу суда 0,00 50.000,00 50.000,00 

            113 511 Инвестиционо одржавање зграде 312.000,00 289.000,00 601.000,00 

            114 512 Машине и опрема 100.000,00 312.000,00 412.000,00 

            115 515 Средства за набавку нематеријалне имовине 0,00 50.000,00 50.000,00 

                Извори финансирања за функцију 911: 36.101.926,00     
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              03 Социјални доприноси   900.000,00   

              07 Средства из Републике   3.925.000,00   

              13 Пренета неутрошена средства   801.000,00   

              16 Родитељски динар   1.517.000,00   

                Укупно Друштвена брига о деци   

 

43.244.926,00 

5 5.03 ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" 32.365.000,00 0,00 32.365.000,00 

      2002 Програм 09- Основно образовање и васпитање 32.365.000,00 0,00 32.365.000,00 

    912   0001 ПА 0001- Функционисање основних школа 32.365.000,00 0,00 32.365.000,00 

            116 463 Донације и трансфери (са структуром) 32.365.000,00 0,00 32.365.000,00 

              

413-

418 - Расходи за запослене 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 

              421000 - Стални трошкови 16.850.000,00 0,00 16.850.000,00 

              422000 - Трошкови путовања 4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 

              423000 - Услуге по уговору 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 

              424000 - Специјализоване услуге 700.000,00 0,00 700.000,00 

              425000 - Текуће поправке и одржавање 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

              426000 - Материјал 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 

              441000 - Отплата домаћих камата 0,00 0,00 0,00 

              472000 - Накнаде за соц. заштиту 300.000,00 0,00 300.000,00 

              48 - Остали расходи 365.000,00 0,00 365.000,00 

              5 - Издаци за нефинансијску имовину 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 

                Извор финансирања за функцију 912: 32.365.000,00 

 

  

                Укупно Основно образовање   

 

32.365.000,00 

5 5.04 СРЕДЊА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" 14.915.000,00 0,00 14.915.000,00 

      2003 Програм 10- Средње образовање и васпитање 14.915.000,00 0,00 14.915.000,00 

    920   0001 ПА 0001- Функционисање средњих школа 14.915.000,00 0,00 14.915.000,00 

            117 463 Донације и трансфери (са структуром) 14.915.000,00 0,00 14.915.000,00 
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413-

418 - Расходи за запослене 1.520.000,00 0,00 1.520.000,00 

      

   

  421000 - Стални трошкови 5.920.000,00 0,00 5.920.000,00 

      

   

  422000 - Трошкови путовања 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 

      

   

  423000 - Услуге по уговору 750.000,00 0,00 750.000,00 

      

   

  424000 - Специјализоване услуге 2.140.000,00 0,00 2.140.000,00 

      

   

  425000 - Текуће поправке и одржавање 370.000,00 0,00 370.000,00 

      

   

  426000 - Материјал 545.000,00 0,00 545.000,00 

      

   

  441000 - Отплата домаћих камата 20.000,00 0,00 20.000,00 

      

   

  472000 - Накнаде за соц. заштиту 50.000,00 0,00 50.000,00 

      

   

  48 - Остали расходи 50.000,00 0,00 50.000,00 

              5 - Издаци за нефинансијску имовину 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

                Извор финанс. за функцију 920: 14.915.000,00 

 

  

                Укупно Средње образовање   

 

14.915.000,00 

5 5.05 КУЛТУРНО- ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" 10.893.980,00 550.000,00 11.443.980,00 

      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 10.493.980,00 510.000,00 11.003.980,00 

    820   0001 ПА 0001- Функционисање локалних установа културе 9.493.980,00 490.000,00 9.983.980,00 

            118 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 4.212.900,00 0,00 4.212.900,00 

            119 412 Социјални доприноси (послодавац) 754.080,00 0,00 754.080,00 

            120 414 Социјална давања запосленима  144.000,00 0,00 144.000,00 

            121 415 Накнада трошкова за превоз запослених 60.000,00 0,00 60.000,00 

            122 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 150.000,00 0,00 150.000,00 

            123 421 Стални трошкови 1.260.000,00 159.000,00 1.419.000,00 

            124 422 Трошкови путовања 30.000,00 0,00 30.000,00 

            125 423 Услуге по уговору 865.000,00 30.000,00 895.000,00 

            126 425 Текуће поправке и одржавање 630.000,00 20.000,00 650.000,00 

            127 426 Материјални трошкови 250.000,00 50.000,00 300.000,00 

            128 465 Остале текуће дотације по закону 533.000,00 0,00 533.000,00 

            129 482 Остали порези и обавезне таксе 10.000,00 5.000,00 15.000,00 
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            177 511 Инвестиционо одржавање 345.000,00 0,00 345.000,00 

            130 512 Машине и опрема 250.000,00 226.000,00 476.000,00 

    820   0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
1.000.000,00 20.000,00 1.020.000,00 

            131 423 Услуге по уговору 870.000,00 20.000,00 890.000,00 

            132 424 Специјализоване услуге 60.000,00 0,00 60.000,00 

            133 426 Материјални трошкови 70.000,00 0,00 70.000,00 

      1502 Програм 04- Развој туризма 400.000,00 40.000,00 440.000,00 

    473   0002 ПА 0002- Промоција туристичке понуде 400.000,00 40.000,00 440.000,00 

            134 422 Трошкови путовања 70.000,00 20.000,00 90.000,00 

            135 423 Услуге по уговору 310.000,00 10.000,00 320.000,00 

            136 426 Материјални трошкови 20.000,00 10.000,00 30.000,00 

                Извори финанс. за функцију 820: 10.493.980,00     

              04 Сопствени приходи   294.000,00   

              13 Пренета неутрошена средства   226.000,00   

                Извори финанс. За функцију 473: 400.000,00 

 

  

              04 Сопствени приходи   40.000,00   

                Укупно Културно-туристички центар   

 

11.453.980,00 

5 5.06 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВУК КАРАЏИЋ" 6.890.496,00 600.000,00 7.490.496,00 

      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 6.890.496,00 600.000,00 7.490.496,00 

    820   0001 ПА 0001- Функционисање локалних установа културе 6.890.496,00 600.000,00 7.490.496,00 

            137 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 3.032.173,00 0,00 3.032.173,00 

            138 412 Социјални доприноси (послодавац) 542.758,00 0,00 542.758,00 

            139 413 Накнаде у натури (маркице) 25.000,00 0,00 25.000,00 

            140 414 Социјална давања запосленима  110.565,00 0,00 110.565,00 

            141 415 Накнаде трошкова запосленима 80.000,00 0,00 80.000,00 

            142 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 65.000,00 0,00 65.000,00 
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            143 421 Стални трошкови 700.000,00 2.000,00 702.000,00 

            144 422 Трошкови путовања 40.000,00 0,00 40.000,00 

            145 423 Услуге по уговору 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

            146 424 Специјализоване услуге 120.000,00 30.000,00 150.000,00 

            147 425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 0,00 100.000,00 

            148 426 Материјал 200.000,00 0,00 200.000,00 

            149 465 Остале текуће дотације по закону 210.000,00 0,00 210.000,00 

            150 482 Остали порези и таксе 35.000,00 0,00 35.000,00 

            151 483 Новчане казне по решењу суда 30.000,00 0,00 30.000,00 

            152 512 Опрема 100.000,00 500.000,00 600.000,00 

            153 515 Књиге и литература 400.000,00 68.000,00 468.000,00 

                Извори финанс. за функцију 820: 6.890.496,00     

              04 Сопствени приходи   68.000,00   

              07 Средства из Републике   500.000,00   

                Укупно Народна библиотека   

 

7.458.496,00 

5 5.07 ДОМ ЗДРАВЉА 7.822.400,00 0,00 7.822.400,00 

      1801 Програм 12- Здравствена заштита 7.822.400,00 0,00 7.822.400,00 

    700   0001 
ПА 0001- Функционисање установа примарне здравствене 

заштите 
7.822.400,00 0,00 7.822.400,00 

            154 464 Трансфери осталим нивоима власти (са структуром) 7.822.400,00 0,00 7.822.400,00 

      

    

410000 - Расходи за запослене 2.340.000,00 0,00 2.340.000,00 

      

    

421000 - Стални трошкови 960.000,00 0,00 960.000,00 

      

    

423000 - Услуге по уговору 1.240.400,00 0,00 1.240.400,00 

      

    

424000 - Специјализоване услуге 250.000,00 0,00 250.000,00 

      

    

425000 - Текуће поправке и одржавање 400.000,00 0,00 400.000,00 

      

    

426000 - Материјални трошкови 1.232.000,00 0,00 1.232.000,00 

              512000 - Издаци за набавку опреме 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 

                Извор финансирања за функцију 700: 7.822.400,00 

 

  

                Укупно Здравство   

 

7.822.400,00 
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5 5.08 ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА 4.280.000,00 0,00 4.280.000,00 

      1102 Програм 02- Комуналне делатности 1.960.000,00 0,00 1.960.000,00 

    640   0001 ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем 200.000,00 0,00 200.000,00 

            155 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 200.000,00 0,00 200.000,00 

    510   0002 ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина 325.000,00 0,00 325.000,00 

            156 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 325.000,00 0,00 325.000,00 

    510   0003 ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене 585.000,00 0,00 585.000,00 

            157 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 585.000,00 0,00 585.000,00 

    510   0005 ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 200.000,00 0,00 200.000,00 

            158 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 200.000,00 0,00 200.000,00 

    510   0006 ПА 0006- Одржавање гробаља и погребне услуге 650.000,00 0,00 650.000,00 

            159 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 650.000,00 0,00 650.000,00 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 200.000,00 0,00 200.000,00 

    520   0004 ПА 0004- Управљање отпадним водама 200.000,00 0,00 200.000,00 

            160 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 200.000,00 0,00 200.000,00 

      0701 Програм 07- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 2.120.000,00 0,00 2.120.000,00 

    451   0002 ПА 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре 120.000,00 0,00 120.000,00 

            161 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 120.000,00 0,00 120.000,00 

    451   0004 ПА 0004- Јавни градски и приградски превоз путника 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

            163 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 
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                Извори финансирања за функцију 451: 2.000.000,00 

 

  

                Извори финансирања за функцију 510: 850.000,00 

 

  

                Извори финансирања за функцију 520: 200.000,00 

 

  

                Извори финансирања за функцију 640: 200.000,00 

 

  

                Укупно Јавна предузећа     3.250.000,00 

5 5.09 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 5.520.000,00 663.000,00 6.183.000,00 

      0602 Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе 5.520.000,00 663.000,00 6.183.000,00 

    160   0002 ПА 0002- Функционисање месних заједница 5.520.000,00 663.000,00 6.183.000,00 

            164 421 Стални трошкови 1.450.000,00 340.000,00 1.790.000,00 

            165 423 Услуге по уговору 310.000,00 40.000,00 350.000,00 

            166 424 Специјализоване услуге 500.000,00 81.000,00 581.000,00 

            167 425 Текуће поправке и одржавање 750.000,00 167.000,00 917.000,00 

            178 426 Материјал 0,00 30.000,00 30.000,00 

            168 483 Новчане казне и пенали по решењу суда 2.510.000,00 5.000,00 2.515.000,00 

                Извори финансирања за функцију 160: 5.520.000,00     

              04 Сопствени приходи   310.000,00   

              13 Пренета неутрошена средства   353.000,00   

                Укупно МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   

 

6.183.000,00 

5 5.10 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 500.000,00 0,00 500.000,00 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 500.000,00 0,00 500.000,00 

    560   0001 ПА 0006- Управљање осталим врстама отпада 500.000,00 0,00 500.000,00 

            169 424 Специјализоване услуге 500.000,00 0,00 500.000,00 

                Извори финансирања за функцију 560: 500.000,00     

                Укупно Буџетски фонд   

 

500.000,00 

У К У П Н И   Р А С Х О Д И  370.450.000,00 34.480.767,59 404.930.767,59 
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Члан 6. 

У осталим деловима Одлука о Буџету општине Баточина за 2017. годину број  400-325/16-01 од 

16.12.2016. године („Службени гласник општине Баточина“, број 26/16) остаје непромењена. 

 
Члан 7.             

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном гласнику општине Баточина». 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број 020-513/17-01 од 02.06.2017. године 

 

       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

                               Бранислав Павловић 

 

 

На основу члана 36. став 6. Статута општине Баточина („Сл.гласник општине Баточина“ 

бр.10/2008 и 5/2015), члана 78. а у вези члана77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број: 21/2016) Скупштина општине Баточина 

на седници, одржаној дана 02.06.2017. године, усваја 

 

 

ПРВУ ИЗМЕНУ КАДРОВСКОГ  ПЛАНА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

за 2017. годину 

 

Мења се Кадровски план Општинске управе општине Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“ број 26/2016), тако да гласи: 

 

„Постојећи број службеника и намештеника на дан 25. мај  2017. године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

- Попуњена  радна места на неодређено радно време по називима: 

 

Радна места службеника              број извршилаца 

Начелник Општинске управе 1 

Начелник Одељења за Општу управу, 

људске ресурсе и послове органа општине 

Баточина 

1 

Извршилац за програмске и оператерске  

послове 
1 

Извршилац за област образовања,  вођења и 

ажурирања бирачког списка 
1 

Извршилац за послове пријемне канцеларије 

и писарнице 
1 

Извршилац за послове из области личних 

стања грађана-матичар 
1 

Извршилац за послове из области личних 

стања грађана-заменик матичара 
1 

Извршилац за послове архивирања 

 
1 
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Начелник одељења за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије 
1 

Извршилац за буџет и рачуноводство 1 

Извршилац за послове из области 

пољопривреде, водопривреде, шумарства, 

одбрану и ванредне ситуације 

1 

Извршилац књиговодства и ликвидатор 1 

Извршилац за послове благајне 1 

Шеф одсека за локалну пореску 

администрацију и јавне службе 
1 

Повереник за прогнана и расељена лица  

 
1 

Извршилац администратор за утврђивање 

локалних изворних прихода 

 

1 

Извршилац за послове приватног 

предузетништва, израду решења за принудну 

наплату изворних прихода и за борачко- 

инвалидску заштиту 

1 

Извршилац за област друштвене бриге о 

деци 
1 

Начелник одељења за имовинско-правне 

послове, урбанизам, грађевинарство, 

стамбено –комуналне и инспекцијске 

послове 1 

Комунални и инспектор за локалне и 

некатегорисане путеве 

 

2  

Инспектор за заштиту 

животне средине и 

саобраћај  

1 

Референт-обрађивач, регистратор 

и сарадник са имаоцима јавних 

овлашћења                1 

Извршилац за послове урбанизма и 

грађевинарства 

 

1 

Шеф одсека за инфраструктуру и 

инвестиције 
1 

Извршилац за стручно-аналитичке 

послове у области комуналне 

инфраструктуре и заштите 

животне средине 

 

1 

Радна места намештеника број извршилаца 

Возач 

 
1 

Домар и извршилац за одржавање возног 1 
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парка 

Извршилац за заштиту од пожара и 

обезбеђење објекта 
1 

Радник на пословима информисања и 

безбедности у вези са радом органа Општине 

 

1 

Хигијеничар 1 

 

 

Попуњена радна места према звањима: 

 

 

Радна места службеника              број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 

Самостални саветник 5 

Саветник 5 

Млађи саветник 2 

Сарадник  8 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 4 

Референт 1 

Млађи референт / 

 

Радна места намештеника према групи послова: 

 

Радна места намештеника број извршилаца 

Прва група радних места  / 

Друга група радних места / 

Трећа група радних места / 

Четврта група радних места  3 

Пета група радних места 2 

 

 

Број запослених на одређено време у кабинету председника општине:  

 

Висина стручне спреме Број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 0 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 

средња стручна спрема - помоћници 

председника општине 

 

2 

 

 

1) Број  новозапослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2017. години 

години за коју се доноси Кадровски план: 
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Звања службеника и намештеника број извршилаца 

Положаји у првој групи / 

самостални саветник / 

саветник 1 

млађи саветник 1 

сарадник 1 

млађи сарадник / 

виши референт / 

референт  / 

млађи референт 1 

намештеник / 

 

2) Број приправника чији се пријем планира: 

 

Приправници број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 1 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) / 

средња стручна спрема / 

 

 

3) Број  новозапослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због повећања 

обима посла: 

 

Висина стручне спреме Број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 2 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

средња стручна спрема 1 

 

 

 

4) Број запослених у кабинету председника општине чији се пријем  планира: 

 

Висина стручне спреме Број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 1 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 0 

средња стручна спрема  0 

 

У Општинској управи општине Баточина радни однос мирује  једном службенику који је постављен  на 

функцију секретара СО Баточина.                                                                       

Прва измена Кадровског плана општине Баточина ступа  на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Баточина“. 
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Образложење 

 

 Чланом 77. Закона о запосленима у 

ауотномним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ бро 

21/2016) прописано је да се нацрт кадровског 

плана припрема у складу са буџетским 

календаром, истовремено са нацртом буџета 

аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе, тако да буде усаглашен са 

средствима обезбеђеним буџетом.  

Кадровски план у јединици локалне 

самоуправе усваја скупштина града, општине, 

односно градске општине истовремено са 

одлуком о буџету јединице локалне самоуправе, 

односно градске општине 

  Чланом 78. Закона о запосленима у 

ауотномним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ бро 

21/2016), предвиђено је да се измена Кадровског 

плана може вршити у случају измене одлуке о 

буџету. 

 Обзиром да се врши измена буџета, 

планиран је и пријем нових радника, како је и 

приказано у табелама под редним бројевима 1), 

2), 3) и 4)..                          

 

     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

      Број: 020-514/17-01 од 02.06.2017. године 

 

                               

             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                               

                     Бранислав Павловић 

 
На основу члана 17. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 

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

исправка, 108/13, 142/14, 103/15 и 99/16),  члана 

32. став 1. тачка 3. и 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07,  
83/14-др. закон и 101/16 - др. закон ), члана 6. став 1. 

тачка 3. и члана 11.- 18. Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.62/06, 
47/11, 93/12, 99/2013-усклађени дин. износи 

125/2014-усклађени дин. износи , 95/15-усклађени 

дин. износи и 91/16- усклађени дин. износи и 

104/2016 – др. закон) и члана 36. став 1. тачка 3. и 13. 
Статута општине Баточина („Сл.гласник општине 

Баточина“ бр.10/08 и 5/15), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 02.06.2017. 

године донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ШЕСТОЈ  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о локалним  комуналним таксама 

(„Сл. гласник општине Баточина“, број 12/2012, 

14/13, 17/14, 19/14, 16/15 и 26/16), у члану 3. тачка 3. 
брише се. 

 

Члан 2. 

 

У тарифном броју 1. тачка 6. мења се и гласи: 

 
„За постављање летњих башти комунална такса се 

утврђује по 1 м2 у месечном износу и то .............200.“ 

 

Члан 3. 

 

У тарифном броју 1. у делу Напомене тачка 4. мења 

се и гласи: 
 

„Висину таксе утврђује и наплаћује Одељење за 

имовинско-правне односе, урбанизам, 

грађевинарство, стамбено-комуналне, инспекцијске 
послове и инвестиције.“ 

 

Члан 4. 
 

Тарифни број 3 брише се. 

 
Члан 5. 

 

У тарифном броју 4. после става 4. додаје се став 5 и 

гласи: 
 

„За правна лица и предузетнике који обављају 

делатност поштанских услуга у објектима на сеоском 
подручју (уговорне поште) фирмарина се утврђује у 

годишњем износу од 7.500,00 динара.“ 

 
Ставови 5 и 6 постају ставови 6 и 7. 

 

Члан 6. 

 

У осталом делу Одлука о локалним  

комуналним таксама („Сл. гласник општине 
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Баточина“, број 12/2012, 14/13, 17/14, 19/14, 16/15 и 

26/16), остаје непромењена. 

 

Члан 7. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-515/17-01 од 02.06.2017. године                                                                          

                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                           

                                                                                                     

Бранислав Павловић 

 

 

На основу одредаба члана 32. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“ 

бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон) и члана 36. став 

1. тачка 33. Статута општине Баточина 

(,,Службени гласник општине Баточина“ бр. 

10/08 и 5/15), Скупштина oпштине Баточина, на 

седници одржаној дана 02.06.2017. године, 

донела је 

 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ 

РАЗВОЈА  

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 2017-2022 

 

Члан 1. 

 

 Усваја се Стратегије одрживог развоја 

општине Баточина 2017-2022. 

  

 

 Члан 2. 

 

 Стратегија одрживог развоја општине 

Баточина 2017-2022 је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ,,Службеном гласнику 

општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-516/17-01 од 02.06.2017. године 

                               

                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                

                                                                                   

Бранислав Павловић 
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БАТОЧИНА 2017. ГОДИНА 

 

 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ 
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 2017 – 2022 
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УВОД 
 
Не постоји јединствена и општеприхваћена дефиниција појма одрживог развоја. Постоји, међутим, сагласност о 
потреби увођења овог концепта и свест о разлозима његовог настанка. По једној дефиницији одрживи развој је 
„развој којим се иде у сусрет потребама садашњости, тако да се не угрожава могућност будућих генерација да 
задовоље своје сопствене потребе“.  
 

Широко прихваћено мишљење проистекло је из одговора на питање: Шта је одрживо за једну заједницу? Пре свега, 
то је све што је друштвено прихватљиво, односно све што доприноси друштвеној интеграцији заједнице, затим све 
што омогућава трајан економски раст – развој; укључује и оно што осигурава да се садржај и мера економског и 
друштвеног развоја усклађује са еколошко - просторним капацитетима (праговима) посматране територије у 
дугорочно пројектованом временском периоду. И на крају подразумева све оно што је и политички  прихватљиво, 
односно оно о чему се може договарити и одлучивати у оквиру постојећих политичких околности.  Главни резултат 
поменутог, широко прихваћеног приступа одрживом развоју, је да он почива на четири стуба:  
 

 Економском  
 Социјалном  
 Културном  
 Животној средини.  

 

Одрживи развој је могућ само када су сва четири ослонца развоја присутна и пођеднако важна. У пракси, то значи 
да све четири компоненте развоја друштва - економска, социјална, културна и животна средина - које уједно чине и 
ослонце одрживог развоја, треба да буду од пођеднаког значаја и важности у држави и друштву, чврсто међусобно 
повезане и опскрбљене адекватном институционалном основом. 
 

Стратегија одрживог развоја је општи стратешки план развоја града или општине који даје смернице и подстицаје за 
будући развој. Она дефинише одрживи развој као циљно оријентисан, дугорочан, свеобухватан и синергетски 
процес који утиче на све аспекте живота (економски, социјални, еколошки и институционални). Стратегија је 
оријентисана на стварање одрживог модела који на квалитетан начин задовољава друштвено-економске потребе и 
интересе грађана, а истовремено елиминише или значајно умањује утицаје који представљају претњу или штету по 
животну средину и природне ресурсе. 
 
 

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА   
 

Документ Стратегија одрживог развоја општине Баточина је израђен коришћењем партиципативног приступа који 
подразумева укључење у процес свих заинтересованих страна. Укључењем шире заједнице (јавног, приватног и 
НВО сектора) обезбеђује се побољшање квалитета донесених одлука, а одговорност за имплементацију се 
повећава. Другачије речено овај приступ омогућава: 
 

 Ширу базу знања која омогућује доношење квалитетнијих одлука 
 Подршку за донесене одлуке 
 Kолективно власништво над проблемима и резултатима 
 Омогућује формирање будућих партнерстава у имплементацији пројеката 

 

У процес израде Стратегије одрживог развоја укључене су све заинтересоване стране у које спадају: 
 

 Представници локалне самоуправе и комуналних предузећа 
 Јавне институције  
 Регионалне институције 
 Финансијске институције 
 Приватни сектор  
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 Удружења и невладине организације 

Локална самоуправа је формализовала читав овај процес доношењем Одлуке о приступању изради Стратегије 
одрживог развоја општине Баточина 2017 – 2022,  на седници Скупштине oпштине Баточина одржаној дана 
23.08.2016. године.  У оквиру ове одлуке именована је и Комисија за израду Стратегије одрживог развоја општине 
Баточина  коју су чинили: Председник општине Баточина, заменик Председника општине Баточина, дванаест 
стручних лица из области пољопривреде, урбанизма, привреде и економије, регионалног развоја, инфраструктуре, 
заштите животне средине, туризма и културе, социјалне заштите, здравства, спорта, образовања и финансија, као и 
радни тим од пет чланова, представника локалне самоуправе. 
 
Број чланова Комисије за израду Стратегије, ради оптималног вођења процеса, дефинисан је у складу са 
критеријумом о броју становника: општине до 12.000 становника бирају максимално 15-20 чланова. Одабрани 
чланови су представници свих кључних области друштвено-економског развоја: економија-предузетништво, 
инфраструктура, просторно планирање и заштита животне средине, пољопривредаи рурални развој, туризам, 
образовање, култура, спорт, финансије, социјална и здравствена политика. 
 
За организацију и делимично вођење састанака Радне групе главна и одговорна особа био је локални координатор, 
предложен од саме локалне самоуправе. Он је представљао спону у раду између тима за стратешко планирање 
Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља, који је координирао и помагао читав процес, 
локалне самоуправе и чланова Радне групе.  
 
Стратешки документ се односи на период 2017 - 2027. година, током којег ће се, путем усвојене листе пројеката, 
стимулисати позитивне промене у општини. Представљаће кровни документ за све  остале усвојене секторске 
стратегије. Имплементацију ће спроводити координационо тело званично оформљено од стране локалне 
самоуправе. Тело ће деловати на бази усвојеног акционог плана за имплементацију Стратегије, генерисаног уз 
помоћ Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља. Регионална агенција ће дати предлог 
акционог плана и учествоваће у имплементацији, као подршка координационом телу. Усвојен је принцип  да 
документ треба да буде “жив” и да даје смернице за развој општине у наредних пет година. У том временском 
периоду ће се, помоћу одговарајућих, прецизно дефинисаних индикатора, мерити напредак на годишњем нивоу. 
Након пет година Страгија ће се евалуирати и послужити као основа за израду наредне. 
 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 
БАТОЧИНА 2017 - 2022 
 

1. Никола Полић – Заменик председника општине Баточина, председник Комисије 
2. Здравко Младеновић – Председник општине Баточина, заменик председника Комисије 
3. Панта Парезановић – Члан општинског већа општине Баточина, члан Комисије 
4. Небојша Милосављевић – Помоћник председника општине Баточина, члан Комисије  
5. Ана Аничић – Директор Дома здравља Баточина, члан Комисије 
6. Снежана Ђорђевић – Директор ОШ „Свети Сава“ Баточина, члан Комисије 
7. Душан Поповић – Директор КТЦ „Доситеј Обрадовић“ Баточина, члан Комисије 
8. Зорица Зарковић – Дип. Економиста, запослена у Дому Здравлља Баточина, члан Комисије 
9. Весна Барјактаревић – Запослена у Општинској управи општине Баточина, члан Комисије 
10. Тања Богдановић – Волонтер - приправник у Општинској управи општине Баточина, члан Комисије 
11. Бранислав Павловић – Председник Скупштине општине Баточина, члан Комисије 
12. Ненад Милић – Заменик председника Скупштине општине Баточина, члан Комисије 
13. Драган Бојић – ВД Директора ЈП „Лепеница“ Баточина, члан Комисије 
14. Тања Вукојевић – Секретар Скупштине општине Баточина, члан Комисије 
15. Оливера Јашовић – Шеф Одсека за локални економски развој општине Баточина, члан Комисије 
16. Јовица Станисављевић – Запослен у Општинској управи општине Баточина, члан Комисије 
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17. Дарко Игњатовић – Запослен у Општинској управи општине Баточина, члан Комисије 
18. Ивана Богдановић – Запослен у Општинској управи општине Баточина, члан Комисије  
 

Координатори радних група који су били задужени за организовање радионица, прикупљање података и 
израду предлога пројеката са својим сарадницима и члановима у оквиру дефинисаних приоритета су: 
 
Приоритет 1: Унапређење пољопривреде и руралног развоја - Небојша Милосављевић 
Приоритет 2: Развој културе и туризма - Душан Поповић 
Приоритет 3: Развој економије и предузетништва - Зорица Зарковић 
Приоритет 4: Развој инфраструктуре и заштита животне средине – Оливера Јашовић 
Приоритет 5: Развој здравства, социјалне заштите и квалитета живота - Ана Аничић 
Приоритет 6: Унапређење образовања и спорта - Снежана Ђорђевић 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОKВИР И СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 
 
Стратегија одрживог развоја општине Баточина 2017 – 2022 је суштински важан документ који је комплементаран и 
усаглашен са националним/регионалним стратегијама, али и који даје смернице за развој локалних секторских 
стратегија као и прецизне индикаторе за детаљније локалне планове. Целокупна Стратегија је базирана на 
следећим националним регионаланим и локалним стратешким документима: 
 

– Национална стратегија одрживог развоја 
–  ИПАРД програм Републике Србије 2014 – 2020.  
– Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016 – 2025. 
– Национална стратегија за родну равноправност за период 2016. - 2020. године 
– Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 

2020. године 
– Национална стратегија запошљавања за период 2011 – 2020. године 
– Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године  
– Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014 - 2024. године 
– Стратегија одрживог развоја Шумадије и Поморавља 2011 – 2021 
– Стратегија одрживог развоја општине Баточина 2010 – 2015 

 

Посебан акценат је стављен на приоритете Националне стратегије одрживог развоја Републике Србије како би се, 
кроз спроведене активности на локалном нивоу, допринело реализацији дефинисаних приоритета. У Националној 
стратегији идентификовани су следећи приоритети:  
 

- Приоритет 1. Чланство у Европској унији 
- Приоритет 2. Развој конкурентне тржишне привреде и уравнотежен економски раст 

- Приоритет 3. Развој људских ресурса и повећање запослености 
- Приоритет 4. Развој инфраструктуре и равномеран регионални развој 
- Приоритет 5. Заштита и унапређење животне средине и рационално коришћење природних ресурса. 

 
Kључни моменат у процесу израде Стратегије одрживог развоја општине Баточина 2017 - 2022 је преузимање 
одговорности за спровођење процеса или тзв. власништво над процесом. С обзиром да је локална самоуправа 
општине Баточина „менаџер“ своје територије, и као таква има кључну улогу у омогућавању одрживог развоја, 
самим тим је и одговорна за израду и имплементацију стратешког документа. 
 
“Одрживе заједнице су оне у којима људи желе да живе не само тренутно, већ и у будућности”. 
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Претходно наведена изјава има везе са целокупном локалном стратегијом која, задовољавајући принципе 
одрживости, треба да произведе мерљиве напретке за период од пет година, да те напретке на одговарајући начин 
оцени и ревидира на годишњем нивоу. Сви елементи развоја морају бити компатибилни са прихваћеним начелима 
развоја наведеним у Националној стратегији.  
 
ФАЗЕ ПРОЦЕСА СТРАТЕШKОГ ПЛАНИРАЊА 
 
Израда Стратегије одрживог развоја општине Баточина 2017 - 2022 био је један континуиран процес састављен из 
више сукцесивних фаза од којих је свака проистицала из претходне. Процес за израду ове стратегије представљао 
је ревизију претходног стратешког документа «Стратегије одрживог развоја општине Баточина 2010 – 2015». 
Пролазећи поступно кроз сваку фазу и анализирањем претходног документа, дошло се до крајњег циља - финалног 
кровног стратешког документа за период од 2017 – 2022. године. 
 
Процес стратешког планирања је сачињен од следећих фаза, које уједно, чине и поглавља овог документа: 
 

1. Социо - економска анализа општине Баточина  
2. Секторске СВОТ анализе 
3. Визија општине Баточина 
4. Развојни приоритети 
5. Стратешки и оперативни циљеви 
6. Преглед пројеката и програма 
7. Препоруке за реализацију Стратегије одрживог развоја општине Баточина 2017 - 2022 
 

Социо - економска анализа општине Баточина 
 
Социо - економска анализа општине Баточина дефинише стање свих чинилаца друштвено-економског развоја 
дајући, путем анализа, преглед трендова у последњих дванаест година. Профил или “лична карта” локалне 
заједнице, како се ова анализа још може назвати, са једне стране служи за предвиђање будућих промена, а са 
друге омогућава увид у факторе који су довели до тренутног стања. На тај начин даје основу за дефинисање 
приоритета и циљева интервенције. 
 
Kроз израду профила локалне заједнице омогућено је: 

 Пружање подршке Радној групи у доношењу одлука о правцима интервенције 
 Давање прегледа националних, регионалних и општинских друштвено - економских показатеља Обезбеђивање 

основних информација које дозвољавају заједници да мери шта се променило имплементацијом стратегије 
 Подршка за израду секторских СВОТ анализа. 

 
Фаза израде Социо - економске анализе општине Баточина  обухватила је подфазе које су довеле до финализације 
овог сегмента стратешког документа: 
 

 Дефинисање структуре Социо - економске анализе 
 Подела одговорности унутар Радне групе 
 Прикупљање података 
 Унос и обрада података 
 Формирање нацрта Социо - економске анализе 
 Израда Социо - економске анализе  
 Ревизија и допуна 
 Формирање финалне верзије. 

 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

89 

У изради документа Социо - економска анализа општине Баточина коришћени су подаци из претходне социо-
економске анализе рађене за претходни стратешки документ и националних публикација које евидантирају промене 
друштвено- економских параметара (Национална служба за запошљавање, Републички завод за статистику, 
Народна банка…) 

 
1. ОСНОВНИ ГЕОГРАФСКИ И ИСТОРИЈСКИ ПОДАЦИ 
Географија и топографија 
Територија општине Баточина смештена је у средишњем делу Србије и захвата источне делове Шумадије. Налази 
се у Централној Србији, у региону Шумадије и Поморавља, 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 136 км2, 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 Србије. 
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. Укупна дужина граница 
износи око 59 км, од којих је најкраћа према општини Свилајнац која је дуга око 5 км, а најдужа према крагујевачкој 
општини и износи око 20 км. Баточинска општина има неправилан облик. Правцем исток-запад пружа се ваздушним 
путем у дужини од око 20 км, а правцем север-југ у дужини око 14,5 км. 
 
Административно-управно седиште општине је варошица Баточина, која 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. Већи део насеља је смештен у 
алувијалној равни на левој страни Лепенице. Средишњи део је у ужој алувијалној равни на надморској висини од 
око 111 м, док се ивични делови простиру на додиру равни и стране и достижу максималну надморску висину од око 
160 м.  
 
Поред варошице и села Баточине, на територији општине налази се и 10 сеоских насеља: Прњавор, Кијево, 
Жировница, Доброводица, Брзан, Милатовац, Никшић, Бадњевац, Градац и Црни Као. У насељима општине је по 
попису из 2011. године живело 11.760 стално насељених становника. Просечна густина насељености је у односу на 
попис из 1991. године када је износила 100 ст/км2, пала на 96 ст/ км2. 
 
Рељеф 
 
Територија општине Баточина одликује се ниским побрђем у вишем и алувијалним равнима у нижем делу. 
Најкарактеристичнији облик рељефа је део долине Велике Мораве и њене притоке Лепенице која има  асиметричну 
долину, јер је десна страна виша од леве што се запажа све до ушћа у Велику Мораву. Источни део општине чини 
лева долинска страна Велике Мораве односно део багрданске клисуре која се карактерише широком алувијалном 
равни просечне висине од око 105 метара. Деловањем спољашњих сила и деловањем човека настали су и бројни 
рецентни облици рељефа као што су: точила, сипари, вододерине, јаруге, плавине и урвине. Подручје општине 
Баточина претежно је равничарско, а у ивичном делу уздиже се благозаталасано побрђе. У долини Лепенице се ка 
побрђу издвајају три нивоа заравни: прва на висини од 160м са обе стране реке, затим друга на висини од 220м са 
десне стране реке са које се диже Стражевица (358м), а са леве стране диже се површина од 190-210м н.в. Река 
Лепеница се на територији општине епигенетски усекла у маси Чукара и Липара. Источни и југоисточни део општине 
припадају великоморавској долини и делу Багрданске клисуре (атар насеља Брзан) просечне висине 105м. На 
обешумљеним и претежно стрмим падинама је изражено распадање стена са стварањем точила и сипара. 
Изражена је и појава клижења земљишта, и то углавном на теренима од неотпорних и растреситих неогених 
седимената. 
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Планине 
 
Територију општине Баточине не карактерише планинско подручје, већ само брдско. Међу многобројним 
брежуљцима и мањим брдима издваја се брдо Стражевица чија је надморска висина 385м што је највиша тачка у 
општини Баточина. Поред њега, најзначајнија брда су Шупљаја и Рогац. 
Воде 
 
Хидрографску мрежу чини једна веома разграната мрежа подземних и површинских вода. На овом простору је 
заступљен већи број извора који се најчешће јављају на контакту водопропусних и водонепропуснихслојева. 
Најбројнији су извори у вишим деловима општине. Највећи речни ток у општини је река Лепеница, док је Велика 
Морава гранична река источног делаопштинске територије.Лепеница је лева притока Велике Мораве и поред 
Јасенице њена највећа притока у Шумадијском округу. Лепеница кроз територију општине Баточина протиче 
дужином од око 14 км, и код Лапова се улива у Велику Мораву која дужином од око 3,5 км граничи насеље Брзан. 
Иако је једна од највећих река по дужини тока, површини слива и речном систему, спада у сиромашне реке водом. 
Тече средином територије општине Баточина и са леве стране прима важније потоке: Црнокалски, Синорски, 
Павлишки и Бачеварски, а са десне Кијевски (са притоком Доброводички поток), Стражевички, Прњаворски под 
именом Раљевац и Рогачки поток. Мерна станица Лепеница налази се на 7,3 км од ушћа, а основана је 1973. 
године. Велика Морава је типична равничарска река која тече споро и кривудаво односно меандрира и рачва. 
Представља  природну границу према општини Свилајнац, од чега баточинској општини припада 7,5 км старог 
моравског тока. Осим Лепенице у Велику Мораву се уливају и два већа потока Грабовник и Вирови који се налазе у 
атару села Брзан. На територији општине се јављају и минералне воде.Посебно у селу Кијеву, осим два бунара али 
и сланих подворака на десној обалисеоског потока, између Горњег краја и Ламбићке мале. У селу Градац се налази 
извор сумпорне воде Смрдан, којим почиње Смрдански поток. У западном делу општине, у делу око насеља 
Бадњевац и Градац су изражена честа изливања реке Лепенице, те се ово подручје карактерише као плавно. 
 
Клима 
 
Општина Баточина одликује се умерено-континенталном климом са специфичностима које се манифестују као 
елементи хумидне и микротермалне климе. Низијски климат баточинског подручја има  средње температуре 
годишњих доба и то: 1,1° за зиму, 11,3° за пролеће, 21,2° за лето и 12°Ц за јесен, на основу чега се може 
закључити да се већи део баточинског климатског подручја одликује релативно хладнијим зимама, умерено топлим 
летима и топлијим јесенима од пролећа. У зависности од подручног рељефа и расподеле ваздушног притиска 
јављају се и различити ветрови. У северним и североисточним деловима општине јављају се источни и југоисточни 
ветрови кошавског карактера, док у осталим деловима преовлађују југозападни и северозападни ветрови. Олујни и 
јаки ветрови су реткост и јављају се једном у периоду од две до три године, углавном у зимским месецима. 
Обилнији кишни периоди су у току јесени и пролећа са око 150 кишних дана у години. Основни климатски подаци 
овог поднебља који су приказани дати су на основу мерења најближе метеоролошке станице у Крагујевцу. 
 

- Најхладнији месец (јануар ) – просечна температура – 0,4°Ц  
- Најтоплији месец  (јул) – просечна температура 22,1°Ц  
- Просечна годишња температура 11,4°Ц  
- Највлажнији месец  (децембар) – просечна влажност 83%  
- Најсушнији месец (јун) – просечна влажност 68%  
- Просечне годишње падавине 651 л/м2  
- Броја дана преко 25°Ц – 98   
- Број дана са јако ниском температуром (испод нуле) 80  
- Број дана под снегом 37  
- Просечна дебљина снежног покривача – 20цм 
- Највише падавина – месец (јун) – просек 85 л/м2  
- Најмање падавина – месец  (фебруар) – просек 36 л/м2  
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Карактеристично је и доста тишина, док су олујни и јаки ветрови изузетно ретки. Просечна висина годишњих 
падавина је око 650 мм (највећаје у мају и јуну а најмања у фебруару и октобру). За општину Баточина је такође 
карактеристичан град, који пада скоро сваке године у току лета. 
Геостратешки положај 
 
Општина Баточина данас има повољан геостратешки положај захваљујући пре свега савременим друмским и 
железничким путним правцима који пролазе кроз ову општину. Модернизација друмске мреже и железничка 
саобраћајна повезаност са свим деловима земље имала је велики утицај на економски и индустријски развитак 
општине. Насеља на територији општине Баточина налазе се на подручју које је у привредном погледу усмерено ка 
Крагујевцу. Међутим, захваљујући добрим саобраћајним везама са осталим значајнијим привредним центрима и 
великим градовима у Србији, омогућена је трговинска размена и успостављање тржишно – економских односа са 
ширим подручјем према Београду, Новом Саду и Нишу.  
 
Посебан значај имају удвојена друмско-железничка Балканска магистрала и такође удвојена друмско-железничка 
Лепеничка трансверзала. Балканска магистрала која иде долином Велике Мораве одувек је  имала велику улогу у 
повезивању земаља средње Европе и истока Балкана. И путна и железничка саобраћајница ове магистрале 
пролазе северозападним делом општинске територије кроз атар села Брзан, правцем север-југоисток. И 
комуникациони правац који иде долином Лепенице и Груже има велики значај у развоју општине имајући у виду да 
представља везу Шумадије и Поморавља. Према истоку општина је повезана преко Лапова и моста на Великој 
Морави са плодном Ресавом.  
 
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 се 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. 
 
Историјски подаци 
 
Археолошка налазишта на територији општине потврђују чињеницу да се зивот на овим просторима одвијао од 
најстаријих времена. Једно од највећих археолошких открића на Балканском полуострву је палеолитска станица у 
пећини на Јеринином брду у селу Градац, на коме су пронађени докази о људском живљењу још у време неолита, 
Римљана, Византинаца и средњем веку. Поред овог налазишта посебно треба истаћи и бројна праисторијска 
налазишта: Донићко брдо, Доброводица-Честа, Жировница-Јазбина, Градац-Задружни дом, Бадњевац-Смрдан, 
Бадњевац-Јасенак, Бадњевац-Павлиша, Градац-Стражевица и Жировница. Територија данашње баточинске 
општине је у античко доба била у саставу Горње Мезије, која је била житница римске империје. Осим производње 
жита становништво је било познато и по производњи вуне и сточарству. 
 
У средњем веку је ова област била позната под именом Лепеница. Помиње се у Хрисовуљи манастира Хиландара 
између 1198 и 1199. године као жупа Лепеница коју је Стефан Немања уз остале жупе припојио својој очевини. 
Средиште жупе је у то време било место Градац, удаљено од Баточине свега пар километара, са јаким утврђењем 
на Јеринином брду, где се и данас налазе археолошке ископине из средњег века, али и остаци из много ранијих 
периода праисторије. У том периоду ова област је била густо насељена са великим утицајем у српској 
средњовековној држави све до пада Смедерева 1459. године. Тада долази до масовног расељавања народа са 
ових простора, који се повлачио у шумовита брда и планине или селио ка северу и западу. Крајем 15. и почетком 16. 
века ова област је потпуно опустела. У нарених два века читаво подручје је било готово пусто и  обрасло густом и 
тешко проходном храстовом шумом, по којој је и Шумадија добила име. 
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Баточина, централна варошица ове области  први пут се помиње у писаном документу 1476. године, у првом 
турском попису по коме је Баточина имала 25 кућа. Баточину су или саградили или обновили Турци, као путну 
станицу на путу Цариград - Београд, на познатом цариградском друму који и данас постоји. Пошто је била једино 
место између Хасан пашине Паланке (данас Смедеревска Паланка) и Јагодине, нема путописца који се у њој није 
задржао и одморио и поменуо је у својим записима. 
  
Захваљујући развоју трговине у 16. веку, насеље Баточина се све више развија тако да 1520. године има 66 кућа од 
којих је један део припадао исламизираним муслиманима. Због пораста муслимана у Баточини је у другој половини 
16. века саграђена џамија. Није познато када је срушена, вероватно у 17. веку после ратова између Турске и 
Аустрије. На овом простору вођене су значајне битке између аустријске и турске војске, нарочито је позната битка 
код Баточине из 1688. године, у којој су аустријанци потукли турску војску наневши јој велике губитке. Локално 
становништво је врло често страдало од ових битака као и разних болести пре свих куге, тако да се број становника 
Баточине од једног до другог турског пописа знатно мењао и по броју и по структури. Због тога је Баточина све до 
19. века остала паланка са око педесетак кућа. Опстала је због свог доброг положаја на важном путу (Цариградском 
друму) и што су ту Турци држали одређени број војника за борбу против хајдука, којих је од 18. века у овом крају 
било у приличном броју. Томе је погодовало и то што су цела данашња Шумадија и Поморавље били обрасли 
густим и непроходним шумама погодним за скривање хајдука, али и за збегове народа од турског зулума и од 
битака. 

 

        
Крајем XVIII века, аустријски официр Митесер забележио је низ података о Баточини. У својим путописима наводи 
да је Баточина у то време имала 33 хришћанске и 21 турску кућу, 3 радње и 2 кафане од којих је једна била велики 
хан, као и да је тада представљала друмску станицу са трговачким делом на Цариградском друму. На путу 
Крагујевац – Пожаревац у Баточини је кнез Милош 1825. године саградио конак који је касније претворен у основну 
школу. Из турског времена је у Баточини, као својеврсни споменик, остала и мензилхана, данас позната као 
мезулана, татарска пошта у којој су смештани поштански коњи и поштоноше.   
 
Од историјских података треба споменути и сведочења аустријског капетана Франца Кајзера, који у свом путопису 
из 1837. године пише да варош Баточина има 300 кућа и око две и по хиљаде становника, од којих се око стотину 
бави занатима и трговином. У тим путописима се наводи и да Баточина има цркву, основну школу која је вероватно 
била у дворишту цркве и на реци Лепеници  широк јарамски мост. Исељавањем Турака са ових простора, 
становништво је почело да силази са околних побрђа на ниже делове у околини друма. То је довело до повећања 
броја становника варошице, до отварања нових трговачких и занатлијских радњи.  
 
Указом кнеза Милана Обреновића, 1872. године Баточина је проглашена за варошицу. Увећани развој овог краја 
изазвала је  изградња железничке пруге Београд - Ниш, 1874. године, а поготову пруге Лапово - Крагујевац, 1886. 
године и изградња станице у Баточини. Између два светска рата Баточина бележи значајнији привредни раст. 
Старе куће чатмаре се замењују новим које су зидане од чврстог материјала и покривене црепом. У том периоду 
она је имала лекара, апотеку, водовод, а 1940. година је добила и осветљење.  
 

Природни ресурси 
Земљиште 
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Иако је територија општине релативно мала, састав земљишта варира у зависности од подручја општине, односно 
облика рељефа који је преовлађујући у том делу територије. Највећу површину захвата гајњача, посебан тип 
земљишта који је настао на оним местима где је дошло до већих сеча шума, Тада је деловањем атмосферских 
падавина долазило до деградације смонице, односно губљења њених физичко-хемијских особина и стварања 
гајњача. Заступљена је на свим заравнима и вишим теренима (побрђима). Карактеристика овог типа земљишта је 
да је на површини доста растресито те је као такво погодно за развој виноградарства, воћарства и ратарску 
производњу. Из тих разлога врло често на нижим побрђима имамо појасеве виногорја и воћњака, док се у вишим 
побрђима срећу поред винограда и оранице које су прошаране мањим забранима и ливадама. Други тип земљишта 
који се јавља је смоница. Заступљена у нижим подручјима непосредно изнад алувијалних земљишта и одликује се 
високим садржајем глине и колоида због чега има неповољна физичка својства. Најплоднији тип земљишта је 
алувијално, које се јавља у долинама Велике Мораве, Лепенице и њихових притока. Настало је таложењем речног 
муља и другог материјала приликом изливања ових река. У подручјима која су заштићена од поплава ово земљиште 
је изузетно погодно за разноврсну ратарску производњу, најчешће поврћа, кукуруза и шећерне репе, док је у другим 
деловима углавном под ливадама. Ови типови земљишта указују на јако повољне услове за развој разних 
пољопривредних култура, травне и шумске вегетације. Најповољнији услови за гајење пољопривредних култура су 
у централном делу Општине, и то углавном у насељима Бадњевац, Градац, Прњавор, Брзан, Кијево, Доброводица и 
Жировница. 
 
Шуме 
 
Шумски покривач је у прошлости био преовлађујући на територији општине Баточина. Многи путописци који су 
пролазили овим подручјем у својим списима говорили су о густим и непрегледним шумама. У долинама поред 
обала Велике Мораве и Лепенице у шумама и луговима преовлађивале су углавном оне врсте које су захтевале 
већу количину влаге: храст лужњак, јова, врба, црни и бели јасен. У вишим пределима и на околним побрђима 
преовладавали су храст, клен, цер, бели јасен и липа. Насељавањем становништва на овом подручју током 18. и 
19. века дошло је до значајнијих сеча шума. У почетку тај процес је био у мањем обиму, међутим са порастом 
становништва дошло је до обимније сече шума које су претваране у њиве, ливаде и воћњаке, тако да се шумски 
покривач углавном задржавао на вишим деловима, косама и јаругама.  
 
Данас, површине под шумама износе 1824 ха. Од ове површине, 456 ха се налази у власништву државе, а остатак 
од 1368 ха у приватном власништву. Најочуванији шумски комплекс је Рогот који се простире на површини од 365 ха 
и обухвата територију Баточине, Брзана и Доброводице. У осталим деловима општине шуме су се задржале у виду 
мањих лугова и забрана, са мешовитом шумском вегетацијом коју чине храст, буква, багрем, липа, цер, јела и граб. 
Ловиште, које је значајно за развој туризма простире се на површини од 13,500 ха и њиме газдује Ловачко друштво 
„Рогот". Обилује богатом дивљачи: срндаћ – капиталац, фазани, зечеви, јаребице. Једна трећина ловишта је у 
равници. 
 

Руде 
 

Подручје општине Баточина поседује значајна рудна налазишта. Најзаступљенија је производња различитих 
грађевинских материјала од камена, најчешће доломитског мермера који се експлоатише на брду Стражевица. 
Главна налазишта руда и минерала леже у насељу Градац у каменолому. Најважније руде су: 
 
- Доломит – Најзаступљенији је у геолошкој грађи лежишта камена која се налазе у насељу Градац од којих је 

најзначајнији површински коп Градац IV откривен 1975. Године. Сва лежишта су претрпела геотектонска 
померања тако да је дошло до ломљења и пуцања доломитске масе и зато је немогуће добити комерцијалне 
блокове који би се резали у плоче, већ се целокупна маса минира и дроби, а касније и сеје да би се добиле 
одређене класе крупноће према важећим стандардима. Експлоатацију камена из ових лежишта врши 
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предузеће за производњу грађевинског материјала „Стражевица а.д." Баточина. Сва лежишта налазе се 
непосредно уз магистрални пут Баточина  - Крагујевац.  

- Кварц – јавља се често у облику зрна и трака као примеса доломита. 
- Тремолит – мање је заступљен од кварца али је знатно крупнијег зрна. 
- Биотитско – мусковитски шкриљци – могу бити дебљине и преко 30м а јављају се у виду сочива. 
- Кварцити – јављају се у виду мање или више издужених сочива. 

 
У геолошкој грађи лежишта Градац IV учествују и катаклазити-милонити, микашисти, гнајсеви, амфиболити, 
амфиболитски шкриљци, делувијум, делувијалне суглине, лесоидне творевине, мусковит, калцит и металични 
минерали. На територији општине Баточина постоје неколико предузећа која експлоатишу камене агрегате. Највећи 
експлоататор од њих је предузеће „Стражевица” а.д. Укупан капацитет налазишта је 5.000.000 т, док укупна 
производња, за последњи тромесечни ануитет износи 281.973 т. 
 

Минералне и геотермалне воде и изворишта 
 

Минералне воде се јављају у мањем обиму, и то пре свега у селу Кијеву на бунарима које становници овог села 
називају кладенцима. У истом селу на десној страни потока има сланих подворака. Од изворишта минералних вода 
треба споменути извориште сумпорне воде Смрдан коју мештани користе за пиће и напајање стоке. Налази се селу 
Градац и од овог извора настаје Смрдански поток. 
 

2. СТАНОВНИШТВО 
Подаци из званичних пописа становништва од 1948. године показују да број становника општине Баточина бележи у 
периоду од 1948 - 1981. године благи константни раст, када је и достигао максималну вредност у читавом 
посматраном периоду 1948 – 2013. година. Према званичним подацима РЗС општина Баточина је највише 
становника имала 1981. године и тај број је достигао 13452 становника.  
 
Константан процес непрекидне демографске регресије (демографског назадовања) општине Баточина од 1981. 
године огледао се у продубљивању три главна демографска процеса: укупна депопулација (пад броја становника), 
природна депопулација (број умрлих становника прелази број живорођене деце) и демографско старење, што је 
довело до чиненице да је према последњем званичном попису становништва спроведеном 2011. године, општина 
Баточина је имала 11760 становника. Овај број становника представља умањење за 3,75% у односу на претходни 
попис из 2002. године. 
 

Преглед броја становника МЗ на територији општине Баточина у периоду 1948 - 2011. година  

 
 

Општина 

 

Година пописа становништва 

 

 

1948 
 

1953 

 

 

1961 
 

1971 
 

1981 
 

1991 
 

2002 
 

2011   2013* 

Баточина 12003 12309 12455 12459 13452 12641 12220 11760 11525 

                                                                                                                                                Извор: Републички завод за статистику 
 

Након 2011. године долази до даљег константног пада у броју становника, тако да је према проценама РЗС у 2013. 
години општина Баточина имала 11525 становникао, што је најмање становника од 1948. године. Преглед броја 
становника општине Баточина дат је на следећем дијаграму. 
 

Преглед броја становника општине Баточина за период 1948 – 2013. година 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

95 

 
                                                                                                                                         Извор: Републички завод за статистику 

Током пописних интервала од 1981. до 2011. године, процес демографске регресије био константан.То нам 
потврђују подаци из 2013. године који показују да се половином наведене године број становника у односу на 2011. 
годину смањењио за 135 становника. Главне разлоге овакве тенденције бројности популације општине Баточина 
треба тражити у томе да је она средина са слабим привредним активностима, што је довело до миграторних 
кретања њеног становништва ка јачим привредним центрима и то пре свега ка граду Крагујевцу. Општина Баточина 
је територијално организована у 11 насеља чији број становника варира од свега 166 у насељу Прњавор, па до 5804 
становника колико има насеље Баточина. Посматрајући период од 1948. године укупан број становника на 
територији општине се смањио за само 2.02%. Приметно је да се готово у свим сеоским месним заједницама изузев 
Милатовца број становника смањио док се у варошици Баточина број становника повећао за 280% у односу на 
1948. годину. Становници из околних села доселили су се у варошицу Баточина због неколико индустријских 
капацитета који су функционисали у периоду од 1961. – 1991. године. 
 
Преглед броја становника МЗ на територији општине Баточина у периоду 1948 - 2011. године   (Извор: РСЗ) 

 
 

Насеље 

 

Година пописа становништва 

 

 

 
 

Депопулација 
 

(%) 
1948 - 2011 

 

 

 

1948 
 

1953 

 

 

1961 
 

1971 
 

1981 
 

1991 
 

2002 
 

2011 

Бадњевац 1527 1547 1620 1478 1413 1212 1165 1084 - 29.00 

Баточина 2068 2198 2598 3378 4825 5386 5574 5804 + 280.60 

Брзан 3480 3629 3506 3201 2954 2360 2073 1754 - 50.40 

Градац 354 349 351 333 340 272 245 206 - 42.10 

Доброводица 841 834 745 621 605 495 420 381 - 54.69 

Жировница 1216 1216 1188 1055 1078 923 830 742 - 38.98 

Кијево 983 952 878 911 786 624 549 482 - 50.96 

Милатовац 332 337 365 389 480 580 584 555 + 67.16 

Никшић 212 213 205 192 169 130 148 176 - 16.98 

Прњавор 376 357 335 292 262 201 186 166 - 55.85 

Црни Као 614 677 664 609 540 458 446 410 - 33.22 
 

УКУПНО 12003 12309 12455 12459 13452 12641 12220 11760 - 2.02 

 

Подаци из табеле указују да око 50% становништва читаве општине живи у насељу Баточина. Од 11 насеља 
општине њих 6 има мање од 500 становника, а само 3 преко 1000 становника. Укупна густина насељености на 
територији читаве општине износи 86,5 ст/км2.  
 

Процентуално учешће становника по месним заједницама општине Баточина 
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                                                                                                                                           Извор: Републички завод за статистику 

Кретање броја становника у наредним годинама на територији општине Баточина може се у значајном мери 
посматрати кроз кретање броја становника у региону Шумадије и Поморавља. У случају ткз. “Прогресивног 
сценариа” за Шумадију и Поморавље који се може сматрати реалним сценариом будућег социоекономског развоја 
Региона и који полази од претпоставке да ће економске прилике у Шумадији и Поморављу наликовати онима које су 
забележене током 2004. и 2005. године. То значи да се очекује тренд благог економског раста у условима 
постепеног економског опоравка, скромног прилива инвестиција, пре свега услед уласка Републике Србије у ЕУ, 
пораста зарада, пораста стопа активности и запослености (раст активности женског становништва и запослености 
старијих радника), смањења стопе незапослености (посебно смањење дуготрајне незапослености и незапосленост 
младих), унапређења људског капитала и смањења социјалне искључености.   
 
Иако претпоставка упућује на низ релативно повољних околности за економски опоравак, требало би имати у виду 
да то не би значило истовремено и демографски опоравак. Основна демографска извесност овог сценарија – 
наставак депопулације и старења, је значајно детерминисана досадашњим демографским кретањима, али процес 
може бити успорен и створити основу да се у даљој будућности створе предуслови за демографски опоравак.  
 

Укупан број становника региона Шумадија и Поморавље са проценом за 2020, 2030 и 2041. годину 

 
 
За релативно кратак проспективни период до 2030. године, миграције не могу имати значајнији утицај на развој 
овог сценарија. Иако се предвиђа умерен позитиван миграциони салдо, искључиво по основу унутрашњих 
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миграција, његов ефекат не може зауставити депопулацију у Региону и општини Баточина, већ само може утицати 
на интензитет њеног испољавања.  
 
То најбоље показује пројекција укупног броја становника: у односу на 2011. годину број становника би се смањио за 
4% до 2020. (на 487.000), а за наредних 8% до 2030. године (на 468.000). Популација би имала карактеристике 
изразито старог становништва, тако да би се повећала укупна старосна зависност са 47,7 на 56,7 (2020. године) 
односно 63,5 до 2030. године.  Ефекти старења би условили већу старосну зависност старог него младог 
становништва. Процена броја становника која је дата на дијаграму за 2041. годину је израчуната са нултим 
миграционим салдом.  
 

 
 
 
 
 
Преглед броја становника региона по окрузима са проценом за 2030. и 2041. годину 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 
Посматрајући број становника по окрузима за разлику од периода 1948 -1961. година када је Поморавски округ имао 
већи број становника од Шумадијског округа, од 1971. године тренд смањења броја становника се наставља и до 
2041. године до када је рађена процена броја становника.  
 
Преглед броја становника општине Баточина са проценом за 2013. и 2041. годину 
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Извор: Републички завод за статистику 

 
Претпоставка је да ће се у општини Баточина наставити тренд опадања броја становника на приближно истом 
нивоу као у региону тако да ће у 2041. години бити 9579 становника. 
               
 
 
 
Структура становника 
                                                       
 

 

Посматрањем полне структуре 
становништва општине 
Баточина, може се уочити да је 
на свим посматраним 
пописима становништва од 
1971. године женска 
популација била бројнија од 
мушке, изузев 2011. годне када 
је мушка популација била 
бројнија од женске за 22 
становника. Према последњем 
званичном попису 
становништва у 2011. години, 
било је 5891 мушкараца, док је 
5869 особа било женског пола. 
Посматрано у процентима  тај 
однос по последњем 
званичном попису је - 50,19 : 
49,81 у корист мушке 
популације. 

  Структура  становника општине Баточина Извор: РСЗ 

 

 
Старосна струкутура становништва 
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Старосна структура становништва општине Баточина показује да се, током посматраног периода, најбројније групације 
становништва померају од омладине ка средњим годинама.  
 

Старосна структура становника општине Баточина  (Извор: Републички завод за статистику) 

Године 
старости 

Година пописа становништва 

1971.  1981. 1991. 2002. 2011. 

0 - 4 682 882 727 547 491 

5 - 9 680 927 844 648 601 

10 - 14 808 797 922 711 583 

15 - 19 1200 768 898 794 681 

20 - 24 1032 895 804 833 722 

25 - 29 623 1229 751 793 741 

30 - 34 793 1091 935 741 765 

35 - 39 979 678 1212 692 763 

40 - 44 1145 819 1047 839 712 

45 - 49 972 1001 636 1056 724 

50 - 54 459 1133 796 965 846 

55 - 59 588 948 945 587 1057 

60 - 64 696 451 1031 667 973 

65 - 69 669 513 842 759 541 

70 - 74 518 557 352 755 570 

75 и више 582 739 657 805 990 

Непознато 33 0 60 28 0 

 
Посматрајући податке по попису из 1971. године по старосним групама највише становника је било у доби од 15 до 
19. година. Попис из 1981. године је указао на чињеницу да се бројност по старосним групама помера ка све 
старијем становништву, тако да је наведене године најбројнија групација била од 25 до 29. година старости, док је 
већ у наредном попису најбронија старосна група померена на интервал од 35 до 39. година старости. Такав тренд 
се наставио  и у наредним годинама, тако да се по пописима становништва из 2002. и 2011. године, старосна 
групација са најбројнијим становништвом померила у интервале од 45 до 49. година и у последњем попису од 55 до 
59. година старости.  
 

 Старосна структура становника општине Баточина према попису из 2011. године 

                                                                                                                                                
Извор: Републички завод за статистику 

 
По последњем попису становништва спроведеном 2011. године доминира старија генерација (55 - 64 године), која 
чини 17,3% укупне популације општине. Контигент становништва млађег од 20 година је у опадању током последња 
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два пописна интервала. Наиме, по последњем попису ова групација становништва је забележила пад у бројности од 
30% у односу на попис спроведен 1981. године. Са друге стране, популација општине старија од 60 година је у истом 
интервалу у непрекидном порасту и према последњем попису бројност ове групације становништва је увећана за 36% 
у односу на попис становништва спроведен 1981. године.  
 
Основни контигенти становништва 
 
Упоређујући основне контингенте становништва општине Баточина са подацима који се односе на Шумадијски и 
Поморавски округ уочава се да су параметри релативно на истом нивоу, односно на нивоу просека у региону. 
 
Основни контингенти становништва у 2012.години (упоредни преглед) 

 
 

 
Територија 

Укупно 
становништво 

Основни старосни контингенти становништва 
Очекивано 

трајање 
живота 

живорођене 
деце од 2010-

2012 

Радни 15-64 
Пунолетни 
18 и више 

Предшко-
лски 0-6 

Школо-
обавезни 

7-14 

Фертилни 
15-49 

Прос. 
старост 

Индекс 
старења 

број % број % број % број % број % М Ж 

Баточина 43,00 135,20 7892 67,8 9630 82,7 684 5,9 953 8,19 2417 20,77 73,5 77,6 

Шумадија  42,56 129,53 201426 68,9 242335 82,9 18316 6,2 22251 7,6 64308 22,02 73,1 77,3 

Поморавље 44,10 150,07 140120 65,8 177091 83,2 12419 5,8 16285 7,7 44543 20,93 72,1 77,4 

Регион 43,68 139,8 341546 67,3 419426 83,1 30735 6,0 38536 7,65 108851 21,5 72,6 77,3 

                                                                                                                         Извор: Републички завод за статистику – Општине у Србији 

 
Малолетно становништво узраста до 15 година, у последњем пописном интервалу броји укупно 1637 становника што 
је 14,09% од укупног броја становника општине Баточина. Ако се радно способно становништво посматра као 
популација мушкараца и жена старости од 15 до 64 године, онда се може констатовати да је оно по попису 2011. 
године бројало 7892 лица, што представља 67,8% укупне популације општине и налази се на нивоу просечних 
вредности региона Шумадија и Поморавље. 
Уколико се посматра просечна старост на нивоу округа види се да Шумадија са 42,56 и Поморавље са 44,1 
просечном годином старости, спадају у територијалне области са старим становништвом. Просечна старост 
становништва Регије Шумадија и Поморавље је 43,68 година  и већа је од просечне старости становништва Србије 
(42,2), а општина Баточина са просечном старошћу од 43 године спада приближно у ранг Шумадисјког округа. 
Индекс старења је нивоа 135,2 (Индекс старења представља однос броја старог од 60 и више година и младог 
становништва старости до 19 година) и изнад је вредности на нивоу Шумадијског округа. Према резултатима 
пројекција становништва, у случају ниске варијанте, просечна старост становништва читавог регијона би у 2030. 
години била 46,2 године са нултим миграционим салдом, па је претпоставка ће се просечна старост општине 
Баточина такође кретати на нивоу од око 46 година.  

 
На повећање броја старих и врло старих људи у Шумадији и Поморављу у посматраном периоду до 2030. године 
утицаће и продужење очекиваног трајања живота-демографско старење са врха старосне пирамиде. Очекивано 
трајање живота је под директним утицајем смртности становништва по старости. Према подацима из 2011, у 
Шумадијској области очекивано трајање живота мушкараца износи 71,6 година, а жена 77,4 година, док су подаци 
за Поморавску област 72,1 (мушкарци), односно 76,9 година (жене). Наведени подаци су на нешто вишем нивоу ако 
се посматрају подаци из 2012. године за регион и општину Баточина, што потврђује претпоставку да ће се животни 
век становништва повећавати како на територији региона, тако и на територији саме општине Баточина. 
 

  Пројектоване промене у старосном саставу становништва региона Шумадија и Поморавље 
 Ниска Средња Висока Нулти миграц. салдо 

Година 2011 2020 2030 2020 2030 2020 2030 2020 2030 

Укупно становништво 508291 485611 459576 487278 468075 489534 474820 480059 452217 
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Испод 15.год. 70117 62470 53135 64137 61445 66393 67427 63477 60872 

% 13.8 12.9 11.6 13.2 13.1 13.6 14.2 13.2 13.5 

15-64 344110 310867 286072 310867 286262 310867 287024 306475 274713 

% 67.7 64.0 62.2 63.8 61.2 63.5 60.4 63.8 60.7 

65 и више 94064 112274 120369 112274 120368 112274 120369 110107 116632 

% 18.5 23.1 26.2 23.0 25.7 22.9 25.4 22.9 25.8 

80 и више 20301 25758 29636 25758 29636 25758 29636 24820 27849 

% 4.0 5.3 6 5.3 6.3 5.3 6.2 5.2 6.2 
 

Стопа укупне зависности 

 

((014)+(65+))/(1564)*1
00 

47.7 56.2 60.7 56.7 63.5 57.5 65.4 56.6 64.6 
 

Стопа зависности млађег становништва 

 

((0-14)/(1564))*100 20.4 20.1 18.6 20.6 21.5 21.4 23.5 20.7 22.2 
 

Стопа зависности старијих од 65 година 

    

((65+)/(15-64))*100 27.3 36.1 42.1 36.1 42.0 36.1 41.9 35.9 42.5 

Просечна старост 43.3 45.0 47.0 44.9 46.3 44.7 45.7 44.8 46.2 
 

Индекс старења 

  

((0-19)/(60+))*100 133.8 169.8 196.7 166.7 176.9 162.6 163.8 168.5 178.4 

                                                                                                                                                                                              Извор: “Policy scenario” 
 
Према усвојеним хипотезама о морталитету, до краја пројекционог периода (2011-2030) било би присутно смањење 
смртности становништва по старости, па би у 2030. очекивано трајање живота за мушкарце било 75,7, а за жене 
81,5 односно 80,9 година у Шумадијској и у Поморавској области. За последњих шест деценија, у Србији је 
продужен животни век мушкараца за 17, а жена за 18. година. Најзначајније смањење смртности је остваривано код 
одојчади и мале деце (што је утицало на повећање очекиваног трајања живота при рођењу). О доприносу смањења 
смртности код старог становништва  (60 или више година) се не може говорити, јер је код тих старосних кохорти 
очекивано трајање живота готово стагнирало. Пројекције показују да би се очекивано трајање живота у тој старости 
до 2030 могло продужити до три године (за оба пола). Притисак оваквих демографских трендова највише осликава 
кретање односа зависности старог становништва (број старих 65 и више година на 100 лица у радном узрасту), а 
који указује на притисак старења становништва на привреду и остале економске активности региона и општине 
Баточина. 
 
Образовна структура становништва 
 
Образовна структура становништва је изузетно значајна за целокупни душтвено економски развој општине. У 
претходним деценијама велики број младих образованих становника општине се одселио у веће индустријске 
градове, или су остали у месту студирања, што се негативно одрасило на целокупни развој општине Баточина.  
 
Становништво старије 15 и више година према полу и школској спреми, по попису 2011. године 

Територија 
Мушко/ 
женско 

Укупно 
Без школ. 

спреме 

Непот. 
основно 
образ. 

Основ. 
образ. 

Средње 
образ. 

Више 
образ. 

Високо 
образ. 

Непознато 

Баточина 

Укупно 10085 269 1667 2377 4975 370 407 20 

Женско 4995 59 630 1057 2831 217 193 8 

Мушко 5090 210 1037 1320 2144 153 214 12 

                 Извор: Републички завод за статистику – Општине у Србији 
 
 

Образовна структура 
становништва које је старије од 
15 година указује да је 
најбројнија групација 

   Образовна структура становника 
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становништва са средњим 
образовањем на коју се односи 
49,33% посматране популације. 
Само основно образовање има 
23,57%, док је чак 19,2% 
посматране популације без 
основног образовања. Посебно, 
међу становништвом без 
основног образовања 64,4% се 
односи на женску популацију, при 
чему је тај удео код групације без 
икакве школске спреме још и 
већи – 78,1%.  

 
 

Извор: Републички завод за статистику 
                                                                                                                                    

Становништво према активности 
 

Посматрајући попис становништва из 2002. године када је активно становништво чинило 43,6% укупног 
становништва општине Баточина уочава се приметан негативан тренд на основу података у 2011. години.  

 

Становништво према активности, по попису из 2011. године 
 
 

  Територија 

Активно становништво Неактивно становништво 

Свега 
Обавља 
занимање 

Незапослени 

Свега 
Деца млађа 

од 15.г 
Пензионери 

Лица са 
прих.од 
имов. 

Ученици/ 
студенти 

Домаћице Остало 
Свега 

Некад 
радили 

Траже 
први пос. 

 Баточина 4235 3054 1181 744 437 7525 1675 2663 77 803 1538 769 

Шумадија 123743 92124 31619 18950 12669 169565 40760 66554 1148 23054 23236 14813 

Поморавље 81441 60824 20617 12307 8310 133095 28980 54683 953 15337 20817 12325 

Регион 205184 152948 52236 31257 20979 302660 69740 121237 2101 38391 44053 27138 

Извор: Републички завод за статистику – Општине у Србији 
 

По подацима пописа становништва из 2002. године на територји Баточине је 5326 становника или 43,6% било 
активно,  док је у 2011.години само 4235 становника односно 36% од укупне популације било у активном статусу. Од 
укупног броја активног становништва 72,11% обавља неко од занимања, док остатак представљају незапослена лица 
која траже посао, или пак лица  која су привремено прекинула своја занимања.  
 
Издржавано, односно неактивно становништво чини 64% укупне популације општине Баточина. Обим активног 
становништва се смањио због опадања укупног становништва, уласка све малобројнијих генерација у радну доб и 
пензионисања бројнијих бeби бум генерација, а старење радно способног становништва се интензивирало 
повећавањем удела старијих генерација у радном контингенту. Поред старења, на опадање опште стопе активности 
у општини Баточина снажно су деловали економски и социјални фактори, посебно одлазак младих са села у околне 
индустријске центре Крагујевац, Јагодина, Београд. 
 
Домаћинства према броју чланова 
 

Од 1981. године број становника се константно смањивао на шта показују подаци и да се број домаћинстава такође 
смањује. Посебно забрињава чињеница да је број домаћинстава који имају више чланова константно смањује из 
године у годину, док се повећава број домаћинстава са једним, два и три члана. 
 

 

Домаћинства према броју чланова 

Година Укупно  1 члан 2 члана 3 члана 4 члана 5 чланова 6 и више Просечно 

2002 3777 700 861 614 741 419 442 3,2 
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2011 3736 767 872 652 645 372 428 3,1 

Извор: Републички завод за статистику – Општине у Србији 
 

  Структура домаћинстава општине Баточина према броју чланова домаћинства 

 
                            Извор: Републички завод за статистику 

 

Број домаћинстава са четири или више чланова чини укупно 1445 домаћинстава што представља 38,67% од укупног 
броја домаћинстава на територији општине Баточина и показује неповољне демографске трендове. По подацима из 
2002. године када је укупно 1602 домаћинстава имало четири или више чланова домаћинства, број ових 
домаћинстава се смањио за 157 у периоду до 2011.године. 
 
Витални догађаји 
 
Природни прираштај у општини Баточина у посматраном периоду од 2000. до 2012. године бележи константан 
негативан тренд.  

 
Витални догађаји у општини Баточина 

Година 
Живорођени Умрли Природни прираштај Бракови 

број 
на 1000  

становника 
број 

на 1000 
становника 

број 
на 1000 

становника 
закључени разведени 

2000. 136 10,5 207 16,0 -71 -5,5 69 5 

2001. 140 10,9 199 15,5 -59 -4,6 82 29 

2002. 135 11,1 227 18,6 -92 -7,5 67 19 

2003. 112 9,2 188 15,5 -76 -6,3 82 14 

2004. 112 9,3 198 16,4 -86 -7,1 77 18 

2005. 96 8,1 203 17,0 -107 -9,0 42 22 

 

Витални догађаји у општини Баточина – наставак табеле 

2006. 110 9,3 172 14,5 -62 -5,2 49 9 

2007. 106 9,0 208 17,7 -102 -8,7 70 14 

2008. 82 7,0 206 17,7 -124 -10,7 52 16 

2009. 81 7,0 187 16,2 -106 -9,2 42 22 

2010. 79 6,9 184 16,1 -105 -9,2 47 - 

2011. 83 7,3 171 15,1 -88 -7,8 56 - 

2012. 88 7,6 181 15,6 -93 -8,0 32 - 

Извор: Републички завод за статистику 
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У посматраном периоду природни прираштај је константно негативан који је достигао максималну негативну 
вредност у 2008. години (у 2008. години вредност од -10,7‰). Поред наведеног, стопа новорођених се смањила на 
вредност 7,6‰ у 2012. години за разлику од 2002. године када је ова стопа износила максималних 11,1‰  у 
посматраном периоду.  Стопа смртности задржала је константан ниво константно, тако да је у 2011 и 2012.години 
достигла максималну вредност у посматраном периоду, достижући  вредности од 26,8‰ и 26,5‰ .  

 
 Витални догађаји у општини Баточина 

 
                            Извор: Републички завод за статистику 

 

На дијаграму „Витални догађаји у општини Баточина за период 2000 – 2012. година” јасно се уочава разлика између 
броја умрлих и живорођених на територији општине Баточина. Највише живорођених у општини Баточина је било 
2001. године уколико посматрамо период од 2000. године и тада се родило 140 становника. У наредним годинама 
овај број се смањивао, тако да је у 2012. години рођено само 88 становника, што је за 52 живорођених мање него 
2001. године. 
Етничка припадност становништва 
 

 Етничка припадност становништва у општини Баточина у 2011. години 
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  Број 11760 11514 18 27 2 55 2 3 6 9 3 2 7 1 9 74 3 24 

                               Извор: Републички завод за статистику 
 
Највећи број становништва општине Баточина јесте српске националности – 97,9%. Од осталих етничких групација 
највећу заступљеност имају Роми и Македонци: 0,5% и 0,2%. 
 
Религијска припадност становништва  
 
Религијска припадност становништва се није мењала деценијама у којима су доминирали припадници православне 
вероисповести, тако да је и попис становништва из 2011. године потврдио постојећу вишедеценијску релогијску 
припадност.  
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У табели дат је преглед броја становника према религијској припадности.  
 

 Религијска припадност становништва у општини Баточина у 2011 .години 
Р
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Број 11760 11618 11560 18 2 8 14 92 42 24 

                 Извор: Републички завод за статистику 
 

У погледу религијске припадности, сходно етничкој структури становништва, највећи број становника општине 
Баточина је православне вероисповести који чине 98,3%, док је занемарљив број припадника осталих 
вероисповести, од којих су најбронији становници католичке вероисповести и њих је 18 укупно. 
 
 
3. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 
Организација локалне самоуправе општине Баточина успостављена је адекватно Закону о локалној самоуправи, а 
регулисана је Статутом општине Баточина, другим законским актима и одлукама Скупштине општине Баточина. 
Према Закону установљени органи локалне самоуправе општине Баточина су: Скупштина општине, Председник 
општине, Општинско веће и Општинска управа. 
 
Општинска управа као јединствена служба, образована је за непосредно спровођење И извршавање закона, 
општинских и других прописа, као и омогућавање остваривања права грађана. Скупштина општине је представнички 
орган сачињен од одборника. Њих бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом 
и Статутом општине Баточина. Скупштина општине Баточина има 35 одборника. На својим седницама Скупштина 
општине, у складу са Законом, доноси правне акте и одлуке неопходне за функционисање локалне самоуправе. 
Између осталих, најважнији послови који спадају у домен Скупштине општине везани су за доношење Статута 
општине, управљање буџетом, оснивање и надзор комуналних и других јавних предузећа, као и постављање 
руководећих кадрова у општинским службама. 
 
Председник општине има извршну фунцкију у општини. У домену своје функције и надлежности које су дефинисане 
Законом, Статутом и другим актима општине, председник општине обавља низ послова од којих треба споменути 
најважније: представљање и заступање општине, организовање и усклађивање рада општинских управа као и 
председавање седницама Општинског већа. Председник општине има једног заменика и два помоћника. 
 
Општинско веће чини 9 чланова већа, председник општине и заменик председника општине. Ово веће, у оквиру 
своје надлежности, између осталих функција, утврђује предлоге одлука и других аката које доноси Скупштина 
општине, непосредно извршава одлуке и друге акте које доноси Скупштина општине, има за циљ да усклади рад 
председника општине и Скупштине општине, да изврши контролнонадзорну функцију над радом Општинске управе, 
и да утврди законитост донесених аката Општинске управе. 
 
Општинска управа, као орган локалне самоуправе, има обавезу да припрема нацрте прописа и других аката, 
извршава одлуке Скупштине општине, председника општине и Општинског већа, врши надзор над извршавањем 
прописа и других општих аката Скупштине општине, обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина 
општине, председник општине и Општинског већа. Општинска управа је јединствени орган, који  има основне 

                                                
1 Разлику од „свега“ чине лица која су се изјаснила као хришћани. 
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унутрашње организационе јединице - одељења и уже организационе јединице за вршење сродних управних, 
стручних и других послова - одсеци и Kабинет председника општине као посебна организациона јединица. 
 
Општинска управа општине Баточина има 3 основне унутрашње организационе јединице: 
 
– Одељење за општу управу, људске ресурсе и полове органа општине Баточина 
– Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије, у оквиру кога су образована 2 одсека: Одсек за 

локалну пореску администрацију и јавне службе и Одсек за локални економски развој  
– Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне, инспекцијске послове и 

инвестиције у оквиру кога су образована 2 одсека: Одсек за спровођење обједињене процедуре, грађевинарство и 
урбанизам и Одсек за инвестиције и инфраструктуру. 

 
Одељење за општу управу, људске ресурсе и полове органа општине Баточина обавqа следеће послове: 
спровођење прописа о општој управи, вођење послова управљања људским ресурсима, израда вођење кадровског 
плана, вођење персоналних досијеа решавање у управним стварима, вођење матичних књига, послови писарнице, 
вођење бирачких спискова, издавање уверења, админитративно-технички послови за потребе месних заједница, 
информатичке послове, решава ученичка и студенска питања, послове протокола и пријема странака, радне односе 
радника у општинској управи, одржавање и обезбеђивање зграде, одржавање хигијене у просторијама у којима је 
смештена Општинска управа и органи општине Баточина, коришћење возног парка и његово одржавање, стручне и 
административно-техничке послове Скупштине општине, председника општине и Општинског већа, стручне и 
административне послове по поднетим захтевима за оцену уставности и законитости аката које доносе Скупштина 
општине, Председник општине и Општинско веће, пружа стручну и административно техничку помоћ одборницима и 
одборничким групама у Скупштини општине као и обезбеђивање других услова за рад Општинске управе. 
 
Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије обавља следеће послове: припремање и 
уређивање нацрта буџета и завршног рачуна и вршење контроле расхода и преузетих обавеза, вођење финансијско 
материјалног пословања буџета, обрачун и исплата плата радника и других накнада (породиљска, инвалидско-
борачка, дечији додатак), обављање послова из области привреде и водопривреде и шумарства, послове 
ванредних ситуација и одбране, врши пријем свих захтева поднетих у циљу регистрације предузетника, обавља 
нормативно¬правне, стручне и оперативне послове у области јавних набавки, учествује у изради, припреми и 
реализацији развојих пројеката у складу са потребама локалне заједнице  као и обављање других послова 
поверених од стране Републике Србије и општине.  
 
Kао сервис за младе општине Баточина при локалној самоуправи децембра 2011. године образована је 
Kанцеларија за младе са бројним циљевима пре свега усмереним на стварање услова за квалитетнији живот 
младих и њиховно активно учешће у савременим токовима развоја друштва као и бројним задацима на 
остваривању циљева Kанцеларије. 
 
Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне, инспекцијске послове 
и инвестиције врши послове поверене Законом о планирању и изградњи, послове комуналних делатности, 
имовинско правне послове у вези са управљањем и располагањем непокретностима у државној својини, јавним 
земљиштем, заштитом непокретности општине, издавање информација о локацији и послове издавања локацијских 
услова, водних услова, послове издавања свих врста правних аката у вези са изградњом, припремање програма 
израде просторних и других планова, обезбеђивање услова за пружање комуналних услуга којима се задовољавају 
потребе грађана, све стамбене послове из надлежности општине, обављање стручних и административних послова 
за потребе комисије за повраћај земљишта и других непокретности, инспекцијске послове у области грађевине, 
животне средине, саобраћаја и некатегорисаних путева, просветне инспекције. послове у области екологије, даје 
предлоге у вези припремања и опремања грађевинског земљишта, изградње и одржавања објеката комуналне 
инфраструцтуре, врши послова упрљављача путевима на територији општине Баточина, израђује нацрте аката 
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везане за мере подстицања улагања на нивоу општине Баточина и све друге послове поверене од републике и 
општине. 
 
Општина Баточина нема установљену функцију општинског менаџера, као ни главног урбанисту.  
 
Општина Баточина располаже једном управном зградом у њој су смештене Општинска управа општине Баточина, 
инспекцијске службе, службе Војске РС, РГЗ – Служба за катастар непокретности. 
 
Општина има два јавна предузећа, Јавно комунално предузеће „7 Јули“ у стечају, и од маја 2014. године Јавно 
предузеће ''Лепеница Баточина'' Баточина, у којем је запослено 29 радника.  Општина Баточина је априла 2014. 
године, закључила  уговор о јавно приватном партнерству са елементима концесије са партнером ''Топлинг- 
грејање'' доо из Београда, а комуналну делатност производње и дистрибуције топлотне енергије на територији 
општине Баточина обавља компанија ћерка партнера, ''ТМГ Топлота'' Баточина. 
 
Општина Баточина опремљена је са 35 рачунара умрежених у локалну рачунарску мрежу типа клијент/сервер, 
протока 100Мb/s са АДСЛ приступом Интернету брзином 50/2 Mb/s. Општина има и своју Интернет презентацију на 
адреси http://www.sobatocina.org.rs/.   
 
У циљу што ефикаснијег и правовременог одговора на потребе и захтеве грађана, фебруара 2011. године отворен 
је општински Услужни центар за грађане општине Баточина основан на принципу ‘’све услуге на једном месту’’. 
Обим услуга које центар може да пружи је разноврстан, од пружања информација о општинској управи и 
одељењима, општини Баточина до пружања услуга као што су: пријем поднесака, подношење захтева, овера 
преписа, потписа и рукописа, обрасци, издавање извода из матичних књига рођених, венчаних и умрлих, уверења о 
држављанству, бирачки списак, послови дечије заштите, овера формулара за ученичке и студентске кредите и 
стипендије, и друге услуге. 
 
Постоји реална потреба за увођењем електронске управе иако је у протеклих неколико година траспарентност и 
доступност разноврних информација, као и расположивост услуга ‘on line’ битно напредовала.” 

 
 

4. ЉУДСКИ РЕСУРСИ И ТРЖИШТЕ РАДА 
ЗАПОСЛЕНОСТ 
 
Ако се посматрају подаци о броју запослених на територији општине Баточина за последњих 13 статистички 
обрађених година могу се констатовати значајне осцилације у његовој номиналној вредности. У табели број 22. дат 
је детаљан преглед броја запослених лица на територији општине Баточина у периоду од 2000. године на основу 
којих се може потврдити наведена чињеница о кретању броја запослених лица. 
   
Преглед броја запослених општине Баточина 

Година 

Запослени Запослени у 
предузећима 
установама 

задругама и др. 
организацијама 

Лица која 
самостално 

обављају 
делатност 

Број запослених 
на 1000 

становника 

Запослени у 
предузећима 
установама 

задругама и др. 
организацијама 

Укупно Жене (%) 

2000 2474 42,9 2210 266 192 113 

2001 2406 42,8 2134 272 188 167 

2002 2049 44,8 1768 281 168 145 

2003 1943 44,7 1610 333 160 132 

2004 2095 48,2 1739 356 174 144 

2005 2125 44,8 1706 419 178 143 

2006 2069 48,3 1563 506 169 133 

http://www.sobatocina.org.rs/


                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

108 

2007 1483 49,4 1342 141 126 114 

2008 1358 45,8 1199 159 116 103 

2009 1255 48,9 1117 137 109 97 

2010 1463 47,8 1111 352 116 95 

2011 1623 47,4 1183 440 144 105 

2012 1961 48,9 1387 574 168 119 

2013 1902 49,4 1395 507 165 121 

                                                                                                                             Извор: Републички завод за статистику 
 
У периоду након друштвених промена 2000. године општина Баточина је забележила значајно умањење укупног 
броја запослених, тако да је 2003. године регистровано 21,5% мање запослених него 2000. године. Основни узрок 
овог умањења броја запослених јесте почетак процеса приватизације државних предузећа.  
 
Раст укупног броја запослених у наредном периоду је, пре свега  последица процеса легализације пословања кроз 
евидентирање запослених који је у том периоду постао актуелан, али делом и због реализованих социјалних програма 
који су омогућили отпуштеним радницима из приватизованих државних система да се преквалификују и започну посао 
у приватном сектору. 
 
У 2006. години долази до поновног умањења броја запослених као последица приватизације  предузећа „Стражевица“ 
АД, у којој је од 401-ог радника, колико је било запослено, вишак постало 228 радника. У истој години дошло је до 
стечаја Трикотаже „Душан Дугалић“ у којој је 116 радника остало без посла, углавном женска популација. Тренд пада 
броја запослених се наставио до 2009. године када је забележен најмањи број запослених лица у читавом 
посматраном периоду од 2000. године и када је само 1255 лица било радно ангажовано.  
 
 
 
 
 
 
Број запослених на територији општине Баточина 

                  
Извор: Републички завод за статистику 

 
Од 2009. године долази до константног раста броја запослених, тако да је у 2013. години било запослено 1902 лица, 
што је за 59 лица мање од 2012. године. Овај пад у броју запослених се везује за почетак економске кризе која је 
захватила и простор Републике Србије. 
 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

109 

Учешће женске популације у укупном броју запослених лица општине Баточина је у свим пописним интервалима било 
испод 50%, а највише 2013. године, када је достигло вредност од 49,4%, за разлику од 2000. Године када је ово 
учешће било на нивоу од 42,9%. Овај податак указује на тенденцију смањења броја производних делатности, а све 
већи број предузећа и радњи у области услуга. 
 

Број запослених у предузећима, установама и другим организацијама 

Извор: 
Републички завод за статистику  

Број лица која самостално обављају делатност се непрекидно  повећава током периода од 2000. до 2006. године. У 
2006. години овај број је увећан за 240 у односу на број из 2000. године, или пратећи релативне показатеље, дошло 
је до повећања 89,5%%. Повећање броја лица која самостално обављају делатност је, пре свега, последица развоја 
предузетништва. У периоду који обухвата три године, 2007, 2008. и 2009. годину дошло је до значајног смањења 
броја лица који самостално обављају делатност. 
 
Након ове три године негативних 
трендова долази до значајног 
повећања броја лица који самостално 
обављају делатност тако да их је у 
2012. години било укупно 574, што је 
највише у посматраном периоду од 
2000. године. У 2013. години однос ова 
два сектора је био 73:27% у корист 
сектора који обухвата предузећа, 
установе, задруге и друге организације.  

Запосленост по секторима делатности 
 
Статистички подаци показују да највећи број запослених лица општине Баточина припада сектору прерађивачке 
индустрије. Иако је пољопривредна производња један од доминантнијих облика економских активности, 
пољопривреда, шумарство и рибарство запошљава само 6 радника. Разлог је у чињеници да су некадашње задруге 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

110 

нефункционалне, да преузећа у агрокомплексу не постоје и да се већина становништва баве пољопривредом као 
регистрована пољопривредна газдинства (РПГ) која немају правни статус. Преглед запослености по секторима је 
дат на наредном дијаграму. 
 
 Преглед броја запослених лица по секторима делатности 

 
                          Извор: Републички завод за статистику 

Статистички подаци показују да највећи број запослених лица општине Баточина припада сектору прерађивачке 
индустрије. У 2013. години највеће учешће у броју запослених лица општине је имао сектор прерађивачке 
индустрије који је упошљавао укупно 501 радника.  
 
Сектор трговине представља један од доминантнијих сектора у броју привредних субјеката на територији општине 
Баточина. Међутим, учешће овог сектора није у истој мери пренета и на запосленост становништва, тако да овај 
сектор запошљава 153 радника. Следећи сектори по заступљености у запослености су сектори образовања и 
здравства и социјалне заштите. Од сектора који у значајнијој мери утичу на запосленост истиче се сектор 
грађевинарства са 108 упослених радника. 
 
Просечна зарада запослених 
 
Просечна нето зарада запослених 

Година 

Просечна нето  
зарада 

 
Година 

Просечна нето  
зарада 

(ДИН) (ДИН) 

2002. 7300 2009. 23709 

2003. 8794 2010. 24930 

2004. 11779 2011. 27127 

2005. 12656 2012. 28759 

2006. 14793 2013. 28732 

2007 18008 2014. 29604 
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2008. 23003 2015. / 

                                                                                      Извор: Републички завод за статистику 
 
Просечна нето зарада по запосленом на територији општине Баточина је константно расла од 2002. године. У 2002. 
години просечна нето зарада је је износила 7300 динара, док је у 2014. години достигла вредност од 29604 динара.  
  

Просечна нето зарада на територији општине Баточина 2002 - 2014 

             Извор: 
Републички завод за статистику 

 
НЕЗАПОСЛЕНОСТ 
 
Статистички подаци указују да се број незапослених лица општине Баточина непрекидно увећавао закључно са 
2004. годином, када је општина забележила 1687 регистрованих незапослених лица или 55,6% више у односу на 
2000. годину. Пораст броја незапослених лица последица је неактивности  друштвених система, који су, у фази 
приватизације или стечаја, смањили број запослених отпуштањем једног дела радне снаге. Такав је био случај са 
великим привредним системима као што су “Трикотажа’’ и "Стражевица”. Наиме,  услед стечаја „Трикотаже’’, 228 
запослених је изгубило посао, у периоду 2000 – 2001. година. Такође је и  приватизацијом „Стражевице” (2006. 
година), 116 људи изгубило посао. 
 

Структура незапослених лица општине Баточина 

Година Укупно 
Први пут траже 
запослење 

Без 
квалификација 

Жене На 1000 
становника 

свега % свега % свега % 

2000. 1084 853 78,7 371 34,2 696 64,2 84 

2001. 1430 1048 73,3 473 33,1 874 61,1 112 

2002. 1566 1054 67,3 530 33,8 914 58,4 128 

2003. 1592 1014 63,7 543 34,1 921 57,9 131 

2004. 1687 1024 60,7 551 32,7 925 54,8 140 

2005. 1568 938 59,8 530 33,8 890 56,8 131 

2006. 2022 1037 51,3 727 36,0 1026 50,7 171 

2007. 2049 1008 66,3 770 57,5 1034 50,5 174 

2008. 2012 862 42,8 743 36,9 1063 52,8 172 
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2009. 2132 788 37,0 785 36,8 1101 51,6 185 

2010. 2251 764 33,9 792 35,2 1150 51,1 197 

2011. 2167 778 36,1 796 36,9 1088 50,2 191 

2012. 2210 741 33,5 805 36,4 1110 50,2 190 

2013. 2036 730 35,9 756 37,1 983 48,3 177 

                                                                                                             Извор: Републички завод за статистику  
 
Преглед броја незапослених лица на територији општине Баточина 

Извор: 
Републички завод за статистику  

Након периода непрекидног раста броја незапослених лица општине дошло је до извесног умањења  2005. године што 
представља последицу рестриктивније примене Закона о раду и његов утицај на смањење сиве економије. У 
каснијем периоду општина Баточина дошло је до значајног увећања броја незапослених лица, тако да је на крају 
2010. године општина имала 2251 регистрованих незапослених лица.  Након периода непрекидног раста броја 
незапослених лица општине дошло је до извесног умањења  овог броја што представља резултат институционалне 
подршке државе кроз програме самозапошљавања. Поред тога, рестриктивна примена Закона о раду додатно је 
утицала на смањење сиве економије, а тако и на повећан број регистрованих привредних субјеката и броја 
пријављених радника у 2013. години у којој је било укупно 2036 незапослених лица.  
 
Према структури незапосленог становништва, током посматраног периода до 2006. године највећи је удео 
незапослених лица која први пут траже посао, при чему учешће ове групације у укупном броју незапослених лица 
општине непрекидно опадала, закључно са 2006. годином када је достигло вредност од 51,3%. Последње 
посматране године ова вредност је била 35,9%. Учешће лица без квалификација у укупном броју незапослених 
лица, у периоду до 2006. усталило на око 33%, да би 2007. године порасло на 57,5%, након тога се овај проценат 
усталио на око 36% до краја 2013. године. 
 
Са друге стране, иако се, у посматраном периоду увећавао број незапослене женске популације, само учешће ове 
популације у укупном броју незапослених лица општине се смањивало. По последњим статистички обрађеним 
подацима учешће женске популације у укупном броју незапослених лица општине Баточина јесте 48,3%. 
Статистички подаци указују да се број  незапослених лица у општини Баточина за период 2011-2015. година 
увећавао закључно са  2012. годином, када је у општини забележено  2212 евидентираних незапослених лица. У  
последње  три  године заустављен је даљи раст броја незапослених лица и дошло је до  извесног умањења, тако да 
је на крају  2015. године, износио  2084 лица,  што представља резултат  подршке  државе  кроз  активне  мреже  
политике  запошљавања  и  умањења  сиве економије (рад  на црно). 
 
Преглед броја незапослених лица према степену стручне спреме и полу 
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Година Пол 
Степен стручне спреме 

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

2011 

Мушкарци 325 36 414 248 16 16 3 20 1 / 1079 

Жене 385 54 294 295 3 26 8 23 0 / 1088 

Укупно 710 90 708 543 19 42 11 43 1 / 2167 

2012 

Мушкарци 319 36 430 252 19 15 4 24 1 / 1100 

Жене 400 52 288 308 3 22 6 32 1 / 1112 

Укупно 719 88 718 560 22 37 10 56 2 / 2212 

2013 

Мушкарци 304 35 382 265 17 17 5 25 2 / 1052 

Жене 373 45 245 251 2 20 8 40 0 / 984 

Укупно 677 80 627 516 19 37 13 65 2 / 2036 

2014 

Мушкарци 291 32 411 264 18 21 9 30 / / 1076 

Жене 386 43 280 304 3 17 12 40 / / 1085 

Укупно 677 75 691 568 21 38 21 70 0 / 2161 

2015 

Мушкарци 280 26 368 255 14 17 8 31 1 / 1000 

Жене 370 39 280 311 3 22 11 48 / / 1084 

Укупно 650 65 648 566 17 39 19 79 1 / 2084 

                                                  Извор: Национална служба за запошљавање  - Филијала  Крагујевац 

 
Анализом квалификационе структуре  незапослених лица на крају 2015.године, Општине Баточина, може се 
закључити да је  најбројнија групација незапослених са средњом стручном спремом(III и IV степен стручне спреме) - 
1214 лица односно 58%  од укупног броја незапослених лица, што указује на неусклађеност  образовног система  са 
потребама  привреде – тржишта рада. Високо учешће у посматраној структури остварује и групација незапослених 
лица без квалификација – 650 лица, односно 31%, којима је потребно унапређење  радних способности , како би се 
достигли  захтеви  тржишта рада.  У посматраном периоду 2011 – 2015. година, дошло је до повећања 
незапослености  лица са вишом и високом стручном спремом, тако да је на крају 2015. године, са VI степеном  
стручне спреме било  58 незапослених леца то јест 3%, а са VII степеном стручне спреме 80 незапослених лица, 
односно 4% од укупног  броја незапослених. 
 

Са  друге  стране, у посматраном периоду  варирао је и број  женске популације, показујући  тенденцију незнатног 
умањења. Учешће женске популације у укупном броју  незапослених лица oпштине Баточина, а по последњим 
подацима (односе се на 2015.годину) износило је 52%. 
 

Преглед броја незапослених лица по полу и годинама  старости 

Годин
а 

Пол 

Године старости 

Укупно  15-
19 

20-
24 

25-
29 

30-34 
35-
39 

40-44 45-45 
 50 -
54 

55-59 60-64 

2011 

Мушкарц
и 36 110 124 106 107 105 108 119 179 85 1079 

Жене 29 117 119 126 144 136 137 147 118 15 1088 

Укупно 65 227 243 232 251 241 245 266 297 100 2167 

2012 

Мушкарц
и 36 99 134 100 119 104 99 128 167 114 1100 

Жене 31 108 114 131 150 143 143 155 117 20 1112 

Укупно 67 207 248 231 269 247 242 283 284 134 2212 

2013 Мушкарц 43 114 105 100 100 99 101 122 147 121 1052 
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и 

Жене 21 91 95 117 115 116 122 152 127 28 984 

Укупно 64 205 200 217 215 215 223 274 274 149 2036 

2014 

Мушкарц
и 33 112 91 116 114 107 111 132 136 124 1076 

Жене 23 119 118 106 143 130 132 155 124 35 1085 

Укупно 56 231 209 222 257 237 243 287 260 159 2161 

2015 

Мушкарц
и 22 116 85 105 101 100 110 111 133 117 1000 

Жене 26 103 120 116 132 139 131 146 131 40 1084 

Укупно 48 219 205 221 233 239 241 257 264 157 2084 

                                                         Извор: Национална служба за запошљавање – Филијала  Крагујевац 
 

 
                                                         Извор: Национална служба за запошљавање – Филијала  Крагујевац 

 
Посматрајући старосну структуру незапослених лица на крају 2015.године oпштине Баточина, уочавамо  да  највеће 
учешће остварује групација између 50-те и 60-те  године  старости (25%)  свих евидентираних незапослених лица 
општине. Незнатно мање учешће  остварују и групације између 15-те и 30-те године старости (23%) и групација 
између 40-те и 50-те године старости ( 23%), односно групација између 30-те и 40-те године старости (22%).  
 
Преглед  незапослених  лица по полу и дужини тражења запослења (стање на дан 31.12.2015. год.) 

Степен 
стручн

е 
спреме 

Укупно 
Дужина тражења запослења 

до 3 
месеца 3-6 месеци 6-9 месеци 9-12 месеци 1-2 године 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

I 650 370 34 17 18 10 20 5 28 15 73 41 

II 65 39 1 0 2 0 1 1 2 1 4 2 

III 648 280 39 11 28 12 23 8 33 9 134 61 

IV 566 311 37 22 45 28 33 17 32 17 117 64 

V 17 3 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 

VI-1 39 22 2 2 0 0 4 2 3 2 5 4 

VI-2 19 11 1 0 2 1 2 0 1 1 7 6 

VII-1 79 48 10 5 4 4 7 5 10 7 12 7 
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VII-2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Укупно 
208

4 1084 124 57 100 55 93 38 109 52 354 186 

 
Наставак табеле 

Степен 
стручн

е 
спреме 

Укупно 

Дужина тражења запослења 

2-3 године 3-5 година 5-8 година 8-10 година 
преко 10 
година 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

I 650 370 46 32 113 59 133 70 52 20 133 101 

II 65 39 10 8 12 6 19 11 2 1 12 9 

III 648 280 66 26 88 38 106 49 61 26 70 40 

IV 566 311 71 38 69 27 79 41 33 20 50 37 

V 17 3 0 0 6 0 4 2 1 0 1 0 

VI-1 39 22 7 2 2 2 11 7 2 1 3 0 

VI-2 19 11 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 

VII-1 79 48 11 9 14 6 9 4 0 0 2 1 

VII-2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Укупно 
208

4 1084 214 115 307 141 361 184 151 68 271 188 

           Извор: Национална служба  за запошљавање – Филијала  Крагујевац 
 
На основу прегледа незапослених лица Општине Баточина, према дужини тражења запослења  на крају 
2015.године , може се констатовати  да није занемарљив  број лица која на посао чекају од 5 до 10 година (24%), 
док 13% незапослених лица на посао чека дуже од 10 година. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ЕКОНОМИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
 

Економска реалност једне општине може се измерити на више начина, путем више економских показатеља. 
Најчешће примењивани и најпоузаднији економски индикатор је бруто домаћи производ по глави становника. 
Међутим, од 2005. године у Републици Србији се не мери овај индикатор, па је, као алтернатива, преузет један од 
често примењиваних индикатора који се зове економски агрегат. Економски агрегат се израчунава из производа 
укупног броја запослених у општини Баточина и просечне бруто зараде по једном запосленом. Он је збирни 
показатељ јер даје заједничку вредност, а која представља резултат економске активности општине Баточина. 
Предности економског агрегата као индикатора јесу изразита јасност, лака израчунљивост и упоредивост. Његов 
главни недостатак је у томе што се заснива на просечним вредностима (бруто зарада запослених), па је самим тим 
и мање прецизан од бруто домаћег производа по глави становника који представља укупну продукцију роба и 
услуга, остварену у националној економији (домицилној земљи), без обзира на власништво, по глави становника.  

 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

116 

Економски агрегат  
 

Преглед екномског агрегата и просечне зараде у општини Баточина 

Година 

Економски агрегат Просечна зарада 

Укупно 
Индекс у односу на 
претходну годину 

На крају године 
Индекс нивоа Република 

Србија = 100 

2011 63709152 100.00 37388 70.9 

2012 81360896 127.71 39727 69.2 

2013 79502976 97.72 39436 65.0 

2014 78732067 99.03 40231 65.5 

2015 86209332 109.50 40398 66.1 

Извор: Републички завод за статистику 
Вредност економског агрегата прати се током последњих пет година. Вредност економског агрегата је варирала из 
године у годину, уз опаску да је раст економског агрегата у 2012. године  био највиши и износио је 17.651.744 дин.  
Наредне две године бележи се пад економског агрегата, 2013. године пад износи 1.857.920,00, а 2014. год. 
770.909,00 дин. Последње 2015.год. дошло је до раста ЕА у износу од 7.477.265,00.  
 
Дијаграм 16. Преглед броја незапослених лица на територији општине Баточина 

Извор: 
Републички завод за статистику 

Са друге стране, евидентиран је благи раст просечних бруто зарада из године у годину. Укупан раст за последњих 
пет година износио је 8,05%, односно са почетних 37.388 донара на 40.398 динара, колико је бруто просечна зарада 
износила у 2015. години. 
 
Уколико се, међутим, зараде посматрају у односу на републички просек, уочава се да је у периоду од 2011-2015. 
године  просечна зарада на територији општине Батаочина испод републичког просека. У 2012. и 2013. години 
бележи се пад просечних зарада у односу на републички ниво, који се делимично надокнађује у 2014. и 2015. 
години.  
 
Спољнотрговинска размена са иностранством  
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Спољнотрговинска размена у општини Баточина има дефицит, који се из године у годину смањује. Покривеност 
увоза извозом износила је 59%, 75% и 90% респективно, за период 2011/2012/2013. година. Илустрације ради, 
дефицит је 20011. године износио око 10.126.307 долара, док је 20013. године био око 2.749.150 долара.  
 
Спољнотрговинска размена у општини Баточина 

 Извор: 
Регионална привредна комора Крагујевац 

Највећи проценат увоза у посматраном периоду у општини Баточина остварују производи за производњу 
електричних и оптичких уређаја тј. производи за производњу електронских компоненти. Код извоза највеће учешће 
имају производи везани за опрему и аутокомпоненти. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преглед увоза и извоза по производима 
 

Преглед увоза по производима – 2011. година  
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Извор:  Регионална привредна комора Крагујевац 

 
Преглед извоза по производима – 2011. Година 

 
Извор:  Регионална привредна комора Крагујевац 

Преглед увоза по производима – 2012. година  
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Извор:  Регионална привредна комора Крагујевац 
 
Преглед извоза по производима – 2012. година  
 

 
 

Извор:  Регионална привредна комора Крагујевац 
Преглед увоза по производима – 2013. година  
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  Извор:  Регионална привредна комора Крагујевац 

Преглед извоза по производима – 2013. година  

 
Извор:  Регионална привредна комора Крагујевац 
Увоз / извоз по секторима  
Пратећи детаљније структуру извоза, примећујемо да највеће учешће код производње оптичких и електричних 
уређаја имају производи аутокомпоненти и електронике за белу технику.  
 
Преглед увоза према секторима – 2011. година 
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 Извор:  Регионална привредна комора Крагујевац 

Преглед извоза према секторима– 2011. година 

 
Извор:  Регионална привредна комора Крагујевац 

Преглед увоза по секторима – 2012. година  
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Извор:  Регионална привредна комора Крагујевац 

Преглед извоза по секторима – 2012. година 

 

Извор:  Регионална привредна комора Крагујевац 
Преглед увоза по секторима – 2013. година  
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Извор:  Регионална привредна комора Крагујевац 

 
Преглед извоза по секторима – 2013. година  

 
Извор:  Регионална привредна комора Крагујевац 

Увоз / извоз по државама  
Када говоримо о увозу и извозу најзначајнији спољнотрговински партнер општине Баточина у 2011,  2012. и 2013. 
години је Словенија. После Словеније најзаступљенија земља у увозу је Грчка, а у извозу Босна и Херцеговина. На 
следећим графичким приказима дат је преглед увоза извоза за 2011,  2012. и 2013. годину. 
 
Преглед увоза по државама– 2011. година  
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Извор:  Регионална привредна комора Крагујевац 

Преглед извоза по државама – 2011. година 

 
Извор:  Регионална привредна комора Крагујевац 

Преглед увоза по државама – 2012. година  
 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

125 

 
Извор:  Регионална привредна комора Крагујевац 

 
Преглед извоза по државама – 2012. година 

 
Извор:  Регионална привредна комора Крагујевац 

Преглед увоза према државама – 2013. година 
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Извор:  Регионална привредна комора Крагујевац 

 
Преглед извоза према државама– 2013. година 

 
Извор:  Регионална привредна комора Крагујевац 

 

 
 
 
6. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
Просечна величина поседа на територији општине Баточина, је 0.02,78 ха, док је просечна величина парцеле 
пољопривредног земљишта 0.27,00 ха.Од ратарских култура узгајају се: кукуруз, пшеница, сунцокрет, крмно биље, а 
од поврћа традиционалне врсте међу којима предњаче парадајз, паприка, кромпир, лук и купус. Од воћарских 
култура најчешће се срећу: јабуке, шљиве, крушке и кајсије. Сточарство као најважнија грана пољопривреде на 
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нашој територији последњих година бележи велике промене у структури производње. Опада број говеда и  свиња, а 
расте број живине и оваца, посебно расе виртенберг и „илде франс“.  
 
На територији општине Баточина постоји само једна званично регистрована сточна фарма, и то живинарска -кока 
носиља. Не постоје прерађивачки капацитети типа кланица или млекара, а земљорадничке задруге које су некада 
биле носиоци пољопривредне производње општине, практично су све угашене. У општини постоји једна 
ветеринарска станица која покрива територију општине Лапово и Баточина и једна ветеринарска амбуланта.Од 
произвођачких и прерађивачких капацитета, истиче се предузеће „Минела”, које се бави прерадом воћа и 
прављењем сокова и „Подрум Стевановић“ који се бави производњом алкохолних пића. 
 
Највећу логистику али и сву другу врсту помоћи пољопривредницима пружа Канцеларија за пољопривреду 
Општинске управе Баточина, у оквиру које егзистира и Удружење пољопривредника „Баточина“, под чијим именом 
је регистрована и основна одгајивачка организација у сточарству. То  се пре свега односи у пружање стручне 
помоћи и преношења знања члановима удружења, пружање помоћи приликом реализације својих развојно 
инвестиционих планова, организовање стручних предавања, саветовања, семинара, сајмова, трибина, изложби, 
смотри, као и других видова стручних оспособљавања, упознавање пољопривредника са актуелном законском 
регулативом, обележавање и вођење матичне евиденције у сточарству, послове регистрације и пререгистрације 
газдинстава, израда бизнис планова, конкурсне документације за кредите и субвенције. 
 
Пољопривредна површина 
 

Преглед пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама  
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Обрадиво пољопривредно земљиште (ха) 
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1 2 3 4 5(1+2+3+4) 6 7 8(5+6+7) 

Бадњевац 1466 61 20 21 1568 39 11 1618 

Баточина (варошица) 125 17 3 16 161 2 1 164 

Баточина (село) 508 24 29 15 576 10 4 590 

Брзан 1699 113 77 51 1940 10 10 1960 

Градац 280 16 7 23 326 35 3 364 

Доброводица 1000 37 11 5 1053 10 7 1070 

Жировница 620 43 12 6 681 18 6 705 

Кијево  1332 53 32 31 1448 5 8 1461 
Милатовац 280 18 2 37 337 3 1 341 

Никшић 188 19 1 10 218 1 1 220 

Прњавор 334 33 5 8 380 5 3 388 

Црни Као 666 36 11 51 764 7 4 775 

УКУПНО 8498 470 210 274 9452 145 59 9656 

Извор:  Републички геодетски завод 
 

Обрадиво пољопривредно земљиште по катастарским општинама 
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Извор: : Републички завод за статистику 

 
Обрадиво пољопривредно земљиште је у највећој мери заступљено у селу Брзан које има 1940 ха обрадивог 
земљишта, док је у ова површина нешто мања у селима Бадњевац и Кијево који имају 1568 ха, односно 1448 ха. 
Овај податак указује на чињеницу да су носиоци развоја примарне пољопривреде села Бадњевац, Брзан, Кијево и 
Доброводица. Најмање обрадивог земљишта има на територији КО Баточина (варошица) и КО Никшић. 

 

Начин коришћења пољопривредне површине, индивудална пољопривредна газдинства (у ха) 
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Укупно 

од тога 

Жита 
Индустријско 

биље 
Повртно 

биље 
Сточно 

крмно биље 

6835 6012 4301 381 63 1267 255 37 272 190 69 

Извор: : Републички завод за статистику 

 
Као што се види у претхдним табелама, од 9656 ха пољопривредне површине, користи се тек 6835 ха, што значи да 
се 1/3 земљишта не користи у пољопривредне сврхе, из различитих разлога. Од 6835 ха коришћене површине, на 
оранице и баште отпада 6012 ха, где жита заузимају 4301 ха, индустријско биље 381 ха, повртно биље 63 ха, а 
крмно биље 1267 ха.  
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Воћњака има на површини од 255 ха, 
винограда на 37 ха, ливада на 272 ха, 
пашњака на 190 ха, док остало 
коришћено земљиште заузима 69 
ха.Пољопривредно земљиште на 
територији општине Баточина је 
подељено на више класа. Земљиште 1. 
класе заузима површину од 1299 ха, 
земљиште 2. класе површину од 2303 
ха, земљиште 3. класе 3475 ха, 4. 
класе 1755 ха, 5. класе 516 ха, 6. класе 
200 ха, 7. класе 17 ха и земљиште 8. 
класе заузима површину од 17 ха.  

 
Извор:Републички завод за статистику и Републички геодетски 
завод 

 

Према подацима РГЗ – СКН Баточина, сви типови земљишта на територији општине Баточина су плодни, и то за 
оне културе које су и типичне за ову територију и територију Шумадијског и Поморавског округа, уопште. 
Најраспрострањенији је тип земљишта је гајњача у оподзољавању, продирана гајњача и смоница. Алувијална 
смоница је најраспрострањенија у долини реке Лепенице и у ширем појасу десно од пруге Ниш – Београд. Смонице 
има и у подручју КО Доброводица, Жировница и Баточина.  
 
Пољопривредна газдинства 
 
Према подацима Републичког завода за статистику (попис пољопривреде 2012. године) у 2014. години на 
територији општине Баточина пољопривредом се бави 1769 газдинстава, од тога је око 1000 регистровано као 
пољопривредно газдинство. Регистрација пољопривредних газдинстава све израженија у последњих пар година и 
да се јавила као последица логистичке подршке локалне самоуправе и надлежног Министарства у промовисању 
предности регистрације, субвенција, повећања броја незапослених лица који поседују пољопривредно земљисте, 
велике економске кризе која је утицала да пољопривреда великом броју газдинстава постане додатни извор 
прихода као секундарна делатност.  

 

Пољопривредно становништво 
 

Преглед пољопривредног становништва  

Становништво које се бави 
пољопривредном 

производњом 
Носилац газдинства 

Запослени према интервалу 
годишње радне јединице 

Укупно Женско Укупно Женско ГРЈ Укупно лица 

3771 1576 1700 253 1390 3771 

Извор:Републички завод за статистику 
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Од укупно 3771 становника општине 
Баточина који се баве пољопривредом, 2195 
су мушкарци а 1576 су жене. У поређењу са 
2006. годином, број становника који се баве 
пољопривредом се утростручио, а 
пропорционално са тим и број жена које се 
баве пољопривредом је три пута већи. 
Процентуално гледано, учешће жена која се 
баве пољопривредном производњом у 
односу на мушкарце је готово исто.  

Пољопривредна производња 
 
Сточарство 
 

У броју грла стоке на територији општине, једини раст бележи се у броју грла оваца и живине и то из године у 
годину, док је код броја грла свиња приметан благи пад. Може се рећи да се варирање на тржишту цена меса из 
године у годину одражава највише на узгој свиња, а примећује се сталан раст броја грла оваца, што би довело, ако 
се овако настави, да се у неким од наредних година број грла оваца и свиња изједначи, иако је свиња домаћа 
животиња која се највише традиционално узгајала у Шумадији. 
 

Преглед сточног фонда на територији општине Баточина  

Година 

Говеда Свиње Овце 

Живина, 
укупно укупно 

од тога: краве и 
стеоне јунице 

укупно 

од тога: 
крмаче и 
супрасне 
назимице 

укупно 
од тога: 
овце за 

приплод 

2000 1730 1032 9114 1698 3120 1968 50939 

2006. 1766 1236 7599 1289 4772 4000 33271 

2012. 1414 709 7382 912 5980 4587 50838 

Извор: Републички завод за статистику 

 
Насупрот смањењу броја, бележи се ипак квалитет у свињарској производњи. Значај податак представља да су одгајивачи 
свиња имали изузетне резултате у производњи прасади, товљеника и меса. Просечан број прашења по години је износио око 
2.1, број прасади по леглу кретао се око 10, просечан тов трајао је око 5,4 месеци са конверзијом од 3кг хране/1кг прираста. 
Изузетан помак је у производњи меса на мини фармама, где је просечна производња меса била око 59% по грлу. Ови 
резултати су били значајно лошији у претходним годинама, али су се значајно побољшали куповином квалитетних назимица 
висок генетског потенцијала, селекцијским мерама, вештачким осемењавањем, побољшаном исхраном и активним учешћем 
на семинарима и предавањима из области свињарства. 
 
Преглед сточног фонда на територији општине Баточина 
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 Извор: Републички завод за статистику 

Последњих година значајан је пораст овчарскепроизводње како по броју грла тако и по квалитету. Производња се заснива 
претежно на одгоју јагњади за продају, док се производњом млека и вуне готово нико не бави, али се зато бележи пораст 
производње меса по грлу и проценат ближњења по овци. Најзаступљеније расе оваца су Виртенберг и Ил“де франс. 

 
Што се тиче говедарства, може се констатовати да је у периоду од 2000. до 2006. године број грла био готово 
идентичан, али од 2006. па све до 2012. године, креће нагли пад, са тенденцијом да се настави и у будућем 
периоду. Ниске откупне цене млека, ниске цене товне јунади и непостојање откупних места, велики рад који треба 
уложити у говедарској производњи у односу на друге гране сточарства, опредељују пољопривредне произвођаче на 
смањење или чак гашење породичних говедарских фарми. У производњи млека постоје константна одступања у 
производњи, мада се може рећи да је да је просечна производња млека негде око 20-23 л/дан,  док је просечан 
годишњи просек око 4000 л. Пошто су претежно заступљена грла сименталске расе, задовољавајућа је и количина 
протеина и млечне масти, а мерама превентиве и хигијене муже значајно је умањен број микроорганизама и 
соматских ћелија у млеку. 
 
Веома је занимљиво кретање броја живине у претходном периоду. У периоду од 2000. до 2006. године, приметан је 
драстичан пад броја живине, готово да је преполовљен, да би се већ од 2006. па све до 2012. године десило исто, 
али у супротном смеру. Број грла живине се вратио на период 2000. године.На подручју општине евидентирано је и 
удружење пчелара  са 63 регистрована члана и 3155 кошница. 
 
Када су у питању сточне фарме и гајење стоке уопште, јавља се велики број нерегистрованих сточних фарми, на 
којима се гаје различите врсте стоке. Тако постоје сточне фарме са говедима, овцама, свињама и живином што је 
изложено у табеларном прегледу: 
 

Преглед сточних фарми– говедарство (млеко/тов јунади) 

Назив власника 
фарме 

Локација Врста стоке 

Укупно 
грла/ 
музне 
краве 

Просечна 
произ. 
млека/ 
година 

Јунад 
у тову 

 
Објекат 

( м2 ) 

Глишић Саша Брзан Говедарство(сименталац) 53/21 4500 15 350 

Трифуновић 
Дражен 

Бадњевац Говедарство(сименталац) 39/17 4000 / 145 

Петровић Петар Брзан 
Говедарство (црвени 

холштајн, сименталац) 
27/10 4300 7 180 
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Михајловић 
Владимир 

Милатовац Говедарство(сименталац) 20/16 4500 / 140 

Ђурђевић Саша Милатовац Говедарство(сименталац) 20/13 4900 / 253 

Гмитровић Рајко Кијево Говедарство(сименталац) 17/11 4100 / 80 

Павловић Бошко Жировница Говедарство(сименталац) 13/11 5800 / 70 

Јанковић Светлана Кијево Говедарство(сименталац) 13/8 3800 / 60 

Максовић Василије Кијево Говедарство(сименталац) 10/10 4000 / 70 

Извор: Канцеларија за пољопривреду 

Највећи број произвођача млеко предаје у две млекаре: „Меггле“ Крагујевац и „Куч Компани“ Крагујевац. Традиционално, 
доста произвођача бави се производњом сира и кајмака који пласира на пијаци и код сталних купаца. Мора се напоменути да 
на територији општине највише произвођача има до 10 крава, али они нису представљени у табели. Велике разлике у 
производњи млека су резултат различитог приступа у исхрани, условима држања, хигијени, дезинфекцији, технологији 
производње. Такође, товом јунади се бави мањи број произвођача, и то не више од 10 јунади годишње, па зато они нису 
представљени у табели. 

 

Преглед сточних фарми– Овчарство (производња јагњади) 

Назив 
власникафарме 

Локација Врста стоке 
Сточни 
фонд 

Објекат(м2 ) 

Милић Саша Бадњевац Овце (виртемберг) 50 100 

Обрадовић Драгана Бадњевац Овце (виртемберг, Ил де фравс) 50 200 

Радојковић Жељко Бадњевац 
Овце (Романовска, Сјеничка, Пиротска, 

Кривовирска) 
70+180 460 

Лазић Јелица Бадњевац Овце (виртемберг) 40 150 

Петровић Оливера Г.Баточина Овце (виртемберг) 70 150 

Павловић Томислав Г.Баточина Овце (виртемберг) 25 110 

Симеуновић Драган Жировница Овце (виртемберг) 20 100 

Стевановић Ђорђе Жировница Овце (виртемберг) 20 120 

Обрадовић Мирослав Доброводица Овце (виртемберг) 20 70 

Добричић Слободан Доброводица Овце (виртемберг) 20 70 

Пантић Ненад Брзан Овце (виртемберг) 50 90 

Извор: Канцеларија за пољопривреду 
 

Одгајивачи оваца претежно се баве узгојем јагњади коју пласирају на пијаци и познатим уговореним купцима, а то су претежно 
печењаре и ресторани. 
 
Преглед сточних фарми– Свињарство (производња прасади/товљеника) 

Назив власника     
фарме 

Локација Врста стоке Крмаче Прасад Товљеници 
%  

меса 
% 

меса 

    
Објекат 

(м2) 

Братковић 
Жикица 

Бадњевац 
Свињарство 

(ландрас, јокшир, пиетрен) 
30 580 250 60% 60% 325+75 

Антић Дејан Милатовац 
Свињарство 

(ландрас, јокшир, пиетрен) 
16 300 150 60% 60% 200 

Стевановић 
Ђорђе 

Жировница 
Свињарство 

(ландрас, јокшир, пиетрен) 
11 230 80 60% 60% 150 

Милосављевић 
Слободан 

Прњавор 
Свињарство 

(ландрас, јокшир, пиетрен) 
10 200 / 59% 59% 180 

Јовановић 
Драгоје 

Г.Баточина 
Свињарство 

(ландрас, јокшир, дурок) 
10 180 40 57% 57% 100 
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Извор: Канцеларија за пољопривреду 
 

Највећи откупљивач товљеника је кланица „Будућност“ Крагујевац, а прасад се обично продају товљачима по целој Србији, 
као и печењарама и ресторанима. 
 

Ратарство -  производња житарица 
 

Када се говори о пољопривредној ратарској производњи, свакако да најважније место заузимају производња 
пшенице, кукуруза, сунцокрета и крмног биља. Ово је свакако последица традиционалних навика, климе, структуре 
земљишта, потребе сточарске производње, али и бољих откупних цена и приноса. Међутим, постоје и изражене 
промене у приносима из године у годину. Повећање, односно смањење приноса је директна последица „године“, тј. 
повољнијих или неповољнијих климатских прилика (суше, киша, град, болести...). Ово је нажалост последица 
екстензивног или полуинтензивног ратарења, где је утицај климатских фактора пресудан, а директан утицај 
произвођача путем наводњавања, ђубрења, заштите биља, и других агротехничких мера скроман или безначајан. 
Међутим, иако не говоримо о интензивној ратарској производњи, бележе се генерално већи приноси у односу на 
2000. годину, а разлог свакако лежи у новим технологијама и иновацијама у пољопривреди која су последица 
модернизације производње у глобалу.  
На територији општине Баточина нема великих складишних капацитета као ни великих система за наводњавање. 
Због уситњености парцела, недовољно примене агротехничких мера, али и због структуре земљишта, значајније 
побољшање приноса у ратарским културама се не може ни очекивати.  
 
Села у којима доминира ратарска производња погодна су за подизање и развој повртарске производње, која тражи 
одређена знања и више рада, али омогућава да се на мањим површинама и заради више. Уз одређена улагања која 
не морају бити много већа него у ратарској производњи, могу нашег пољопривредног произвођача ставити у знатно 
повољнији положај.Пшеница је уз кукуруз традиционално најзаступљенија култура. Њени приноси су нестабилни, и 
код индивидуалних пољопривредних произвођача се креће од 3-6 тона по хектару у просеку. Највећи део се предаје 
околним сладиштарима, а мањи део се користи на самом газдинству у исхрани. 

 

Преглед производње пшенице и кукуруза у периоду 2000-2012.година 

Година 

Пшеница Кукуруз 

укупан принос, тона просечан принос, кг укупан принос, тона просечан принос, кг 

ук
уп

н
о
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о
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о
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2000. 6000 25 5975 2500 3053 8929 - 8929 - 2719 

2001. 8568 118 8.450 3277 3782 14983 - 14983 - 4847 

2002. 8441 - 8441 - 3595 16884 32 16852 4000 5647 

2003. 4991 33 4958 1571 2621 13858 - 13858 - 3827 

2004. 8840 29 8811 4833 4242 19295 - 19295 - 5829 

2005. 6592 - 6592 - 3486 17966 - 17966 - 5500 

2006. 5020 28 4992 3111 3138 14872 - 14872 - 4570 

2007. 5014 27 4987 3000 3560 8234 - 8234 - 2477 

2008. 5137 38 5099 3800 3947 12116 - 12116 - 3603 

2009. 5120 - 5120 - 3707 14616 - 14616 - 4472 

2010. 4668 - 4668 - 3523 16088 - 16088 - 5070 

2011. 5788 - 5788 - 3975 12393 - 12393 - 4262 

2012. 5390 - 5390 - 3780 11727 - 11727 - 4134 

Извор: Републички завод за статистику 
 

Укупан принос пшенице на територији општине Баточина од 2000-2012. године (тона) 
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Извор: Републички завод за статистику 

Кукуруз је можда и најважнија стратешка биљка на територији општине Баточина. Иако се сточни фонд 
континуирано смањује, основна храна за стоку је и даље кукуруз, па се може рећи да је производња кукуруза доста 
стабилна, а приноси у поређењу са остатком републике солидни. Нови хибриди, нешто модернија механизација, па 
и стечена знања, омогућавају да приноси зрна буду око 5-7 тона по хектару у просеку, а такође и знатно веће 
количине силажне масе. 
 
Укупан принос кукуруза на територији општине Баточина од 2000-2012. године(тона) 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 
Када говоримо о ратарској производњи, мора се узети у обзир да иако су парцеле на територији општине Баточина веома 
мале, постоји и доста ратара који раде од 20–80 ха. 
 
Преглед произвођача ратарских култура на територији општине Баточина 

Име и презиме  Локација ха 

Култура 

Кукуруз 
клип 

Кукуруз 
силажни 

Пшеница Јечам 
Тритикал

е 
Сунцокре
т 

Вишегодиш. 
махунарке 

ха т ха т ха т ха т ха т ха т ха т 

Станковић 
Предраг 

Брзан 80 / / / / 10 4,2 25 3,8 / / 20 2,2 25 10 
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Станојевић 
Бојан 

Доброводица 68 / / / / 26 4,1 22 3,7 / / 12 2,4 8 9,5 

Глишић    
Саша 

Брзан 55 25 9 10 32 8 5 / / / / / / 12 12 

Сретеновић 
Перица 

Доброводица 50 25 8,5 / / 20 5,2 / / / // / / 5 11 

Гмитровић Рајко Кијево 48 7,6 10 / / 7,4 4,8 8,9 4 4 6 / / 20 10 

Јовановић 
Љубиша 

Градац 30 12 14 / / 18 5.6 / / / / / / / / 

Ђуршевић Саша Милатовац 30 15 8,5 / / 4,5 4,1 / / / / / / 8 10 

Димитријевић 
Томислав 

Доброводица 25 14 10 / / 4 4 2 3,9 / / / / 5 9.5 

Трифуновић 
Дражен 

Бадњевац 24 / / 20 25 / / / / / / / / 4 10 

Јанковић Драган Кијево 22 6,5 8,5 / / 7 4,6 / / / / 5 2,5 3,5 9,5 

Извор: Канцеларија за пољопривреду 
 

 

 

Највећи број њих обрађује од 5 – 20 ха и они нису приказани у табели. Сточарска производња је примарна на територији 
општине и највећи део производа ратарске производње се користи као сточна храна, док се мањи део продаје као вишак на 
тржишту. Механизација којом се обрађује земља је веома стара и тражи адекватну замену.  

 
Производња индустријског биља 
 
Код производње индустријског биља, постоји изражени тренд раста производње сунцокрета последњих година, а шећерна 
репа се готово више и не производи. Раст производње сунцокрета је директна последица отварања приватних предузећа која 
закључују уговоре са пољопривредним произвођачима о откупу ове стратешки важне биљке, уз одређене погодности по самог 
пољопривредног произвођача.  
 
Укупан принос сунцокрета на територији општине Баточина (тона) 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 
Овакав пример, где пољопривредници на једном месту добијају комплетан репроматеријал, савете и имају осигуран откуп, 
представља светлу тачку у пољопривредној производњи после гашења земљорадничких задруга. 
 
Укупан принос шећерне репе на територији општине Баточина  
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Извор: 
Републички завод за статистику 

Производња крмног биља 
Укупни приноси крмног биља на територији општине Баточина 

Детелина Луцерка Ливаде Пашњаци 

принос принос принос принос 
Укупан (т) По хектару(кг) Укупан(т) По хектару(кг) Укупан  (т) По хектару(кг) Укупан(т) По хектару(кг) 

2980 3787 5250 5021 400 1575 236 1026 

Извор: Републички завод за статистику 

 

У производњи крмног биља издваја се 
луцерка, затим детелина, док се ливаде све 
мање користе у природном облику, већ се 
врши досевање и ђубрење, па су и приноси 
знатно повећани. Овде је, такође, присутан 
тренд раста у производњи. Од укупних 
приноса крмног биља на територији општине 
Баточина, луцерка је заступљена са 59,21%, 
детелина са 33,61%, док су приноси са 
ливада и пашњака знатно мањи и у укупном 
проценту приноса учествују са 4,51%, 
односно 2,66%. 

 

 

 

Пчеларство- производња меда 
 

Пчеларство представља део процеса диверсификације економских активности на селу која представља изузетно 
атрактивну пољопривредну делатност и која последњих година почиње да се тржишно усмерава у правцу 
прихватања услова и стандарда ЕУ. На територији општине Баточина постоји Удружење пчелара општине Баточина 
са 63 члана и 3155 кошница. Преглед највећих произвођача меда на територији општине Баточина је дат у следећој 
табели: 
 
Преглед произвођача меда на територији општине Баточина 

Име и презиме Број кошница 

Павловић Мирослав 500 

Андрејевић Бора 120 

Несторовић Радоје 110 
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Митић Перица 100 

Митрашиновић Драган 80 

Вујичић Мирослав 70 

Лепојевић Зоран 60 

Јовановић Зоран 60 

Јанковић Драган 40 

Извор: Канцеларија за пољопривреду 
 
 
 
ПОВРТАРСТВО 
За разлику од производње житарица где се не може установити константан раст, може рећи да приноси у повртарству расту из 
године у годину, гледајући период од 2000. до  2012. године, што се може приписати све већој пластеничкој производњи у 
заштићеним условима, али и мањим површинама на отвореном где се уз знатно мања улагања уводе системи за 
наводњавање и грејање, а како је ова роба тражена на тржишту и има адекватнију цену од житарица, раст је у потпуности 
нормалан. Доминира производња паприке, парадајза, краставца, лука, купуса, зелене салате, а смањује се производња 
пасуља и кромпира која је до почетка овог века била доминантна. 
 

Приноспасуља и кромпира 2000-2012.године 

Година 

Шећерна репа Сунцокрет Пасуљ 1) Кромпир 1) 

принос принос принос принос 

укупан,  
у тонама 

кг по 
хектару 

укупан,  
у тонама 

кг по 
хектару 

укупан,  
у тонама 

кг по 
хектару 

укупан,  
у тонама 

кг по 
хектару 

2000. 1437 13817 347 1123 117 805 2383 8568 

2001. 1722 20023 560 1707 258 1855 2645 9753 

2002. 1316 18027 350 1872 322 2215 3168 11344 

2003. 1060 17667 264 1571 214 1410 3040 11007 

2004. 825 18333 471 2191 309 2022 3079 10610 

2005. 717 18385 231 1833 321 2138 2895 10414 

2006. 691 18184 141 1659 342 2250 3163 10650 

2007. 605 17286 165 1387 236 1511 3115 10383 

2008. 541 16906 221 2009 223 1415 2786 9134 

2009. 800 25000 226 2132 215 1382 2919 9447 

2010. 504 18000 175 1882 243 1522 4887 15613 

2011. 487 18037 169 1857 245 1486 5009 16263 

2012. 27 1000 420 1927 224 1397 2655 8429 

1) Укључена је производња чистог усева и међуусева, а просечан принос за чист усевИзвор: Републички завод за статистику 

 

Принос пасуља на територији општине Баточина (у тонама) 
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Извор: Републички завод за статистику 

Принос кромпира на територији општине Баточина (у тонама) 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 

ВОЋАРСТВО 
Не може се рећи да је воћарствостратешка грана у пољопривредној производњи општине, али с обзиром на констатно 
повећање у скромном обиму, како броја хектара тако и приноса по хектару, оно постаје за већину пољопривредних 
произвођача један од важнијих начина да се увећа профит.Већина људи који се не баве пољопривредом као основном 
делатношћу а поседује пољопривредно земљиште, све чешће се одлучује да на њему подигне воћњаке и на тај начин покуша 
да оствари додатни извор прихода, који би требало свакако да буде већи него да земљиште дају под закуп.  
 
Подручје општине је веома погодно за гајење шљиве, јабуке, крушке и кајсије, те се ове културе највише и гаје. Приметно је и 
све веће интересовање за узгој дуње, од које се добија изузетно квалитетна и цењена ракија. Несумњиво, како се смањује број 
хектара под ораницама, тако се повећава број под воћњацима, а то се једино може објаснити профитом и уложеним радом по 
јединици пољопривредне површине. Иако се третира као поврће, бостан је такође незаобилазан у воћарској производњи, а 
нарочито у селу Кијеву.  
 

Број газдинстава према величини површине под воћем и бобичастим воћем 

 

Укупно <0.5 ха 0.5<= ха <1 1<=ха<2 2<=ха<5 5<=ха<10 

Површ. 
(ха) 

Број 
газд. 

Површ
.  (ха) 

Број 
газд. 

Површ
. 

(ха) 

Број 
газд. 

Површ. 
(ха) 

Број 
газд. 

Површ
.  (ха) 

Број 
газд. 

Површ.  
(ха) 

Број газд. 
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Укупно 254,81 733 119,28 574 76,53 123 34,83 29 16,17 6 8,00 1 

Породично 
газдинство 

253,92 731 119,08 573 75,84 122 34,83 29 16,17 6 8,00 1 

Правно 
лице 

0,89 2 0,20 1 0,69 1 / / / / / / 

                                                                                                                                 Извор: Републички завод за статистику 

Воћарство – производња јабука и шљива у периоду од 2000-2012.године 

 
Година 

Јабуке Шљиве 

број родних 
стабала 

принос 
број родних 

стабала 

принос 

укупан, тона 
по једномстаблу, 
кг 

укупан, тона по једном стаблу, кг 

2000. 12390 98 7,9 100000 516 5,2 

2001. 13605 107 7,9 101450 854 8,4 

2002. 12965 70 5,4 135950 405 3,0 

2003. 13240 117 8,8 104350 936 9,0 

2004. 13615 109 8,0 109450 1.182 10,8 

2005. 14650 125 8,5 109500 933 8,5 

2006. 14775 129 8.7 109950 995 9,1 

2007. 31230 231 7.4 109700 1321 12.0 

2008. 31260 147 4.7 109800 1281 11.7 

2009. 31385 442 14.1 108950 1524 14.0 

2010. 31620 117 3.7 110110 384 3.5 

2011. 31648 280 8.8 110080 1137 10.3 

2012. 15560 130 8.4 110160 1011 9.2 

Извор: Републички завод за статистику 
 

Број родних стабала јабукена територији општине Баточина 

 
Извор: Републички завод за статистику 

 

Број родних стабала шљивена територији општине Баточина 
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Извор: Републички завод за статистику 

Виноградарство 
 

Виноградарство није развијено у довољној мери колико природни услови то омогућавају. На територији општине 
регистрована је само једна винарија у селу Жировница и то је винарија „Подрум Стевановић“. Остали засади 
винове лозе су у власништву физичких лица на мањим површинама. Укупно је 206 РПГ који имају засаде винове 
лозе, од којих 200 РПГ имају мање од 0.5 ха под виновом лозом. 

 

Број газдинстава и површина према величини површине под виноградима 

 

Укупно <0.5 ха 0.5<= ха <1 1<=ха<2 2<=ха<5 

Површ. 
(ха) 

Број  
газд. 

Површ.  
(ха) 

Број 
газд. 

Повр
ш. 

(ха) 

Број 
газд. 

Површ. 
(ха) 

Број 
газд. 

Површ.  
(ха) 

Број 
газд. 

Укупно 36,87 206 22,12 201 1,75 3 0 0 3,00 1 

Породично 
газдин. 

36,42 205 21,67 200 1,75 3 0 0 3,00 1 

Правно лице 0,45 1 0,45 1 0 0 0 0 0 0 

Извор: Републички завод за статистику 
 

Ветеринарске станице 
 
Ветеринарска станица Лапово задужена је и за територију општине Баточина, тако да у Баточини постоји амбуланта 
која је у склопу наведене. Поред ње, на територији општине постоји још једна приватна амбуланта која се такође 
налази у Баточини. У вези са овим треба рећи да постоји предлог за формирање заједничког сточног гробља за 
општине Баточина, Лапово и Рача са карантином за животиње.  Постоји потреба за увођењем систематске 
дератизације у општини, због ширења салмонелозе 

 
Преглед осталих институција чија је делатност пољопривреда 
 

Преглед организација и институција из области пољопривреде 

Назив Локација Делатност 

Удружење пољопривредника 
Баточина 

Баточина 
Помоц пољопривредницима у њиховој 
делатности 

Удружење пчелара Баточина Баточина Организација и помоћ 

Удружење одгајивача ситних 
животиња 

Баточина Организација и помоћ 
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Извор: Локална самоуправа 
 

У остале организације чија је делатност пољопривреда можемо убројати  Удружење пољопривредника Баточина са 
око 100 чланова, Удружење узгајивача ситних животиња „Баточина 1984“ са 15 регистрованих чланова који се баве 
узгајањем кунића, разних врста живине, делом и у комерцијалне сврхе, који иза себе имају 14 одржаних изложби у 
Баточини, затим Удружење пчелара општине Баточина са 63 члана и 3155 кошница. 
 
Општину Баточину карактеришу мале парцеле и уситњени поседи, за овај део Србије просечни резултати у пољопривредној 
производњи, застарела механизација и објекти за држање животиња, сваштарење у производњи без јасног циља и планирања 
пласмана производа, тј. дефинисаног тржишта.Највећа шанса општине Баточина  је сточарство и повртарство, па донекле и 
воћарство, који бележе све већи напредак, па из тог разлога треба подстаћи и помоћи произвођачима да превазиђу тренутне 
потешкоће и остваре позитиван резултат.  
 
Побољшање резултата може се постићи едукацијом пољопривредних произвођача, удруживањем,субвенцијама, обновом 
механизације и објеката, набавком система за наводњавање, набавком грла високог генетског потенцијала, одговарајућих 
сорти, модернизацијом и иновирањем производње. 

 
7. ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИВОТНА СРЕДИНА 
 
Путна и железничка мрежа 
 
Према подацима којима располаже Општински фонд за путеве, а који се односе на 2016. годину, на територији 
општине Баточина, налази се 14,015 км магистралног пута И Б-24 и 5.11 км регионалног пута Р 214 Велика Плана - 
Јагодина. Такође, кроз територију општине Баточина пролази и ауто пут Е-75 који је део Коридора 10. О овим 
путевима стара се ЈП „Путеви Србије“.  
 
Магистрални пут ван вароши Баточине је у врло добром стању. У току је модернизација овог пута у целокупној 
његовој дужини у смислу додавања још једне траке и унапређивање овог пута у категорију ауто пута, као и спајање 
истог са Коридором 10. 
 
Структурапутева на територији општине Баточина (у км) 

Укупно 
Савремени 

коловоз 

Магистрални Регионални Локални 

укупно 
савремен
и коловоз 

укупно 
савремен
и коловоз 

укупно 
савремен
и коловоз 

74 68 12 12 6 6 56 50 

Извор: Републички завод за статистику 
 

Преглед локалних путних праваца у општини Баточина 

Ред. 
Број 

Локални пут 
Укупна 
дужина 

Кроз насеље Ван насеља 

1. Л-201  Баточина-Црни Као-Рача 6,8 км 1,3 км 5,5 км 

2. Л-202 кроз насељено место Ц. Као 2,7 км 2.2 км 0,5 км 

3. Л-203 кроз насељено место Градац 1,8 км 1,8 км  

4. Л-204 Градац-Бадњевац-М1.11 7,8 км 5,4 км 2,4 км 

5. Л-205 М 1.11 – Никшић-Милатовац-Бадњевац 2,45 км 1,85 км 0,6 км 

6. Л-206 М 1.11-Жировница-Прњавор 4,2 км 2,1 км 2,1 км 

7. Л-207 М1.11-Милатовац Цветојевац 3,1 км 1,8 км 1,3 км 

8. Л-208 Жировница-Прњавор 2,7 км 2,7 км - 
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9. Л-209 Баточина-Доброводица-Кијево 5,0 км 1,3 км 3,7 км 

10. Л-210 Доброводица –Кијево 3,2 км 2,3 км 0,9 км 

11. Л-211 Брзан-кућа Антонијевић. А. 4,3 км 3,0 км 1,3 км 

12. Л-212 Брзан-Солило-школа 1,8 км 1,8 км - 

13. Л-213 Брзан-Гаврановачка мала 2,1 км 2,1 км - 

Извор: Локална самоуправа 
 
Од регионалних путних праваца значајни су регионални пут Р 214, који пролази кроз територију општине Баточина 
дужином од 5.11 км и то од одвајања од магистралног пута И Б-24, на Рогот раскрсници, па до уласка на територију 
општине Јагодина. Почев од септембра месеца 2008. године, овај пут је реконструисан, проширен и модернизован.  
 
Када је реч о локалним путним правцима, постоји 13 путева који су фреквентни што се саобраћаја тиче и који као 
такви могу да се издвоје. Сваки од путева наведених у табели је асфалтиран и реконструисан. 
 
У периоду од 2012. године реконструисани су и асфалтирани следећи локални путеви и улице на територији 
општине Баточина: 

 
Преглед асфалтирних локалних путних праваца у општини Баточина од 2012. године 

Ред. 
Број 

Локални пут / улица Укупна дужина 
Опис радова на уређењу путне 

инфраструктуре 

1. Ловћенска улица у Баточини 475,43 м Реконструкција 

2. Железничка улица у Баточини 958,94 м Реконструкција 

3. Локални пут до гробља у Кијеву 386,74 м Асфалтирање 

4. Пут код Чеде у Жировници 445,37 м Реконструкција 

5. Засеок Бусија у Жировници 258,89 м Реконструкција 

6. 
Приступна саобраћајница и паркинг простор општинског 
дворишта Општинске управе општине Баточина 

176,96 м Асфалтирање 

7. Пут до гробља у Баточини 500,49 м Реконструкција 

8. Војвођанска улица у Баточини 164,36 м Асфалтирање 

9. Улица Краљевића Марка у Баточини 106,11 м Асфалтирање 

10. Локални пут у Милатовцу 1018,84 м Реконструкција 

11. Пут према шљункари у Брзану 258,92 м Реконструкција 

12. Улица Филипа Вишњића у Баточини 193,84 м Асфалтирање 

13. Улица Војводе Мишића у Баточини 87,82 м Асфалтирање 

14. Улица Лава Толстоја у Баточини 122,77 м Асфалтирање 

15. Пут до железничке станице у Баточини 101,63 м Асфалтирање 

16. Сервисна саобраћајница од Градца до Горње Баточине 812,71 м Изградња 

17. Улица Димитрија Туцовића 170,00 м Реконструкција 

18. Пут до Топлане  30,00 м Реконструкција 

19. Пут  код Лименке  220,00 м Реконструкција 

20. Пут у Црном Калу  980.00 м Реконструкција 

21. Сокак Гајић Косаре, Брзан 292.00 м Реконструкција 

22. Сокак Рибарци, Брзан 330.00 м Реконструкција 

23. сокак Петровића, Брзан 316.00 м Реконструкција 

24. сокак Благојевића, Брзан  255,56 м Реконструкција 

25. сокак Ђорђевића, Брзан 195,00 м Реконструкција 

26. сокак Бојковића, Брзан  577,30 м Реконструкција 

27. пут у Никшићу  350,00 м Реконструкција 

28. пут у Жировници   274,00 м Реконструкција 

29. пут у Доброводици  217,00 м Реконструкција 

30. пут у Градцу  696,00 м Реконструкција 

31. Пут кроз засеок Накићи , Брзан 790.00 м Асфалтирање 
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32. Муњин сокак, Брзан 250.00 м Асфалтирање 

33. Пут до куће Жике Мрце, Брзан 440.00 м Асфалтирање 

34. Пут према Јаковљевићима, Брзан 330.00 м Асфалтирање 

35. Пут код Кузмића, Брзан 410.00 м Асфалтирање 

36. Пут Бадњевац-Градац 405.00 м Асфалтирање 

37. Пут у Кијеву (засеок Јовановић) 118.00 м Асфалтирање 

38. Пут кроз рејон 1 у селу Кијеву 950.00 м Асфалтирање 

39. Пут у Брзану, засеок Лепојевић 55.00 м Асфалтирање 

40. Пут у Брзану, засеок Пајићи 330.00 м Асфалтирање 

41. Пут у Брзану, засеок Ролин  225.00 м Асфалтирање 

42. Пут у Брзану, засеок Станковић   215.00 м Асфалтирање 

43. Пут у Брзану, засеок Бојанић 115.00 м Асфалтирање 

44. Пут у Брзану, засеок Миленовић 140.00 м Асфалтирање 

45. Пут у Брзану, засеок Чокарић 160.00 м Асфалтирање 

46. Пут у Брзану, Буздин сокак – круг у селу Брзан 305.00 м Асфалтирање 

47. Пут у Брзану, Типова пољана 380.00 м Асфалтирање 

48. Пут у Брзану, Фиргин сокак 180.00 м Асфалтирање 

49. Пут у Брзану, сокак Милоичић, Шиљеговачка мала 240.00 м Асфалтирање 

50. Пут у Брзану, сокак Раџићи 180.00 м Асфалтирање 

51. Пут у Брзану, пут према чесми 55.00 м Асфалтирање 

52. Пут у Брзану, Солило, Цурикића сокак 115.00 м Асфалтирање 

53. Пут у Доброводици 650.00 м Асфалтирање 

Извор: Локална самоуправа 
 

Према подацима МУП-а Баточина, некатегорисани путеви, заузимају дужину од 24,2 км путних праваца на 
територији општине. Улице у Баточини се простиру на 24,52 км дужине. Кад је у питању железнички саобраћај кроз 
територију општине Баточина пролази главни железнички правац Србије Будимпешта – Београд – Лапово – Ниш – 
Скопље – Солун, као и Лапово – Баточина - Крагујевац – Краљево. 

 
Водоснабдевање и управљање отпадом 
 
Општина Баточина спада у „суве“ области, што је карактеристика, генерално, Шумадијског округа. Суве области су 
проблематичне када је реч о водоснабдевању. Баточина се снабдева водом техничког квалитета из крагујевачког 
система „Морава“. Дистрибутивна мрежа баточинског водовода се одваја од крагујевачког примарног водовода на 
излазу из шуме Рогот, на територији општине, и њоме је обухваћена само варош Баточина и село Баточина. Од 
осталих насеља, села Милатовац са Осојаком и Никшић су прикључена такође на крагујевачки водоводни систем, 
док остала села општине нису обухваћена овом мрежом и снабдевају се из сопствених система, бунара и 
хидрофора. Општина добија воду од крагујевачког водоводног система, под условима који су неприхватљиви. Вода 
је, осим законом прописаног хлорисања, непречишћена, техничког квалитета и као таква се не може користити за 
пиће. 
 
Поред овог проблема, због застарелости и дотрајалости мреже дистрибутивног водовода, велики су губици у самој 
мрежи. Процењују се на 65%, што је, такође, велики проблем и због чега постоји потреба за реконструкцијом 
примарне мреже у читавом делу којим пролазе азбестне и цементне цеви. Општина, у складу са својим 
финансијским могућностима, ради на изградњи сопственог система за водоснабдевање са изворишта „Јасик“ у 
Брзану, како би били отклоњени постојећи проблеми који постоје у водоснабдевању. До краја 2008. године је 
изграђен резервоар, бунари Б1 и Б2 од пројектованих четири бунара, црпна станица и цевовод у дужини од 6500 м 
од пројектованих 12200 м до спајања са баточинском дистибутивном мрежом. Изграђен је и потисни вод до бустер 
станице Брзан, дужине 2100м, потисни вод од црпне станице Брзан до резервоара Брзан, дужине 1100м, као и 
бустер црпна станица Брзан. Дистрибутивна мрежа још увек није изграђена, и по изградњи исте ће се омогућити 
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водоснабдевање за 1200 домаћинстава. У истом периоду израђује се и пројектна документација фабрике за 
пречишћавање питке воде која ће бити лоцирана на самом изворишту. 
 
Према подацима ЈКП „7 Јули“, покривеност општине водоводом је 68%, док је број прикључака на водовод 2177, од 
чега је 2043 из категорије домаћинстава, а 134 из категорије привреда. Укупна реализована дужина примарне 
мреже је 11845 м. Процена је да је потребно реконструисати примарну мрежу у дужини од 8775 м у делу у коме су 
постављене азбестне цеви, а до сада је реконструисано 300м азбестних цеви, које су замењене пластичним. Према 
подацима ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, укупна дужина водоводне мреже у насељима Баточина, 
Никшић, Осојак и Милатовац износи 43.128 м.  
 
Магистрални цевовод Ø315од изворишта „Јасик“ до резервоара „Плоче“ изграђен је до 2014.године од стационаже км 0,00 до 
км 10+107,92, а планирано је да се до краја 2015.године изведу радови на изградњи преостала 2км магистралног цевовода, 
односно стационаже одкм 10+107,92 до км 12+262,96. Завршетком ових радова, а потом и изградњом резервоара „Плоче“ са 
бустер станицом, као и бунара Б3 и Б4 на изворишту „Јасик“, општина Баточина би добила сопствени систем за 
водоснабдевање. 

 
 
 
 
Третман отпадних вода и канализација 
 

Општина Баточина нема адекватно решење на питање сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода. У 
самој вароши општине постоји канализациона мрежа која покрива око 3/4 насеља. У осталим насељима не постоје 
системи за сакупљање, одвођење и третман отпадних вода, већ се испуштање истих врши индивидуално, у 
неадекватно изведене септичке јаме, копане бунаре или оближње водотокове. Такав је случај са реком Лепеницом, 
која акумулира целокупну фекалну канализацију. 
 
О укупној дужини примарне мреже фекалне канализације нема поузданих података. Ова мрежа обувата центар 
вароши Баточина, насеље Нова Лозница, насеље Стара Лозница ( Главни колектор и деоница 6), насеље „Крстићки 
крај”, и део насеља Доња Мала и „Јефтићки крај“. Сва ова насеља део су вароши Баточина, у којој скупа има 974 
прикључака на мрежу фекалне канализације, од чега је 864 из категорије домаћинства а 110 из категорије 
привреда. Канализација није опремљена постројењем за пречишћавање отпадних вода, тако да се отпадне воде 
уливају директно у водоток реке Лепенице која протиче кроз Баточину и то у само једном уливу. Систем је 
опремљен са седам црпних станица, распоређене по вароши и по пројектној документацији. 
 
Општина Баточина нема израђен Генерални пројекат система за скупљање и одвођење отпадних вода, али је у 
плану ширење канализационе мреже и изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода  које ће бити 
постављено на постојећем уливу каналиације у водоток реке Лепенице. 
 
Управљање отпадом 
 

Депоновање комуналног отпада представља, као и у већини општина широм Србије, једини начин одлагања чврстог 
отпада у општини Баточина. Организовано сакупљање комуналног отпада је поверено фирми „АСА Врбак“ из 
Лапова. Општина Баточина је иначе један од оснивача овог друштва које је основано на период од 25 година. Поред 
Баточине, оснивачи овог друштва су општине В. Плана, Деспотовац, Рача, Лапово. Чврсти комунални отпад се 
депонује на градску депонију у Лапову, пошто је Баточина АСА корисник фирме „АСА Врбак”. Овом предузећу је 
поверено прикупљање, превоз и одлагање отпада. У плану је изградња регионалне санитарне депоније, која ће 
бити изграђена по најновијим европским стандардима и опремљена технологијом за сепарацију отпада, рециклажу, 
сакупљање и одводњавање отпадних вода. АСА, као стратешки партнер, ће самостално обављати послове 
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селекције и пласмана секундарних сировина, суфинансирања, изградње регионалног центра за сакупљање, 
селекцију и одлагање чврстог комуналног отпада и управљање регионалним центром. 
 
Предузеће АСА бави се сакупљањем комуналног отпада на територији општине Баточина од 15.04.2008. године, 
при чему се према расположивим подацима годишње депонује између 3100т и 3200т комуналног отпада, односно 
око 260т месечно. Сакупљање отпада на подручју општине Баточина, организовано је раздвајањем појединих 
категорија отпада још на извору сакупљања. Постоје посебни контејнери за одлагање пластике и посебни 
контејнери за одлагање картона. Овде је, такође, битно нагласити, да на територији општине, у насељеном месту 
Брзан, постоји фабрика за рециклажу пластике, „Брзан пласт” ДОО, која се веома успешно бави овом делатношћу 
од 2001. године. 
 
Што се тиче дивљих депонија, 2005. године на подручју општине Баточина је било регистровано 10 дивљих 
депонија, што у сеоским подручјима, што на територији саме вароши. Активним деловањем комуналних служби и 
еколошке инспекције, овај број је битно смањен. У свим сеоским насељима, постављени су контејнери за 
сакупљање чврстог комуналног отпада, што је сеоском становништву омогућило да одлаже отпад, и на тај начин 
организовано сакупља исти, тако да је одлагање отпада на дивље депоније у великој мери редуковано.  
 
Електрификација, гасификација и грејање 
 
Степен електрификације општине Баточина је 100%. Упркос томе, надлежне службе се константно боре са 
проблемима дотрајале и неквалитетне дистрибутивне инфраструктуре што у великој мери отежава снабдевање 
електричном енергијом. Трафостанице 35 kW, којих има три на територији општине Баточина и далеководи 35 kW 
су примарни високонапонски објекти којима се врши дистрибуција електричне енергије на подручју ове општине. 
Укупна дужина подземних водова од 10 kW ових трафостаница је 11.300 м а укупна дужина надземних водова од 10 
kW је 62.500м. У овој мрежи далеководи су израђени претежно на бетонским а мањим делом на дрвеним 
импрегнираним стубовима. На територији општине, има укупно 72 трафостанице од 10 kW различитих типова и 
опремљености. Дужина подземних водова од 0,4 kW ових трафо станица је 16.000 м, док је дужина надземних 
водова од 0,4 kW 198.000 м. Када је у питању јавна расвета, дужина ваздушних водова износи 140.000м а дужина 
подземних водова 10.000 м. Током 2016.године, извршена је замена 154 живиних сијалица ЛЕД сијалицама и 559 
живиних сијалица натријумовим сијалицама у варошици Баточина и већем делу Брзана.  
 
У 2008. години започета је изградња разводног гасовода од Баточине до Цветојевца, који се финансира из 
средстава НИП-а, а такође и припрема изградње гасно мерне регулационе станице, која ће се такође финансирати 
из истих извора. У плану је изградња дистрибутивне гасне мреже чиме ће општина својим становницима омогућити 
коришћење овог енергента. 
 
Општина Баточина је 2014. године закључила Јавни уговор са „Топлинг Грејањем“ из Београда ради обављања 
комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије, на период од мин 35 година од закључења 
уговора. Јавни партнер – општине Баточина је уступила приватном партнеру топлану, односно централизован 
топлификацијски систем са извориштем у топлани за снабдевање потрошача топлотном енергијом, која својом 
дистрибутивном мрежом покрива око 10% територије, са укупно 190 прикључака, од којих је 170 из категорије 
домаћинства а 20 из категорије привреда, углавном у самом центру. Топлана има два котла, која се активно 
користе, од укупно 2x1,7 мW инсталираног капацитета, на угаљ. Дистрибутивна инфраструктура је у великој мери 
дотрајала и у константним хаваријама, за чије санирање је задужен приватни партнер „Топлинг Грејање“, што 
захтева ремонт и замену целокупне топловодне мреже. Како се општина све више шири и, самим тим, изграђује, 
намера приватног партнера је је усмерена на повећање производног капацитета, и прелазак на био масу и 
когенерацију.  
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Општина Баточина је 2013. године закључила тространи уговор о пословно-техничкој сарадњи на гасификацији 
општине Баточина са Јавним предузећем „Србијагас“ и „Високоградњом инжењеринг“ д.о.о којим је уговорена 
изградња прикључног гасовода од излазне славине на месту прикључења у зони ГМРС „Баточина“ на разводни 
гасовод  „Баточина-Цветојевац“, у укупној дужини од 1500м до ИЗ Брзан, изградња ГМРС „Баточина“, као и МРС и 
ШП „Баточина“, дистрибутивну гасоводну мрежу од ПЕ цеви и црева у дужини од 250.000м за снабдевање 
природним гасом будућих потрошача у насељима: Индустријска зона, Брзан, Доброводица, Кијево, Жировница, 
Прњавор и Баточина-град (северозападни крак гасовода ДГМ) и 4.832 индивидуалних гасних прикључака за 
потребе будућих потрошача у општини Баточина са монтажом. У досадашњем периоду изведени су радови на 
гасификацији месних заједница Брзан, Кијево, Доброводица и Жировница и и изграђена је ГМРС. 
 
Просторно планирање 
 

Општина Баточина има израђен Просторни план, који је 2010. године израдио Југословенски институт за урбанизам 
и становање „Југинус“ Београд, као и План детаљне регулације за индустријску зону „Брзан“, који је 2014.године 
израдио такође „Југинус“ Београд.Генерални урбанистички план општине Баточина, рађен је за временски период 
од 2005. године до 2022. године. По ГУП-у, површине које су опредељене за привредне делатности износе 25,65 ха. 
Од тога је 23,50 ха површине постојећих (реализованих) радних зона. Од укупне површине која је намењена 
обављању привредних делатности, у власништву државе је 0.11,00 ха, а у приватном власништву је 0.08,00ха. 
 
Дигитализоване геодетске подлоге за општину Баточина постоје. У плану је орто-фото снимање територије 
целокупне општине. Потребна средства за реализацију планираног снимања процењују се на 1.050.000,00 динара 
 
Преглед подстицајних мера које је одредила општина иностраним инвеститорима 
 
Како би се повећао прилив страних инвестиција, општина Баточина је одредила низ подстицајних мера: 

 
- Инвеститор добија бесплатну локацију за иградњу пословног погона на период од 99 година без накнаде. 

- Инвеститор се ослобађа: 
 плаћања општинских такси, 

 накнаде за уређење грађевинског земљишта, 
 накнаде за промену намене земљишта и накнаде за коришћење грађевинског земљишта, 
 плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме ( 5 до 10 год. )  

- Општина се обавезује да ће пружити сву неопходну логистику из делокруга својих надлежности. 
- У року од 24 сата општина ће издати грађевинску дозволу, као и све потребне сагласности после прикупљања потребних 

докумената од институција које нису у надлежности општине. 
- Сви уговори са потенцијалним инвеститорима реализоваће се по принципу "Греенфиелд" инвестиција. 
- 80% радника мора имати пребивалиште на територији општине Баточина. 

 
Укупна површина индустријске зоне је 17 хектара. Поред стратешки веома повољног положаја, кроз индустријску зону пролази 
водовод као и траса магистралног гасовода са могућношћу прикључка изградњом гасно-мерне регулационе станице.  Све 
саобраћајнице су у добром стању, путеви су високог реда по значају тако да је обезбеђен безбедан и конфоран приступ 
парцелама. Високонапонска мрежа пролази непосредно поред индустријске зоне, док се нисконапонска мрежа налази на 
северном улазу у зону. 

 
Телекомуникације 
 
На територији општине Баточина фиксним телефонским саобраћајем управља национална компанија Телеком 
Србија. Према подацима ЈП Пошта Србије и ад „Телеком Србија“, на територији општине Баточина има 4 поште. 
Када је у питању мобилна телефонија на територији општине Баточина доступни су сигнали сва три оператера: 
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Теленор, МТС и ВИП. Покривеност мрежом, на територији општине Баточина је потпуна и доступне су све услуге 
које ови оператери пружају и на нивоу Републике Србије. 
 
Животна средина 
 
Стање животне средине у општини Баточина највише зависи од врсте индустријских постројења и технологија која 
се примењује за производњу. Најугроженији део општине налази се у насељу Градац где се налази погон за 
прераду камена. У почетку рада овог погона није било већих последица на животне услове локалног становништва 
јер се прерада одвијала ручно и у мањем обиму. Повећана потражња за каменим агрегатима условила је увођење 
механизоване производње. Таква производња  довела је до негативних последица по животну средину које су се 
одразиле на повећање буке услед рада погона, повећање обима минирања, повећању загађености ваздуха 
прашином услед транспорта локалним путевима. Додатни проблем представљала је чињеница да су технолошке 
линије биле постављене на узвишењу изнад погона, тако да су ветрови разносили индустријску прашину по околини 
угрожавајући целокупну територију Градца. Наиме, вршена су мерења у двориштима кућа у околини предузећа 
“Стражевица”, код каменолома у Грацу и у почетку загађеност ваздуха није прелазила граничне вредности. 
Међутим, дешавало се да те вредности порасту изнад граничних услед неповољних временских прилика, као што 
су висока температура ваздуха, повишен атмосферски притисак и сл. У том периоду загађеност ваздуха је изражена 
због повећане концентрације камене прашине што је у више наврата утицало на одлуку о самоиницијативном 
обустављању производње од стране предузећа “Стражевица” или је то чињено по налогу надлежног општинског 
инспектора.Почетком деведесетих година, долази до дислоцирања технолошких линија у ниже делове каменолома 
и изградње алтернативних путних праваца што доводи до смањења негативних последица по животну 
средину.Највећи емитери штетних материја на територији општине Баточина су предузећа "Стражевица" а.д., 
„Брзан-пласт", „Алуролл", „Полипак", „Минела", „Грах аутомотиве" као и бензинске пумпе. 

8. ОБРАЗОВАЊЕ  
 
Предшколско образовање 

 
ПУ „Полетарац„ је васпитно-образовна Установа чија је   основна делатност   васпитање, образовање, нега и исхрана, 
превентивно-здравствена и социјална заштита деце од 10 месеци до поласка у школу. Као таква, Установа задовољава 
основне потребе деце, породице и  локалне средине.Састав јединствене радне организације Установе чине: централни 
објекат у Баточини, издвојене групе са полудневним боравком у  Брзану, Бадњевцу, Милатовцу,Прњавору, Црном Калу Кијеву, 
Доброводици  и Жировници. ПУ „Полетарац“ испуњава све услове у погледу простора, опреме, хигијенско- техничких услова и 
кадрова за обављање делатности и пружање услуга у области друштвене бриге о деци предшклског узраста. 
 
Централни објекат у Баточини је наменски грађен као комбиновани објекат за боравак деце од десет месеци  до седам година. 
ПУ обавља делатност и при основним школама у посебно преуређеним просторијама. Објекти у којима бораве деца 
задоваваљавају све услове утврђене Правилником о ближим условима за почетак рада и обављања делатности установе за 
децу предшколског узраста.Стање опремљености. Предшколска установа „ Полетарац“ поседује опрему која испуњава 
критеријуме за безбедан боравак деце. 

 
Простор за рад јаслених и васпитних група чини: 
 

- простор за боравак деце  ( радне собе са санитарним чворовима), 
- заједнички простор ( кухиња, перионица, просторија за васпитно- образовно особље са простором за дидактички 

материјал, котларница, санитарне просторије за одрасле, холови са центрима интересовања), 
- отворени простор ван објекта ( игралиште, травнате површине и прилазне стазе). 
 
У централном објекту је укупно седам радних соба и фискултурна сала која је тренутно адаптирана у простор радне собе. Све 
радне собе су адекватно опремљене дидактичким материјалом, играчкама и материјалом за рад са децом према 
специфичностима узраста, а у складу са програмским активностима.Опрему отвореног простора чине справе за игру, клупе, 
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летњиковац у облику замка, за активности на отвореном. На појединим деловима отвореног простора засађено је дрвеће и 
зеленило које одговара здравствено хигијенским захтевима боравка деце. 
 
Организација рада 
 
Основни облици рада са децом су целодневни (јаслене и деца узраста од три до укључивања у програм припреме за школу и 
припремни предшколски програм) и полудневни (предшколско полудневни боравак у тајању од четири и шест сати). За 
2016/17. годину, похађање припремног предшколског програма је обавезно за децу рођену од 1. марта 2010 до 1. марта 2011. 
 

У школској 2016/17 број укупан број  уписане деце је 
244.У Установи организују се бројне активности 
различитог карактера: 
 

- самосталне активности по дечјем избору, 
- усмерене активности и комбиноване 

активности у просторијама за боравак или на 
отвореном простору, 

- јутарње телесно вежбање и рекреативне 
паузе,време за задовољавање хигијенских и 
физиолошких потреба, оброци и спавање 

 

Обухват деце припремног предшколског узрста 

Ред.б. Објекти Укупно 

1. Централни објекат 57 

2. Брзан 3 

3. Жировница 8 

5. Милатовац, Прњавор 5 

6. Бадњевац 8 

7. Кијево, Доброводица 7 

8 Црни Као 1 
Укупно 89 

Извор: Локална самоуправа 

 
Установа посебно обраћа  пажњу  на сарадњу са родитељима пре свега на јачање родитељске компетенције и укључивање 
родитеља у васпитно образовни рад. Стручно усавршавање у Установи подразумева различите облике реализације, како на 
индивидуалном плану тако и кроз организоване облике на нивоу Установе. 

 
Обухват деце  узраста од 10 месеци до 5 и по година 

Ред.б. Васпитна група Број деце 

1. Мешовита јаслена група 20 

2. Млађа васпитна група 18 

3. Средња васпитна група 31 

4. Старија васпитна група 22 

5. Брзан 9 

6. Бадњевац 10 

7. Кијево и Доброводица 10 

8. Жировница 17 

9. Милатовац и Прњавор 13 

10 Црни Као 5 

Укупно 155 

Извор: Локална самоуправа 
 
Проблеми предшколског васпитања и образовања: 
- смањен број деце у сеоским срединама, 
- дотрајалост постојаће грејне мреже, 
- недостатак радних соба у централном објекту ( две радне собе ) , 
- дотрајалост постојећег намештаја и куповина новог 

 
У сарадњи са оснивачем, општином Баточина, у наредном периоду ПУ „Полетарац„ планира да наведене проблеме 
превазилази и обезбеди што квалитетније услове за боравак деце у вртићу. 

 
Основно образовање 
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Матична осморазредна школа „Свети Сава“ у Баточини настала је 1.01.1992. године спајањем три основне школе 
(Баточина, Брзан и Бадњевац ). Данас она функционише као матична школа у Баточини са девет издвојених 
одељења. Издвојена осморазредна одељења су  у Брзану и Бадњевцу а седам издвојених четвороразредних школа 
су у: Црном Калу, Доброводици, Кијеву,  Жировници, Милатовцу, Прњавору и Солилу.  
 

Данашња зграда основне школе у Баточини подигнута је 1973. године. Она има приземље и два спрата. У матичној 
осморазредној школи „Свети Сава“ у Баточини са издвојеним одељењима у Доброводици, Кијеву, Црном Калу 
Бадњевцу, Милатовцу, Прњавору, Брзану и Солилу има у затвореном школском простору следеће просторије 
класичне опремљености и то: Тридесет стандардних учионица , девет вишенаменских учионица, три 
специјализоване учионице за информатику, затим по један кабинет за хемију, физику, биологију, ликовну културу и 
музичку културу, четири радионице за ТО, две просторије за слободне активности, три библиотеку, једну 
фискултурну салу, десет кухиња са трпезаријом и десет наставничких кенцеларија.  
 

Опремљеност учионичког простора материјално – техничким условима за рад школа релативно су добри. Иначе, 
сви школски објекти су у добром стању  и греју се системом централног грејања, сем у издвојеним одељењима у 
Црном Калу и Солилу, где је грејање пеима на дрва. Школски простор је функционалан.  Све школе имају 
одговарајућа школска дворишта, укупне површине око 8 хектара. У њима су отворени асфалтни спортски терени у 
Баточини, Бадњевцу, Брзану, Кијеву, Доброводици, Црном Калу, Прњавору од којих су осветљени у Баточини (за 
кошарку и мали фудбал), Бадњевцу и Црном Калу. Травнате терене у оквиру школских дворишта имају школе у  
Баточини, Бадњевцу и Брзану, где је травнати терен у Баточини окружен атлетском стазом. У школском дворишту 
матичне школе налази се тениски терен, који је у врло лошем стању и вишенаменски терен са вештачком травом. 

 
Од школске 2011/12. године, ОШ ‘’Свети Сава’’је у огледном пројекту ФООО ‘’Друга шанса’’, који се односи на 
основношколско образовање одраслих, уз финансијску подршку Европске уније и Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Од школске 2013/14. године, пројекат је завршен али као школа која је две године учествовала 
у пројекту настављајусе са реализацијом активности образовања одраслих, јер се школа  верификовала за 
делатност образовања одраслих. Тако да од поменуте школске године поред основног образовања деце школа има 
и делатност основног образовања одраслих (ШООО).  

 
Преглед основних школа 

Назив школе Локација 
Број 

наставника 
Број 

ученика 

Број ученика по разредима 

I II III IV V VI VII VIII 

ОШ “Свети 
Сава” 

Баточина 39 568 42 64 65 67 77 82 83 88 

ОШ “Свети 
Сава” 

Бадњевац 9 115 4 5 9 7 19 26 20 25 

ОШ “Свети 
Сава” 

Брзан 10 78 6 6 12 10 9 11 16 8 

ОШ “Свети 
Сава” 

Брзан-
Солило 

1 3 1 - 1 1 - - - - 

ОШ “Свети 
Сава” 

Доброводица 1 7 2 3 2 - - - - - 

ОШ “Свети 
Сава” 

Црни Као 1 10 3 - 3 4 - - - - 

ОШ “Свети 
Сава” 

Кијево 1 13 5 3 1 4 - - - - 

ОШ “Свети 
Сава” 

Жировница 3 36 9 9 5 13 - - - - 

ОШ “Свети Милатовац 2 12 3 3 5 1 - - - - 
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Сава” 

ОШ “Свети 
Сава” 

Прњавор 1 11 3 2 4 2 - - - - 

Укупно 68 853 78 95 107 109 105 119 119 121 

Извор: Основна школа “Свети Сава” Баточина 
 
Приказани табеларни подаци показују да  укупан број ученика у основној школи баточинске општине  у 2015/16. 
години износи 853 ученика распоређених  у 46 одељења. Највећи број ученика је 8. разреда – 121, а најмање их је  у 
првом  разреду  78 ученика. Број комбинованих одељења у подручним школама је 11.    
 
Проблеми основног образовања 
 
У основној школи „Свети Сава“, услови за рад су доста добри и омогућавају успешну организацију васпитно-
образовног рада. Учионице у матичној школи су опремљене рачунарима, интернетом и 11 учионица је 
климатизовано. Сва издвојена одељења школе опремљена су  телевизорима и ДВД плејерима, лап – топ 
рачунарима и пројекторима. Опремљеност школских просторија у целини задовољава, а сва нова улагања у великој 
мери доприносе побољшању услова за рад као и квалитетнијим међусобним  односима свих актера школског 
живота. 
 
Проблем основног образовања је недостатак финансијских средстава, тако да су улагања у стручно усавршавање 
наставног кадра минимална. Такође је потребно променити подове у матичној школи и опремити учионице са 28 
пројектора, као наставног средства. Ипак примарни проблем је смањење броја ученика на територији Општине, што 
је негативни тренд у целој Србији. 
 
Средње образовање 
 
Средња школа „Никола Тесла“ у Баточини је правни наследник Образовног центра „Никола Тесла“ који је настао 
Самоуправним споразумом о удруживању Гимназије „Радоје Домановић“ из Баточине и Школе за квалификоване 
раднике „Млади радник“ из Лапова. У Баточини је 1974. године основана Гимназија „Радоје Домановић“, а 
Машинско трговинска школа „Никола Тесла“ егзистира од 8. маја 1995. године. Средња школа „Никола Тесла“ у 
Баточини под данашњим називом ради од 01. септембра 2005. године. 
 
Школа је добила верификацију за подручје рада гимназије, образовни профил: друштвено-језички смер. Од школске 
2014/15 године школа уписује општи тип гимназије уместо друштвено језичког смера. У 2007. години школа је 
добила верификацију за подручје рада: Машинство и обрада метала, за образовни профил: машински техничар за 
компјутерско конструисање. Школске 2015/16. год. је окончано школовање ученика у наведеном образовном 
профилу. Од школске 2012/13. у подручју рада Машинство и обрада метала уведен је нов образовни профил: 
машински техничар моторних возила. У области Трговина, угоститељство и туризам, постоји образовни профил: 
туристички техничар, за који је верификација добијена 2014. године. Од школске 2013/14 године сви образовни 
профили су у четворогодишњем трајању. 
 
У временском периоду развоја школе средњег образовања у баточинској општини, уз трансформације и статусних 
промена, изграђена је школска зграда корисне површине око 2.500 м2, која је у међувремену дограђена (поткровље) 
и допуњавана новим садржајем, тако да сада располаже са 13 учионица опште намене, 7 кабинета-лабораторија, и 
то за: физику, хемију, два кабинета за рачунарство и информатику, стране језике, групу економских предмета и 
техничко цртање, као и са две мултимедијалне учионице, од којих је друга стављена у функцију 2014. године. 
Такође 2014.год. је опремљена једна учионица под називом „Кутак за креативни тренутак“ уз финансијску помоћ 
ресурс центра „Сунце“ и неформалне групе ученика наше школе „Млади креативци“. 
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Поред наведених просторија Средња школа „Никола Тесла“ у Баточини располаже и блок просторијом за практичну 
наставу (Машинском радионицом, која је 2013. потпуно реновирана и претворена у вишенаменски простор у ком се 
поред дела простора одржавање практичне наставе машинске групе предмета налази и простор за предавања са 
већим бројем учесника), блок просторијом за физичко васпитање са пратећим просторијама, као и осталим 
простором потребним за нормално функционисање исте.  
 
Преглед средњих школа на територији општине Баточина 

Назив школе Локација 
Број 
наставника 

Број 
ученика 

Број ученика по смеровима/разредима 

смер I II III IV 

Средња 
школа 
“Никола 
Тесла” 

Баточина 33 

11 
Гимназија друштв. 
јез. 

   11 

56 Гимназија општи тип 23 16 17  

96 
Машинство машински 
техничар моторних 
возила 

16 29 23 28 

95 
Туризам Туристички 
техничар 

23 26 25 21 

Укупно 33 258  62 71 65 60 

Извор: Средња школа ‘’Никола Тесла’’ 
 
Проблеми средњег образовања 
 
Средња школа ''Никола Тесла'' има велики утицај на локалну заједницу, самим тим што је она једина таква установа 
на територији општине и већ дуги низ година образује кадрове за рад у различитим сферама друштва (привреда, 
администрација, туризам, трговина..), и врши квалитетну припрему средњошколаца за студирање кроз одељење 
гимназије. 
 
Са аспекта потреба средњег образовања, чињеница је да школа већ дуги низ година не уписује занатска занимања, 
јер је интересовање ученика за школовање у трећем степену образовања претходних година нагло опало, те се 
самим тим јавио проблем затварања таквих одељења услед малог интересовања ученика. 
Највећи проблем средње школе генерално је све мањи број деце и велики одлив свршених основаца ка великим 
градовима, што је нажалост тренд са којим се суочавају све мале и сиромашније општине, те се у овом смислу 
морају предузети одређени кораци како би се тај одлив зауставио. Један од начина је свакако организовање 
превоза за ученике са територије општине Баточина, онако како је то организовала и општина Јагодина, након чега 
је наша школа остала без великог броја ученика који су традиционално долазили из села јагодинске општине која се 
граниче са нашом општином.  
 
Школа је укључена у инклузивно образовање кроз подршку ученицима за које је извршена процена и закључено да 
им је иста потребна. Школи је потребна додатна подршка кроз ангажовање персоналних асистената за рад са 
појединим ученицима укљученим у инклузивно образовање. 
 
У инфраструктурном погледу највећи недостатак је неадекватна фискултурна сала. У току су послови на изради 
потребне документације у вези са изградњом балон сале за физичко васпитање. У циљу побољшања услова 
потребно је урадити и реконструкцију кровне конструкције комплетне зграде, као и санацију санитарног чвора 
школе. У плану је замена постојеће застереле рачунарске опреме из кабинета за рачунарство и информатику новом 
као и опремање кабинета за остале предмете новим наставним средствима. 
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На територији општине Баточина не постоји више и високо образовање, као и ни један вид неформалног 
образовања. 

 
 

9. КУЛТУРА 
 
На територији општине Баточина постоји 6 институција који своје активности заснивају у области културе: 
 

Преглед институција које се баве културном делатношћу 

Назив институције 
Врста 
институције 

Опис делатности 

КТЦ ''Доситеј Обрадовић'' Установа 
Културна делатност, туристичка делатност, 
заштита културних добара, образовна, 
сценско-музичка, драмска, пропагандна 

Народна библиотека „Вук 
Караџић“ 

Установа 
Промоције књига, предавања, сусрети са 
културним ствараоцима. 

Културно уметничко друштво 
„Вук Караџић“ у Бадњевцу 

Удружење Културна и сценско-музичка делатност 

Аматерско Културно-уметничко 
друштво „Бранислав Нушић“ из 
Брзана 

Удружење 
Културна и сценско-музичка делатност 

Удружење за неговање 
традиционалне културе 
„Шумадија“ 

Удружење 
Културна и сценско-музичка делатност 

Удружење „Златне руке 
Баточине“ 

Удружење 
Неговање традиционалних и уметничких 
заната 

Извор: Локална самоуправа 
 
Културно-туристички центар „Доситеј Обрадовић” 
 
Културна делатност на територији општине Баточина се одвија углавном учешћем Културно-туристичког центра 
„Доситеј Обрадовић“ и Народне библиотеке „Вук Караџић“. Такође, културном делатношћу се баве и културно 
уметничка друштва у свим насељима општине у којима постоје домови културе. Они поседују сале за организовање 
јавних манифестација и културних приредби. 
 
Дом културе, под називом „Душан Петровић – Шане”, у Баточини, основан је 22.12.1976. године у оквиру Месне 
заједнице Баточина.Касније, 1990. године, он се издваја из Месне заједнице Баточина и постаје независна 
институција, а 1992. године мења назив у Културни центар “Доситеј Обрадовић”. Исте године осамостаљује се и 
Народна библиотека „Вук Караџић”.Битно је истаћи да Културни центар „Доситеј Обрадовић”, 1997. године, 
проширује своју делатност на поље радиодифузије. Наиме, оснива се радио станица „Лепеница”, која 2001. године 
мења назив у Радио “Баточина”.У домен деловања центра потпада и телевизија “Стражевица’’, која, 2000. године, 
започиње са емитовањем експерименталног програма, а радио и тв сигнал емитује све до 2008. године када 
престаје са радом.  
 
Током 2010. године Културни центар проширује делатност и на област туризма и мења назив у Културно-туристички 
центар „Доситеј Обрадовић“. Центар се бави следећим активностима: заштитом културних добара, културним 
развојем заједнице, стварањем услова за подстицање самосталног културног и уметничког стваралаштва, 
подстицањем дечјег стваралаштва за децу и младе у култури, кинематографијом и аудио-визуелним 
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стваралаштвом, припремом програма развоја туризма, односно обезбеђивањем учешћа пропагандно-
информативних средстава, обезбеђивањем издавачких и аудиовизуелних материјала ради организованог наступа и 
промоција на туристичким манифестацијама и сајмовима, посредовањем у организацији културно – 
уметничкихпредстава како професионалних, тако и аматерских група и појединаца из земље и иностранства... 
 
Народна библиотека „Вук Караџић” 
 
Народна библиотека је основана 1955. године. Самостална установа постаје десет година касније (1965.) када и 
добија данашњи назив Народна библиотека ''Вук Караџић'', Баточина. Прве књиге добија на поклон од Савета 
просвете и културе Народне Републике Србије.Данас, централна библиотека у Баточини поседује 22745 књига и у 
свом саставу има просторије површине 120 м² са одвојене три целине: одељење за издавање књига са каталозима 
– ауторским, стручним и предметним, читаонички простор са десет места за читање и простором за завичајну 
збирку.  
 
Народна библиотека ''Вук Караџић'' Баточина има своја два огранка, који су лоцирани у Бадњевцу и Брзану. Огранак 
у Бадњевцу поседује једну просторију површине 40 м², и фонд од 8529 књига. Библиотека у Брзану, са друге стране, 
налази се у просторији од 15 м² и има фонд од 5056 књига. У свом опусу, Народна библиотека ''Вук Караџић'', 
садржи и легат Др Милана Цветановића у коме се налази 169 књига из медицинских наука, а најстарија књига међу 
њима је штампана 1814. године на немачком језику у Салзбургу. Поред ње, постоје и књиге штампане 1832., 1834. и 
1838. године, углавном у Бечу.Библиотека је и организатор сусрета са књижевним ствараоцима, промоција књига, 
предавања.  
 
Културно – уметничка друштва и удружења 
 
Културно уметничко друштво „Вук Караџић“ у Бадњевцу и Културно-уметничко друштво „Бранислав Нушић“ из 
Брзанаприсутни су на готово свим општинским и међуопштинским манифестацијама. Однедавно у Баточини је 
формирано и Удружење за неговање традиционалне културе „Шумадија“ у оквиру кога функционишу пионирски, 
школски и рекреативни фолклорни ансамбли. 
 
Удружење „Златне руке Баточине“ је удружење са територије општине које негује традиционалну израду ручних 
радова. Удружење је основано са циљем очувања српске традиције чији саставни део, свакако, чини израда ручних 
радова, одевних и употребних предмета, као и припремање традиционалних јела, очување обичаја, уређење 
животног и радног простора, што све припада домену деловања удружења.  
 
Чланице Удружења су жене различитог животног доба, образовања и социјалног статуса. Регистровано је 6. јануара 
2006. године, а већ 1. априла, исте године, на манифестацији „Златне нити“, која се одржава у Врњачкој Бањи, 
осваја прву награду за штрикане радове. За своје истакнуте резултате, а поводом дана општине Баточина 21. 
септембра 2006. године, Удружење је награђено Повељом Скупштине Општине, због доприноса развоју општине и 
укупног напретка. 
 
Проблеми у култури општине 
 
Главни проблеми у Културно-туристичком центру „Доситеј Обрадовић” су финансијске природе. Највеће проблеме 
представљају: реконструкција дела крова на згради КТЦ-а који прокишњава, као и неки објекти домова културе у 
селима који су у запуштеном стању. Значајна је набавка сценске расвете и разгласне опреме у Културно-
туристичком центру „Доситеј Обрадовић. 
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Народна библиотека „Вук Караџић“ има потребу за хитном каталогизацијом у мрежу ЦОБИСС, да би на тај начин 
била повезана са централним системом у Београду и свим библиотекама у Србији, а у исто време да понуди 
интернет приступ и свим нашим корисницима. 
 

10. ТУРИЗАМ  
 
Општина Баточина налази се на веома важним магистралним пругама: Београд – Ниш – Скопље и Лапово – 
Крагујевац – Краљево, као и путевима: Коридор 10 и Магистрални пут Баточина – Крагујевац – – Чачак. Саобраћајна 
повезаност и доступност општине је битан предуслов за масовни развој излетничког и транзитног туризма на било 
ком њеном простору. У Баточини и њеној непосредној околини постоје повољне потенцијалне могућности за 
боравишно–рекреативни и транзитни туризам. Као претпоставка за развој туризма на њеном подручју подједнако су 
значајни природни и антропогени мотиви. 
 
Природни туристички потенцијал, на релативно малом простору баточинске општине, представљен је разноврсним 
природним реткостима и лепотама, које имају велики значај за развој туризма. Благо нагнути делови и заравни 
општинске територије са својим природним лепотама, специфичним географским положајем, повољним 
поднебљем, богатим листопадним и четинарским шумама и травнатим деловима, бистрим речицама и изворима, 
разноврсним дивљачима (нарочито у шуми „Рогот“), културно-историјским знаменитостима, пружају изванредне 
могућности за одмор и рекреацију и различите видове туризма, поготово ловног. 
 
Антропогени туристички мотиви заснивају се на знаменитостима саме општине Баточина и читаве њене територије, 
која је имала бурну историју, као и на  објектима сакралне архитектуре (манастири, цркве), споменицима културе, 
старим грађевинама и др. Од значајних антропогених туристичких мотива баточинске општине посебно треба 
истаћи пећину у подножју Јерининог брда у селу Градац, средњовековне објекте сакралне архитектуре и културно 
историјске знаменитости. 
 
Преглед видова туризма на територији општине Баточине 
 
Ловно – рекреативни туризам 
 
Ловачко удружење „Рогот“ у Баточини, које је основано 1936. године, знатно доприноси у развоју туризма на 
територији баточинске општине. Оно газдује ловиштем на територији баточинске општине које се простире на 
13.500 ха. Већи део ловишта је под шумарцима, а једна трећина ловишта у равници поред Велике Мораве и 
Лепенице. У том пределу су вештачка језера-шљункаре и моравишта са великим бројем барских птица. У 
равничарском делу налази се познати резерват „Рогот” на површини од 365 ха. Шумски комплекс Рогот познато је 
излетиште и ловиште на пернату и високу дивљач.У ловишта и резервате се сваке године у пролеће пушта преко 
2.000 фазанских пилића, а у току зиме друштво се бави са прехрањивањем дивљачи. Ловачко удружење „Рогот“ у 
Баточини поседује Ловачки дом, који је саграђен 1989. године у оази зеленила и мира, на територији Баточине, у 
ободном и шумовитом делу резервата. Дом је саграђен на плацу површине око 12 ари и располаже са око 120 м² 
корисног простора. Он има ресторан за смештај 60 особа, две комфорне собе са по два лежаја за преноћиште и 
покривен трем испред зграде. Богато ловиште ловачког удружења „Рогот“из Баточине, познато је и иностраним 
ловцима. У летњем периоду они лове грлице, голубове и препелице. На овом терену се организујумеђународне 
утакмице паса, а ловиште посећују и гости из иностранства. Овде се најчешће лове фазани, јаребице, зечеви, а има 
и крупне, срнеће дивљачи. Имајући у виду постојање традиције лова, разноврсност пејзажа, контрасти планинских 
пространстава и речних долина, као и близину већих градова у којима има доста ловаца, потребно је више пажње 
посветити ловном туризму на подручју баточинске општине. 
 
Сеоски туризам 
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На територији општине Баточина постоје услови за развој сеоског туризма готово у сваком сеоском насељу. За 
атрактивност туристичке понуде овог типа, од значаја су природне лепоте и реткости, пејзаж, разноврсност домаћих 
специјалитета (проја, погача, млечни производи, пилетина, јагњеће и прасеће печење, гибаница, шљивовица, 
препеченица и др.), посебно гостопримство и изнад свега могућност за разне садржаје боравка. Садржаји могу 
обухватати рекреативно учешће у пољским радовима, спремање зимнице, одмори разне врсте, лов и риболов и др. 
У многим селима су подигнуте викендице, а има и празних породичних кућа, које повремено користи,углавном, 
родбина у току лета за одмор или летовање, што значи да је овај вид одмора и рекреације недовољно искоришћен, 
односно налази се у почетној фази. 
 
Туристичке локације 
 
Табела 38. Значајни туристички локалитети 

Извор: 
Локална 

самоуправ
а 

 
Градац је 
мало 
место 
сеоског 
карактера 
у општини 
Баточина, 
у 

Шумадијском округу. Археолошким ископавањима 1951/52. и 1967. године на Јеринином Брду у Грацу, пронађено је 
станиште најстаријег – палеолитског човека.Том приликом пронађене су кости већ изумрлих животиња (мамута), 
делови људског фосила са морфолошким одликама палеолитског човека, са алаткама од неглачаног камена. Овај 
локалитет,који се простире на Јеринином брду и у његовом подножју, блистав је пример континуираног живота на 
једном месту од палеолита, преко неолита, бронзаног доба, римских освајања и византијских утицаја, до српског 
средњег века и данашњег доба.Пећина у Грацу, као богато налазиште које сведочи о култури прачовека као и 
његова природна реткост, представља објекат изузетног научног, али и туристичког значаја. Праисторијска пећина и 
средњевековни град – утврђење у Грацу проглашено је културним добром од великог значаја.  
 
На „Донићком брду”, које се налази источно од Јерининог Брда, а које је делом ископано због просецања новог пута 
и отварања каменолома, откривена је некропола са бројним гробовима који датирају из римског времена, па све до 
постојања утврђеног Граца, до краја XVII века. То потврђују, у гробовима нађени, разни предмети и новац, од 
староримског па све до аустријског времена. 

 
Манастир Грнчарица се налази у Прњавору. Овај средњовековни 
манастир је, према предању, подигао краљ Драгутин Немањић крајем 
XИИИ и почетком XИВ века. Посвећен је Светом Николи. После рушења у 
најезди Турака манастир је подигнут на месту где се и данас налази. По 
народном предању, три брата Грка који нису имали порода, у жељи да 
овековече своја имена, добили су дозволу од Фуид-паше да обнове овај 
запуштени манастир. Они су обновили манастир јер су били по занимању 
грнчари, па је народ у знак захвалности, манастиру дао име Грнчарица. 
Манастир Грнчарица је после Другог светског рата потпуно обновљен. Од 
1946. године храм постаје женски манастир. 

 

Локација 
Стање  
инфраструктуре 

Намена Искоришћеност 

Јеринина пећина,Градац Неразвијено Туристичка Није искоришћено 

Манастир Грнчарица, Прњавор Задовољавајуће Туристичка Задовољавајуће 

Шума „Рогот“ Недовољно 
развијено 

Ловни 
туризам 

Недовољно 

Црква брвнара, Брзан Задовољавајуће Туристичка Задовољавајуће 

Манастир Светог спаса, 
Доброводица 

Задовољавајуће Туристичка Задовољавајуће 

Братковска воденица, Бадњевац Задовољавајуће Туристичка Недовољно 

Брзанско моравиште Неразвијено Туристичка Недовољно 
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У селу Брзану је, уз помоћ кнеза Милоша Обреновића 1822. 
године, подигнута Црква брвнара, покривена шиндром, која 
је као црквени храм служила све до 1928. године, када је 
сазидана нова, садашња, камена црква Светог пророка 
Илије. Стара црква брвнара је  као историјски споменик 
културе под заштитом државе. Њу је градио мајстор Јован 
Јања, који је насликао иконостас у цркви брвнари са великом 
позлатом. Данас је црква брвнара у Брзану у очуваном 
стању захваљујући материјалним средствима Црквене 
општине Брзан, и помоћи Завода за заштиту споменика 
културе из Крагујевца.Код цркве је и споменик палим 
борцима из Брзана у ратовима од 1912-1918.године. 

 
Рогот - Непосредно уз Баточину, на површини од 365 ха, простире се 
ловиште Рогот које обилује богатом дивљачи: срндаћем капиталцем, 
фазанима, зечевима и јаребицама. Поред река Велике Мораве и 
Лепенице и неколико вештачких језераца, гнезди се и већи број барских 
птица. Све то, уз добре саобраћајнице у близини, ствара повољне 
услове за ловни туризам домаћим и страним туристима. 
 
 

На четвртом километру од баточинске варошице, недалеко од скретања према Кијеву налази се још једна светиња 
коју никако не треба заобићи, Манастир Светог спаса.Градња овог релативно младог манастира у Доброводици, 
који је посвећен Вазнесењу Господњем, започела је 1996. године, док је освећење обављено шест година касније. 
Осим олтара, унутрашњост цркве није фрескописана. 
 

 

На Лепеничком потоку у XIX веку радило је чак 19 воденица, од 
којих је зубу времена одолела само Братковска воденица у 
Бадњевцу. Датира из доба прве сеобе Срба из 1690. године, али, 
иако су њени први власници непознати, данас је укус пројиног 
брашна насталог испод камена Братковске воденице, надалеко 
познат. Велика Морава протиче паралелно са ауто-путем и 
пругом. На њеним обалама се током целе године могу видети 
риболовци. Река је и поред загађења и промењених еколошких 
услова у последњим деценијама, богата свим врстама 
слатководне рибе, од сома и шарана, па до кечиге и неких врста 
које у Моравудопливавају из Дунава. 

 
Баточина се може похвалити и првом фазанеријом у Србији коју је лично отворио кнез Милош Обреновић. Фазанерија је пре 
неколико година обновљена и уређена, тако да је сада 80 ари ограђено и заштићено. 

Општина Баточина обилује природним и антрпогеним потенцијалом, али он није у тој мери искоришћен у којој за то 
постоје реални услови. Имајући у виду да је туризам значајна привредна грана која као друштвени феномен чини 
саставни део савременог живота, потребно је предузети енергичније мере и ангажовање свих природних и 
друштвених организација да би се постојећи потенцијал што боље валоризовао и тиме омогућио бржи развој 
туризма у овом делу Шумадијског округа. Специјални резерват природе Брзанско Моравиште је резерват природе 
које  захвата површину од 14,75 хектара и планирано је да буде издвојен као добро од изузетног значаја. У 
резервату се налази мочварно-влажно станиште и значајан број биљних и животињских врста. На овом локалитету 
се налази и стабло беле тополе, највећег забележеног пречника у Србији. 
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Резерват се налази у долини реке Велике Мораве и представља једно од последњих очуваних мочварних станишта 
на њеном простору где борави око 59 строго заштићених врста птица, од којих се 29 гнезди на самом локалитету. 
Осим њих важан део чине и бројне јединке водоземаца и гмизаваца које се размножавају у самом 
резервату.Предвиђен је првостепени вид заштите око резервата у облику потковице на локалитету Радошинско 
поље. У њему је забрањена свака антропогена делатност која негативно утиче на екосистем. 

 
Туристичке манифестације 
 
Преглед туристичких манифестација 

Назив манифестације Локација Време одржавања Трајање 

Сабор народног стваралаштва „Свети пророк 
Илија“ 

Брзан 2. августа Од 1990. 

Сабор народног стваралаштва „Петровдан“ Бадњевац 12. јул Од 2005. 

„Обредни хлебови“ Баточина прва субота октобра Од 2006. 

Вашар „Свети Прокопије“ Баточина 21. јул 
Преко 50 
година 

традиције 

Изложбе одгајивача ситних животиња Баточина 
последњи викенд 

октобра 
Од 1985. 

Извор: Локална самоуправа 
 

 

Сабор народног стваралаштва „Свети пророк Илија“у Брзану - 
Манифестација „Свети пророк Илија„ има дугу традицију. 
Одржава се од 1. до 3. августа сваке године почев од 1990. 
године. Брзан је био и остао веран чувар традиције културно 
историјске баштине нашег народа, а манифестација окупља 
културно-уметничка друштва и фолклорне ансамбле из читаве 
Србије, који негују изворно народно стваралаштво.Пратећи 
садржаји су ликовне колоније, песнички сусрети, изложбе ручних 
радова, такмичења у кувању рибље чорбе, гулаша, гађању 
глинених голубова, вишебоју... Такође се организује 
традиционална смотра фолклора у којој сваке године учествује 
неколико стотина сабораша. 

Петровдански сабор у Бадњевцу – Организује се 12. јула, а први пут је одржан 2005. године, и од тада се 
одржава редовно сваке године. Традиционални сабор у Бадњевцу наилази 
на велики одзив, како учесника, тако и гледалаца. Манифестацији 
присуствује око 350 учесника из Србије, а програм обилује играма, песмама, 
анегдотама као и лепим дружењем. 
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Традиционални вашар у Баточини „Свети Прокопије”-  Сваке године 21. јула, на верски празник Свети Прокопије, 
одржава се традиционални вашар који окупља велики број посетилаца, како мештана ове варошице, тако и 
посетиоце из других градова.  
 
Обредни хлебови – Одржава се средином октобра, сваке године 
почев од 2006. године. Организатори су Културни центар и Удружење 
ручне радиности из различитих крајева Србије. Поред хлебова, који 
кроз историју прате обичаје Срба (повојница, саборник, младина 
погача, славски, божићни, ускршњи колач...), излажу се и ручни 
радови и стара српска јела. Манифестација је све масовнија. Циљ 
манифестације је очување традиције у изради обредних хлебова, 
старих јела и ручних радова. Број учесника на манифестацији је од 80 
до 100. Уз пригодан културно-уметнички програм одржава се на 
Карађорђевом тргу у Баточини и Галерији Културно-туристичког 
центра „Доситеј Обрадовић”. 

 

 

Изложбе одгајивача ситних животиња - Удружење је формирано 1984. године до сада је организовало 11 велики 
број изложби ситних животиња, на којима су учествовали излагачи из свих крајева Србије. Изложба траје неколико 
дана и на изложби учествује око 60 излагача. Осим ревијалног дела, изложба има карактер такмичарског дела. 
Изложба се одржава традиционално задњег викенда октобра, а највећи број посетилаца чине деца, како из школа у 
Лапову, тако и школа из Бадњевца, Брзана, Доброводице.  
 

 

11. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Уредбом о плану мрежа здравствених установа Србије, односно распоредом и бројем здравствених установа, који 
је саставни део уредбе, утврђено је 1997. године, да Дом здравља Баточина треба да буде самостална здравствена 
организација за пружање здравствених услуга становништву општине Баточина, тако да, од 21. априла 1998. 
године, Дом здравља послује као самостална здравствена установа. 

 

Преглед здравствених установа (Извор: Дом здравља/Локална самоуправа) 

Здравствени
центар 
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Дом 
здравља 
Баточина 

1 / 

Баточина 8 4 3 7 28 15 

Бадњевац - 1 1 - 1 - 

Брзан - 1 - - 1 - 

Укупно кадрова  8 6 4 7 30 15 

Зграда Дома здравља у Баточини има укупну површину корисног простора око 1.018 м², и то у приземљу око 551 м², 
а на спрату 467 м². Зидана је 1986/1987. године, а усељена 12. новембра 1987. године. У делу зграде Дома здравља 
налази се апотека која је усељена у исто време и поседује површину од 102 м². 
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Зграда Диспанзера за жене и децу, површине око 309 м² корисног простора, сазидана је 1976. године и усељена 31. 
децембра исте године. У 2002. години обављена је надградња на Диспанзеру за жене и децу, површине око 390 м². 
Такође је 1965. године сазидана зграда гараже са вешерницом, а зграда котларнице подигнута је 1987. године. Ове 
две зграде су сједињене и реновиране 2004. године у објекат површине 104 м², и потом усељене.  
 
У Бадњевцу је подигнута и усељена зграда амбуланте 1964. године, површине 87,80 м², а зграда амбуланте у 
Брзану је сазидана и усељена 1970. године, површине 87,80 м². 
 
Број лекара, зубних лекара и фармацеута у здравственој служби, 2016. године 

Лекари 

Стоматолози Фармацеути 
Број 

становника на 
једног лекара 

Укупно 
Опште 

медицине 

На 
специја-
лизацији 

Специјалисти 

18 6 4 8 2 - 748 

Извор: Институт за јавно здравље Србије 
 
Дом здравља у Баточини ради по Статуту одобреном од стране Министарства здравља Републике Србије 
пружајући превентивне дијагностичке и терапеутске здравствене услуге из следећих области здравствене заштите: 

- Здравствено васпитање 
- Општа медицина 
- Здравствена заштита деце и жена 
- Поливалентне патронаже 
- Стоматолошке здравствене заштите 
- Интерне медицине 
- Лабораторијске дијагностике 
- Рентген дијагностике 
- Кућног лечења и здравствене неге  
- Хитне медицинске помоћи 
- Пнеумофизиолошке заштите 

 
Број корисника здравствене заштите 

Област здравствене заштите Број корисника 

Здравствена заштита деце 2003 

Здравствена заштита одраслог 
становништва 

9316 

Здравствена заштита жена (15 и више 
година) 

4931 

Укупно 12220 

Извор: Дом здравља Баточина 
 

У Дому здравља у Баточини се у циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности контроле стручног рада 
организују следеће организационе јединице: 

 
- Служба здравствене заштите одраслог становништва и стоматолошке здравствене заштите у оквиру које су 

формирани Одсек здравствене заштите одраслог становништва и Одсек стоматолошке здравствене заштите 
- Служба здравствене заштите жена, деце и поливалентне патронаже, у оквиру које су формирани Одсек 

здравствене заштите жена и Одсек здравствене заштите деце 
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- Служба специјалистичко-консултативних делатности и медицинске и лабораторијске дијагностике, у оквиру 
које су формирани Одсек лабораторијске дијагностике и интерне медицине, Одсек физикалне медицине и 
рехабилитације и Одсек пнеумофтизиолошке здравствене заштите и рентген дијагностике 

- Служба за економско-финансијске, правне, опште и техничке послове 
 
Техничка опремљеност 

Здравствена 
установа 

Здравствена опрема 

Дом здравља 
Баточина 

Биохемијски анализатор 

Опрема за ординацију физикалне медицине (2007. 
год.) 

Рентген апарат (1980 год.) 

Коагулометар (2008. год.) 

ЕКГ - апарат 

Ултразвучни апарат (2008.) 

Дефибрилатор 

Реаномобил 

Извор: Дом здравља/Локална самоуправа 
 
Основни проблеми Дома здравља у Баточини се огледају пре свега у недовољној опремљености савременим 
медицинским апаратима, иако је у протеклом периоду урађено доста на том пољу. Тренутно су најнеопходнији: 

 
- Ултразвучни апарат - колор доплер, 
- Санитетско возило за потребе услуга патронажне и услуга кућног лечења 
- Опрема за лабораторисјку дијагностику 
- Дефибрилатор 
- Рентген са ТВ ланцем, 
- Стоматолошка столица и компресор за стоматолошку службу, 
- Иако је 2009. године набављено ново санитетско возило са целокупном опремом за реанимацију 

(реаномобил), због близине великих саобраћајница (Коридор 10, регионални путеви) који пролазе кроз 
општину Баточину, а на којима долази до саобраћајних незгода, поред становника општине Баточина, у Дом 
здравља долазе и лица са територија других општина, па због тога постоји потреба за још једним оваквим 
возилом. 

- Како број оболелих од канцера константно расте, као и других хроничних обољења (дијабетес, коронарне 
болести), јавља се потреба за формирањемпалијативног тима у саставу лекар, медицински техничар и возач 
санитетског возила. 

 
12. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  
 
Центар за социјални рад „Шумадија“ Баточина је основан 1986. године, а одлукама скупштина општина Баточина, 
Рача и Лапово од 1992. године трансформисан је у Међуопштински центар за социјални рад за општине Баточина, 
Рача и Лапово „Шумадија“ Баточина, чиме су све три општине образовале јединствено социјално подручје.Поред 
седиште Центра које се налази у Баточини, организован је рад и у одељењима у Рачи и Лапову. 
 
На извршавању поверених послова од стране Републике ангажовано је 13 радника, од којих је 9 стручних 
(социјални радници, психолог, педагог и правници) и сви су финансирани од стране Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, а исти обављају и послове поверене од стране општина као оснивача. 
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Основни задаци и активности који се реализују у оквиру Центра за социјални рад су: 
 
- Породично правна заштита, 
- Послови социјалне заштите и социјалног рада, 
- Поступања у пословима заштите од насиља у породици. 

 
У својству органа старатељства Центар обавља и спроводи: 

 
- Поступак мирења; даје мишљења и предлоге Суду о повери малолетне деце, 
- Одређује начин одржавања личних односа деце са другим родитељем у случају одвојеног живота, 
- Ставља децу, без родитељског старања, под старатељство, 
- Врши надзор над вршењем родитељског права,  
- Спроводи заштиту деце без родитељског старања, 
- Усвојење, 
- Даје мишљење Суду о склапању малолетничких бракова, 
- Даје мишљење Суду за малолетне преступнике поводом изрицања васпитних мера и васпитних налога, 
- Поступа по пријавама за насиље у породици, 
- Спроводи поступке смештаја малолетне деце без родитељског старање у хранитељске породице и 

одговарајуће установе социјалне заштите. 
 
Проблеми са којима се Центар за социјални рад сусреће у свом пословању су: 
 
- Недостатак буџетских средстава (социјално угрожена лица обраћају се Центру за признање права на 

једнократну новчану помоћ, која су углавном основана и из тог разлога доносе се позитивна решења. Проблем 
је у томе што се због недостатка буџетских средстава све помоћи не могу одмах реализовати, тако да су 
поједини корисници принуђени да на неопходан новац чекају по неколико месеци.  

- Центар нема готовинску благајну из које би могао одмах да се исплати новац у ситуацијама када је интервентно 
поступање неопходно. 

- Велики проблем представља интервентни смештај пролазника или лица која самовољно напусте установу у 
којој су смештени, јер Центар не поседује прихватну станицу у којој би се таква лица адекватно третирала до 
њиховог повратка у исту. 

- Оснаживање младих особа у процесу осамостаљивања по окончаном смештају. 
 
Заштита корисника и остваривање права у социјалној заштити  
 
Непосредна заштита корисника обавља се уз примену начела и метода комплексног социјалног рада. То значи да 
су, у зависности од врсте проблематике у пружању заштите корисницима укључени сви стручни радници Центра, а 
то су: социјални радник, дипломирани социјални радник, психолог, педагог и диплорани правници.    
 
У 2015. години Центар је пружао социјалну заштиту свим лицима која су се налазила у стању ризика односно 
социјалне потребе, по службеној дужности и по захтевима грађана. Ова примарна делатност Центра уствари је и 
законска и друштвена обавеза у пружању одговарајућих облика, мера и услуга социјалне заштите и у наредном 
периоду, што ће максимално захтевати ангажовање расположиве кадровске структуре у Центру која може 
одговорити нејсложенијим задацима .  
 
Центар за социјални рад „Шумадија“ Баточина је у 2015. години непосредно и благовремено пружао социјалну 
заштиту за 823 лица,  што је релативно висок број у односу на укупан број становника који су из различитих разлога 
били у стању социјалне потребе. Број корисника услуга Центра социјалне заштите у 2015. години је био на нешто 
вишем нивоу  у односу на претходне  године што се може видети по подацима из следеће табеле: 
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2015 230 123 36 11 1 3 56 593 31 81 270 0 90 121 

Извор: Центар за социјални рад „Шумадија“ 
 

У 2015. години укупно је 230 малолетних и 593 пунолетних лица користило услуге Центра за социјални рад, што 
укупно представља 823 лица.Укупан број корисника у 2015. години можемо поделити на четири категорије лица, 
деца, млади, одрасли и остарели. 
 

Укупан број корисника према категоријама у 2015.години 

Категорија 
корисника 

Деца Млади Одрасли Остарели 

Године старости 0-17 18-25 26-64 ≥ 65 

Укупно 230 181 256 156 

 Извор: Центар за социјални рад „Шумадија“ 
 

На активној евиденцији Центра за социјални рад укупан број деце као корисника услуга социјалне заштите  у 2015. 
години износио је 178. Од тог броја 4-оро  деце  било је у ризику од занемаривања или занемарено, 36 детета са  
проблемима у понашању, 55 деце око којих се родитељи споре за вршење родитељског права, 68 деце социо -
материјално угрожене и 15 деце из осталих категорија. 
 
Из наведене популације можемо издвојити 15 деце као особе са инвалидитетом.  Од укупног броја деце  корисника 
услуга под старатељством се налази 17 лица. Малолетна деца, њих двоје, без родитељског старања збринута су у 
оквиру сродничког хранитељства  или смештена у другу породицу (њих 15). Поред малолетних лица као корисника 
социјалне заштите у току 2015. године било је и младих, одраслих и старих. Њихов укупан број износио је 593 лица. 
У циљу адекватне заштите њихових права и интереса одређени број лица из ових популација стављен је под 
старатељство и то 4 младих, 27 одрсла и 15 старих лица. 
 
У наведеном периоду због немогућности адекватног кућног збрињавања одређени број лица смештан је у усутанове 
социјалне заштите  тачније њих 23 а у прихватилиште смештено је једно лице. На територији општине Баточина у 
току 2015. године 90 породице је имало статус социо-материјално угрожених. Из тог разлога пружена им је новчана 
подршка у виду једнократне новчане помоћи , које је обезбеђивала локална самоуправа и новчане социјалне 
помоћи које је обезбеђивао буџет Републике Србије. 
 

Број породица које су у току 2015. године оствариле право на новчану социјалну помоћ по броју чланова 
домаћинства: 
 

- једночлане породице  -  19 
- двочлане породице  -  21 
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- трочлане породице  -  11 
- четворочлане породице  -  20 
- петочлане породице  -  16 
- шесточлане и вишечлане породице  -  3. 
Право на увећану новчану социјалну помоћ примало је 29 лица, право на временски ограничену новчану помоћ 
остварило је 205 лица. Лица са инвалидитетом такође се појављују као корисници услуга социјалне заштите и то од 
укупно 102 лица, деце је било 31, младих 15, одраслих 21 и старијих 35 лица. 
 
Услуге, мере и облици социјалне заштите у 2015. години које су  финансиране  из Републичког буџета а сходно 
Закону о социјалној заштити 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. 
 

Центар пружа више врста услуга корисницима, а највише услуга у периоду од последње 3 године пружене су у виду 
једнократне новчане помоћи и материјалног обезбеђења, што се може видети у наредној табели. 

 

Број корисника услуга социјалне заштите по облицима социјалне заштите 

Облик социјалне заштите у 2015.години Број корисника 

Усвојење 0 

Старатељство (свега) 63 

Смештај у установу 15 

Смештај у другу породицу 17 

Додатак за помоћ и негу 98 

Новчана социјална помоћ 262 

Једнократна новчана помоћ 168 

Помоћ за оспособљавање за рад  0 

Услуге социјалног рада 305 

Извор: Центар за социјални рад „Шумадија“ 
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У 2015. години једнократну новчану помоћ добио је 168 корисника, што чини укупно 18% од укупног броја корисника 
којима је пружена услуга, док је новчану социјалну помоћ добило 262 корисника или  28 % од укупног броја 
корисника. Остале врсте услуга социјалне заштите су у знатно мањем обиму изузев додатка за помоћ и негу коју 
остварује 98 корисника, што чини  10 % од свих пружених услуга. 
Преглед школске спреме корисника Центра за социјални рад у 2015. години 

Без школске 
спреме 

Са 
непотпуном 
основном 
школом 

Са завршеном 
основном 
школом 

Са 
непотпуном 
средњом 
школом 

Са средњом 
стручном 
спремом    

Са вишим и 
високим 
образовањем 

88 20 366 23 140 16 

Извор: Центар за социјални рад „Шумадија“ 
 

 

 
Извор: Центар за социјални рад „Шумадија“ 

 

Од укупног број корисника ЦСР у 2015. години највећи број лица је са завршеном основном школом и њих је укупно 
366, што чини  % од укупног броја корисника. Знатан део корисника чине лица без школске спреме и њих је 88, 
односно % док се у мањем броју јављају лица са непотпуном основном школом (20), лица са непотпуном средњом 
школом (23) и лица са вишим и високим образовањем (16). 
 

Преглед броја корисника ЦСР у 2015. години према радној способности и месту пребивалишта  

 
ЦСР Шумадија 

Радна способност корисника Место пребивалишта 

Радно 
способни 

Радно 
неспособни 

Градско 
становништво 

Сеоско 
становништво 

Укупно 298 525 468 355 

Извор: Центар за социјални рад „Шумадија“ 
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Корисници центра за социјални рад се према радној способности могу поделити на радно способне и радно 
неспособне, од којих је у 2015. години радно способних корисника  било 298, а радно неспособних 525 лица. Када се 
посматра место пребивалишта корисника Центра, 468 лица припада градском становништву а 355 лица је из групе 
сеоског становништва. 
 
ПРАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (ОПШТИНЕ И ГРАДА) 
 
У Закону о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана предвиђено је да се из буџета 
локалне заједнице финансирају следећа права: 
 
- помоћ и кући, 
- дневни боравак, 
- привремени смештај у прихватилиште или прихватну станицу, 
- једнократна новчана помоћ у новцу или у натури, 
- опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу. 

 
Укупан број корисника у току 2015. године којима је пружена интензивна помоћ у кући је 30, од којих су 4 корисника 
одрасла лица а 26 остарела лица. У току 2015. године из буџета локалне самоуправе издвајана су средства за 
плаћање трошкова превоза за  једно малолетно дете која су похађала школу за децу са посебним потребама у 
Крагујевцу.  

 
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 11 породица корисника новчане социјалне помоћи  и члановима 107 породица које нису корисници 
новчане социјалне помоћи. У 2015. години преко Центра за социјални рад додељена је и једнократна помоћ у 
натури за 4лица која нису корисници новчане социјалне помоћи. Помоћ у натури састојала се од основних животних 
намирница и средстава за личну хигијену. 
 
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 2015. године искористила за  једно малолетно лице .  
 
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 2015. 
годину. 
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Током 2015. године реализовано је и  пројекат помоћи и неге у кући за стара, болесна и инвалидна лица на 
територији општине Баточина, чиме је битно побољшан квалитет живота ове врло рањиве и осетљиве групе, те је  
смањена потреба, па самим тим и број захтева за институционалним збрињавањем. Стога је у наредном периоду 
неопходно унапређивати постојеће и установљавати нове, разноврсније услуге социјалне заштите (услуге 
персоналне асистенције, услуге личних пратилаца, услуге палијативне здравствене заштите, помоћ и подршка 
родитељима у вршењу родитељског права, заштићено социјално становање, социјална укљученост корисника у 
области образовања, запошљавања, здравља и другим областима ...). 
 
У наредном периоду неопходна је организованија, квалитетнија и ефикаснија ангажованост на сузбијању вршњачког 
и  насиља у породици, оснаживање и заштита жртава истог.Такође је неопходно кадровски ојачати постојеће 
службе и установе на територији општине Баточина, а ради обезбеђивања благовремености и доступности услуга 
социјалне заштите сваком кориснику, како актуелно тако и у перспективи.  
 
 

13. СПОРТ 
Спортски савез општине Баточина је основан 60-тих година прошлог века под називом „Савез организација за 
физичку културу“, да би 1993. године променио назив у „Спортски савез“'. Основни циљ ове организације јесте 
јачање  спорта у општини у свим доменима спорта. Спортски савез општине Баточина је организатор спортско 
рекреативног живота омладине  и грађана у школама, радним организацијама и  месним заједницама.  Савез је 
активни учесник у организовању такмичења по школама на територији општине, чији су победници одлазили на 
регионална, а неки и на републичка такмичења. Био је организатор и учесник некадашњих традиционалних сусрета 
„Шумадијски октобар”. Савез је био и организатор „Радничко спортских игара”, са привредницима општине Баточина 
као и „Спортских игара грађевинских радника”, где су радници општине Баточина, такође, имали запажене успехе. 
Ако се поређења праве по броју чланова и активностима, може се рећи да су доминантни спортови на територији 
општине Баточина фудбал, кошарка, одбојка, карате и риболов.  У општини Баточина регистровано је 6 спортских 
савеза и удружења, у оквиру којих је активно 15 спортских клубова. 

 
Преглед спортских савеза и удружења  

Назив савеза или удружења 
Број 
чланова 

Спортски савез општине Баточина 19 

Општински фудбалски савез 13 

Удружење голубара „Љубимац“ 50 

Kинолошко друштво Баточина 30 

Спортско удружење "СОKОЛИЋИ" 15 

Удружење одгајивача ситних животиња 84 

Извор: Локална самоуправа 
Преглед активних спортских организација у општини Баточина 

Назив клуба Спорт Мушки/женски Бр. чланова Место Лига 

ФK ''Бадњевац'' фудбал мушки 20 Бадњевац Општинска 

ФK ''Слога'' фудбал мушки 60 Баточина Окружна 

ФK ''Шумадинац'' фудбал мушки 10 Брзан  Не такмичи се 

ФK ''Слога'' фудбал мушки 30 Милатовац Међуопшт лига 

ФK „Младост Црни 
Kао'' 

фудбал мушки 25 Црни Kао Општинска 

ДСK „Спортић“ фудбал мушки 15 Баточина Базични фудбал 

ФK ''ЖСK'' фудбал мушки 30 Жировница Окружна 
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ФK' 'Лепеница'' фудбал мушки 10 Бадњевац  Не такмичи се 

ФK „Младост'' стони 
тенис 

мушки 10 Црни Kао Регионална 

KK ''Слога'' кошарка мушки 50 Баточина Регионална 

ОК „Слога 2016“ одбојка женски/мушки 50 Баточина МРЛ Крагујевац 

KK ''Енпи'' карате мушки/женски 5 Брзан Регионална 

KK ''Баточина'' карате мушки 30 Баточина Турнирски 
систем 

ШK ''Стражевица'' шах мушки 10 Баточина Регионална 

ООСР“Лепеница'' риболов мушки/женски 150 Баточина Куп.такм.риб.орг. 

Извор:Спортски савез Баточина 
У оквиру 14 спортских клубова на територији општине активно је нешто више од 600 спортиста, а назаступљенији су 
фудбалски клубови којих је укупно 9. Највећи успех клубова са територије општине везан је за ФК „Бадњевац” из 
Бадњевца, који је у другој половини 90-тих година био полуфиналиста KУП-а СЦГ као члан Друге лиге Србије и 
Црне Горе и ФК „Слога“ (Б), који је 80-тих година био стабилан српсколигаш.   Поред њих, постоје мушки 
Кошаркашки клуб „Слога“ (1974.), који је био српсколигаш, Карате клуб „Баточина“ и Одбојкашки клуб „Слога 2016“, у 
коме је обновљен рад после 12 година. Мушки одбојкашки клуб је од 1954.-2004. играо у Српској и Међурегионалној 
лиги, а женски од 1975.-2004. у Међурегионалној и Другој лиги-Исток. Раније је постојао и мушки рукометни клуб 
„Слога” (није активан више од три деценије), стонотениски такође.   Од новијих резултата треба издвојити младе 
каратисте Карате клуба „Баточина” који су на Европском првенству, организованом 2008. године у Прагу, освојили 
по једну сребрну и бронзану медаљу. 
 
Преглед спортско – рекреативних објеката (дворана, игралишта, базена, трим стаза) 

Назив Површина 
(м2) 

Намена Место 

Фудбалски стадион 5000  м2 велики фудбал Бадњевац 

Фудбалски стадион 4500  м2 велики фудбал Баточина 

Фудбалски терен 4000  м2 велики фудбал Милатовац 

Фудбалски терен  4000  м2 велики фудбал Прњавор 

Фудбалски терен  4000  м2 велики фудбал Жировница 

Фудбалски терен 4000  м2 велики фудбал Градац 

Фудбалски терен 4000  м2 велики фудбал Доброводица 

Фудбалски терен 4000  м2 велики фудбал Брзан 

Фудбалски терен 4000  м2 велики фудбал Црни Kао 

Мини пич терен ОШ „Свети Сава“ 1200 м2 мали фуд, кошарка, одбојка Баточина 

Спортска сала ОШ „Свети Сава“ 650  м2 часови физичке културе, 
дворански спортови 

Баточина 

Спортска сала МТШ „Никола 
Тесла“ 

100  м2 часови физичке културе Баточине 

Терени за мале спортове ОШ 
„Свети Сава“ 

2700  м2 кошарка, одбојка, мали фудбал, 
мања атлетска стаза 

Баточина 

Терени за мале спортове ОШ 
„Свети Сава“, одељење у 
Бадњевцу 

1500 м2 мали фудбал, кошарка, одбојка Бадњевац 

Терен за мале спортове ОШ 
„Свети Сава“ одељење у Брзану 

1500 м2 мали фудбал, кошарка, одбојка Брзан 

Терен за мале спортове( Kриваја) 1200 м2 мали фудбал Баточина- 
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Тениски терен ОШ „Свети Сава“ 260 м2 тенис Баточина 

Терен за мале спортове(Лозница) 1200 м2 мали фудбал кошарка, одбојка Баточина  

Терен за мале спортове 1200 м2 мали фудбал кошарка, одбојка Црни Kао 

Терен за мале спортове 1200 м2 мали фудбал кошарка, одбојка Доброводица 

Терен за мале спортове 1200 м2 мали фудбал кошарка, одбојка Kијево 

Терен за мале спортове 1200 м2 мали фудбал кошарка, одбојка Жировница 

Теретана на отвореном 100 м2 везбе за обликовање тела Баточина 

Терен за мале спортове 1200 м2 мали фудбал кошарка, одбојка Милатовац 

Извор:Спортски савез Баточина 
 

Сходно структури активних спортских клубова, највећи број спортских објеката на територији општине Баточина се 
односи на терене за велики фудбал, којих има 9, а од којих се два сврставају у стадионе. Посебно треба издвојити 
фудбалски стадион у Бадњевцу који има две у потпуности покривене трибине као и постављене рефлекторе. 
 
Спортске манифестације 
 

Kада су у питању спортске манифестације које се традиционално организују на територији општине Баточина треба 
издвојити фудбалски турнир у насељу Милатовац, као и турнире у малом фудбалу у градском насељу Баточина и 
насељима Kијево и Жировница. Поред ових такмичења значајан број учесника имају и традиционални Kуп у 
спортском риболову, односно турнири у стоном тенису, одбојци, одбојци на песку, кошарци. Све ове манифестације 
организују се у самом градском насељу Баточина.Један од основних проблема спорта општине Баточина, поред 
недовољних финансијских средстава и потребе за изградњом и реконструкцијом спортских објеката, огледа се у 
томе да млади спортисти, после неког достигнутог играчког нивоа, одлазе у веће и квалитетније клубове како би 
наставили бављење спортском активношћу. Улагања у инфраструктуру спортских објеката у будућности би довело 
до знатно квалитетнијих резултата спортских клубова и појединаца. Ангажованошћу локалне самоуправе, која је 
подржала спорт, он се одржао на доста квалитетном нивоу. Осим локалне самоуправе, други извори финансирања 
не постоје. 
 

СЕКТОРСКЕ СВОТ АНАЛИЗЕ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
Други корак у аналитичком делу процеса стратешког планирања јесте СВОТ анализа које се реализовала кроз 
радионичарски рад са члановима радних тимова. 
 
СВОТ анализа (интерна и екстерна самопроцена локалне заједнице) је методолошки алат који је коришћен у циљу 
одређивања конкурентске позиције локалне заједнице. Представљао је основни инпут за дефинисање стратешких 
циљева и то, пре свега, део анализе који се односи на слабости. Наиме, евидентиране слабости служе као основа 
за квалитетно планирање развоја, тако што ће дефинисани, стратешки циљеви, указивати на потребу и начин 
елиминисања тих слабости.  
 
Практичност и веома широку применљивост ове анализе обезбеђује јој њена једноставност представљена 
матрицом 2 x 2 у којој се налазе и четири саставна елемента СВОТ анализе: снаге, слабости, шансе и претње. 
Снаге и слабости су интерни елементи, на које једна локална заједница може да утиче, док шансе и претње 
представљају екстерне елементе, односно факторе из спољашности на које не може да утиче. Снаге су фактори 
који дају једном подручју предност. Слабости су, са друге стране, фактори који представљају препреке развоју 
локалне заједнице. Шансе су екстерне прилике које треба искористити, док претње означавају негативан екстерни 
фактор који  треба неутралисати. 
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 ПОЗИТИВНИ    
ФАКТОРИ 

 

НЕГАТИВНИ 
ФАКТОРИ 

ИНТЕРНИ 
ФАКТОРИ СНАГЕ 

 
 
 

ШАНСЕ 

 

СЛАБОСТИ 

ЕКСТЕРНИ 
ФАКТОРИ 

 

ПРЕТЊЕ 

 
Области за које је рађена СВОТ анализа идентификоване су груписањем модула из Социо-економске анализе 
општине Баточина, по сродности: 
 
- Пољопривреда и рурални развој, 
- Kултура и туризам 
- Економија и предузетништво, 
- Инфраструктура и заштита животне средине, 
- Здравство и социјална заштита и 
- Спорт и образовање. 

 
 
 
ОБЛАСТ: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 
- Повољне климатске карактеристике за развој 
различитих видова пољопривредне производње 
- Добре педолошке карактеристике земљишта 

заразвој ратарства, повртарства и воћарства 
- Повољан географски положај у виду 

приступачности саобраћајница и блискости 
великих потрошачких центара 

- Хидролошки услови су оптимални за 
пољопривредну производњу 

- Активна удружења пољопривредника и 
пчелара 

- Успостављена институционална подршка на 
локалном нивоу  

- Развијено пчеларство 
- Незагађено земљиште 

 

 Недовољно искоришћени природни 
потенцијали  

 Низак степен иновативности у 
пољопривредној производњи 

 Недовољна едукованост пољопривредних 
произвођача 

 Недовољна укљученост стручног кадра у 
производне и прерађивачке процесе 

 Застарела механизација и технологија 

 Неповољна старосна структура 
ставновништва 

 Одлазак становништва из сеоских средина 

 Лош квалитет локалних сеоских и атарских 
путева 

 Уситњеност парцела 

 Традиционалне навике у производњи које не 
могу да испрате савремену пољопривредну 
производњу 

 Недостатак стандарда у пољопривредној 
производњи 

 Непоштовање прописа у примени средстава 
за заштиту биља и примени минералних 
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ђубрива 

 Недовољна информисаност 
пољопривредника 

 Недостатак објеката за одлагање стајњака и 
осоке у сектору сточарства 

 Недостатак инфраструктура у сеоским 
срединама  

 Недостатак система за наводњавање 

 Неадекватни и недовољни прерађивачки и 
складишни капацитети на територији општине 

 Недостатак задруге пољопривредних 
произвођача 

 Kомасација земљишта није урађена у 
довољној мери 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 
- Процес прикључења ЕУ 
- Kоришћење ИПА фондова и других ЕУ 

фондова 
- Тржиште држава чланица ЦЕФТА и Русије 
- Подршка националних и ЕУ фондова процесу 

диверсификације економских активности 
- Велика тражња земаља ЕУ за квалитетним 

медом 
- Тражња за производима органског порекла 
 

 
- Неконтролисан увоз пољопривредних 

производа 
- Прикључење ЕУ  
- Економска нестабилност 
- Непостојање дугорочне аграрне стратегије на 

националном нивоу 
- Ниске субвенције за пољопривредну 

производњу 
- Глобална рецесија 
- Kлиматске промене 
- Нерегулисано тржиште пољопривредних 

производа (сиво тржиште) 
- Диспаритет у цени репроматеријала и 

производа  

 
 
ОБЛАСТ: КУЛТУРА И ТУРИЗАМ 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 
- Постојеће културно туристичке манифестације 

које окупљају учеснике из читаве Србије 
- Млади и талентовани људи укључени у рад 

удружења и неформалних група (писци, 
музичари , сликари,..) 

- Kултурно историјски споменици (Црква 
брвнара, Манастир «Грнчарица»,..) 

- Природни потенцијали за развој ловног 
туризма (Шума Рогот, река Велика Морава) 

- Објекат Kултурног центра са великом салом за 
одржавање свих врста културних догађаја 

- Добра сарадња са регионалним туристичким 

 

 Недостатак техничких услова за израду 
промотивних материјала (фото и видео) 

 Непостојање смештајних капацитета на 
територији општине 

 Недовољно интересовање јавности за 
културне догађаје у општини 

 Недовољна техничка опремљеност у 
Kултурном центру за организацију већих 
културних догађаја 

 Рурални туризам је недовољно развијен 

 Непостојање манифетација које могу да 
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организацијама 
- Медији активно укљкучени у промоцију културе 

и туризма 
- Богат културни живот који доприноси 

унапређењу културе и подизању културне 
свести код младих 

- Постоје 3 Kултурно уметничка друштва на 
територији Баточине 

- Успостављена сарадња са институцијама из 
области образовања 

- Потенцијал за развој верског и сеоског туризма 

привуку велики број гостију и туриста 

 Непостојање општинске туристичке 
организације 

 Недовољно развијена културна свест 
становништва 

 Недостатак стручних кадрова за пружање 
туристичких услуга 

 Недовољна едукованост сеоских домаћина о 
могућностима за развој туризма 

 Недовољна промоција туристичких и 
културних потенцијала општине Баточина 

 Лоша понуда забавних и туристичких 
садржаја 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 
- Близина коридора 10  
- Транзитни пут страних туриста и радника из 

западних земаља ка југу Европе 
- Kоришћење ИПА фондова и других ЕУ 

фондова за развој културе и туризма 
- Сарадња са другим културним и туристичким 

организацијама које функционишу на 
националном и регионалном нивоу 

- Национални фондови за развој културе и 
туризма  

- Укључење у Регионалну туристичку 
организацију Шумадије и Поморавља 

- Обједињена туристичка понуда на 
регионалном нивоу 

- Тренд у развоју рекреативног туризма 

 
- Смањење број гостију услед економске кризе 
- Недовољна подршка 

националнихинституција развоју културе у 
малим срединама и неразвијеним општинама 

- Недостатак средстава из националних 
фондова за подршку изградњи објеката у 
области културе 

- Пад интересовања становништва за културу 
услед   лоше економске ситуације 

- Велика конкуренција сиседних општина у 
туристичкој понуди 

 
 
 
 
 
ОБЛАСТ: ЕКОНОМИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 
- Добар географски положај 
- Близина коридора 10 
- Развијена локална инфраструктура за нове 

инвеститоре 
- Постојање индустријске зоне 
- Близина великих индустријских центара 
- Расположива радна снага 
- Повећан број привредних субјеката 

 

 Недостатак стручне радне снаге 

 Одлазак стручних кадрова у велике 
индустријске центре 

 Удуржење привредника је неактивно и не 
функционише на задовољавајући начин 

 Висока незапосленост 

 Сива економија 

 Недовољно опремљена индустријска зона 

 Недовољно искоришћен добар географски 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

172 

положај 

 Неинформисаност и неедукованост 
привредника 

 Непостојање канцеларије за локални 
економски развој 

 Ниска продуктивност привредних субјеката 

 Неконкурентни производи 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 

 Процес прикључења ЕУ 

 Приступ ИПА фондовима ЕУ  

 Тржиште држава чланица ЦЕФТА и Русије 

 Подршка националних и ЕУ фондова развој 
предузетништва  

 Близина ФАС-а у Kрагујевцу 

 Боље искоришћење близине коридора 10 

 
- Недовољно националних фондова за развој 

предузетништва 
- Економска нестабилност у држави 
- Недостатак повољних кредита за развој 

предузетништва 
- Лоша куповна моћ становништва 

 
ОБЛАСТ: ИНФРАСТРУКТУРА, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 
- Повољан геостратешки положај 
- Постојање планског основа за будући развој 

инфраструктуре и константно ангажовање на 
изради пројектне документације 

- Просторни план 
- Израђен план генералне регулације 
- Израђен план детаљне регулације зоне Брзан 
- Изградња Ауто пута М 1.11 
- Разграната путна мрежа 
- Добра сарадња јавних предузећа на теиторији 

општине 
- Добро развијена/разграната путна мрежа 
- Добро организована служба за развој 

инфраструктуре 
- Добра покривеност територије мрежом 

комуналне инфраструктуре 
- Инфраструктурна опремљеност индустријске 

зоне 
- Богат биодиверзитет 
- Добар квалитет ваздуха – Прва категорија 

према службеном гласнику РС 
- Релативно здрава животна средина 

 

 Непостојање система за прераду пијаће воде 

 Нефункционалност сопственог система за 
водоснабдевање 

 Недовољна покривеност периферном 
дистрибутивном гасоводном мрежом 

 Дотрајалост топловодног система и 
нефункционалност Топлане и комуналних 
служби 

 Недовољно финасијских средстава из 
локалног буџета 

 Недовољна покривеност канализационом 
мрежом 

 Лош квалитет локалних путева 

 Људски ресурси недовољних компетенција из 
областиинфраструктуре, на територији 
општине (непостојање  лиценцираног 
архитекте) 

 Непостојање ГИС-а 

 Саобраћај као фактор угрожености 

 Тачкасти извори загађивања изражени у 
зимском периоду 

 Одсуство мониторинга 

 Застареле технологије из области заштите 
животне средине 

 Неадекватан однос према животној средини и 
недовољно развијен свест грађана 
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 Непостојање рециклажног центра 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 

 Процес прикључења ЕУ 

 Kоришћење доступних  ИПА и других ЕУ 
фондова 

 Умрежавање на регионалном нивоу на 
реализацији заједничких инфраструктурних 
пројеката 

 Сарадња са Министаствима и национани 
инфраструктурни фондови 

 Национални и донатоски фондови за 
унапређење животне средине 

 Законске измене и програмско буџетирање 

 Изградња Ауто пута М 1.11 

 
- Економска нестабилност 
- Законске измене и програмско буџетирање 
- Нестабилна политичка ситуација 
- Глобална рецесија 

 
ОБЛАСТ: ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 
- Повољан географски положај у односу на на 

велике здравствене центре – близина 
клиничких центара Београд и Kрагујевац 

- Задовољавајућа мултисекторска сарадња са 
институцијама из области здравства на 
локалном нивоу 

- Kвалитетни људски ресурси/високо 
квалификован кадар  

- Едуковани стручни радници Центра за 
цоијални рад 

- Добри међуљудски односи у оквиру Центра за 
социјални рад и наглашен тимски рад 

 

 Недовољна локална финансијска средства за 
улагање у инфраструктурне објекте здравства 
и социјалне заштиту 

 Недостатак финансијских средстава за 
стручно усавршавање радника из области 
здрвства и социјалне заштие 

 Недостатак финансијских средстава за 
превентивни рад из области здрвства и 
социјалне заштие 

 Непостојање посебне службе хитне помоћи 

 Непостојање саветовалишта (на пр. За 
дијабет, брак и породицу) 

 Непостојање посебне службе за кућну негу и 
лечење/помоћ старим и инвалидним лицима  

 Застарелост појединих медицинских апарата 
(на пр. рендген апарат) 

 Непостојање приватне праксе 

 Недовољан број стручних радника из области 
здравства  (Забрана запошљавања по закону) 

 Старосна структура кадрова у 
специјалистичким службама 

 Недовољно лекара са специјализацијом из 
дефицитарних области (гинекологија, интерна 
медицина) 

 Застарео возни парк Дома здравља 

 Радне просторије Дома здравља неусклађене 
са европским стандардима 
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 Није извршена акредитација установа 

 Недостатак стручне литературе 

 Пораст социјално-материјално угрожених 
породица 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 

 Улазак у ЕУ 

 Адекватна подршка ресорног Министарства и 
сарадња са осталим републичким органима 

 Сарадња са Републичким фондом за 
здравствено осигурање (РФЗО) 

 Постојање националне стратегије здравствене 
заштите 

 Домаћа и инострана донаторска средствадица 

 
- Неусклађеност закона са праксом 
- Забрана запошљавања 
- Смањење кадрова у јавном сектору 
- Недовољна финансијска средства од стране 

РФЗО 
- Недоступност страних донација 
- Економска криза 
- Улазак у ЕУ 

 
 
ОБЛАСТ: ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ 
 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 
- Стручан наставни кадар средње и основних 

школа на завидном нивоу 
- Довољан број просторија за обављање 

наставе у оквиру средње школе 
- Постојање мреже  школа и вртића на 

територији општине Баточина 
- Примена инклузивних програма образовања 

на територији општине Баточина 
- Постојање спортских терена за школске 

наставне активности 
- Повољан географски положај средње школе 

општине Баточина 
- Зграда средње школе сређена и очувана 

 

 

 Недостатак инфраструктурних објеката за 
основношколско образовање 

 Недовољан број просторија за одвијање 
наставе у једној смени 

 Неадекватна фискултурна сала у средњој 
школи 

 Мали број објеката из домена спортске 
инфраструктуре 

 Непостојање балон сале 

 Недостатак затвореног простора за спорт и 
рекреацију 

 Присутан тренд смањења број ученика 
средњешколског образовања ка већим 
градовима (Kрагујевац и Јагодина) 

 Недостатак школског педагога у средњој 
школи 

 Непостојање организованог превоза за 
ученике средње школе 

 Неадекватна дисциплина ученика 

 Неадекватно улагање у стучно усавршавање 

 Дотрајао школски намештај 

 Дотрајалост постојеће грејне мреже у 
школама 

 Недостатак стручне литературе 

 Недовољна партиципација стручних кадрова 
из области спорта 
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 Недовољно присутан волонтерски рад у 
спорту 

 Непостојање женског спортског клуба ??? 

 Неадекватно коришћење слободног времена 
младих одн. недовољна заинтересованост за 
бављење спортом 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 

 Улазак у ЕУ 

 Националне и ЕУ донације за образовање 

 Приступ већем броју  

 Сарадња са другим институција важним за 
образовање 

 
- Недостатак финансијских средстава  
- Честа промена законске регулативе 
- Тренд смањења број ученика 

средњешколског образовања 

 

 
ВИЗИЈА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 
Визија је ментална слика о томе како становници желе да њихова општина изгледа за 15 до 20 година и за општину 
Баточина је дефинисана током претходног стратешког процеса, односно при изради Стратегије одрживог развоја 
општине баточина 2010 – 2015., који је рализован током 2009. године. Артикулисањем изјаве о визији и њеним 
укључивањем у стратешки документ ствара се слика дестинације до које треба пројектовати пут. Да би једна визија 
била квалитетна и да на прави начин представља једну локалну заједницу, треба да има следеће карактеристике: 
 
- Визија треба да буде договорена од стране свих заинтересованих страна 
- Описује шта доноси будућност, а не описује како се тамо стиже 
- Фокусира се на исходе процеса спровођења стратегије 
- Није увек у потпуности остварива, али даје заједници јасно виђење шта се жели постићи 
- Она је опис како заинтересоване стране виде своју будућност 
- Проистиче из знања формираног кроз социо-економску и СВОТ анализу 
- Даје се за период од 15 до 20 година. 

 
У циљу дефинисања изјаве о Визији која задовољава претходно наведене критеријуме и укључивања шире 
заједнице, у раду су коришћена два алата: анкетирање ђака и фокус група. Анкетирање ђака спроведено је у 
средњим и основним школама у којима су анкетирани ђаци из 6 одељења (три из средње и три из основне школе). 
Упитник се састојао из 4 питања која су послужила за утврђивање могућег правца за израду изјаве о Визији. Након 
што је локални координатор обрадио све прикупљене анкете, добијен је генерални став омладине са територије 
општине о проблемима са којима се суочава општина и како их је, евентуално, могуће решити. Ово је био један од 
инпута за формулисану Визију. Други инпут био је рад фокус групе, путем којег су учесници Општинског форума 
дошли до изјаве о Визији која на прави начин одсликава жеље, ставове читаве локалне заједнице о томе где она 
види себе за 15 година и са којом сваки житељ може да се поистовети. Визија општине Баточина гласи: 
 

 

Активираних потенцијала, повољног географског положаја, инфраструктурно 
опремљена и сасвеобухватно створеним условима за развој пољопривреде и 
предузетништва, општина Баточина јеразвијена заједница која пружа 
квалитетно окружење за запошљавање, образовање, здравствену исоцијалну 
заштиту и живот у еколошкој средини са развијеном понудом културних и 
спортских садржаја. 
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ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
Развојни приоритети општине Баточина су јаснији и конкретнији у односу на визију. Заснивају се, пре свега, на 
приоритетним слабостима и најзначајнијим снагама, насталим као резултат СВОТ анализе и суштински потичу из 
Визије. Развојни приоритети представљају специфичне области на које се стратегија фокусира како би достигла 
Визију. Kод избора развојних приоритета водило се рачуна о следећим питањима: 
 
- Да ли се приоритет односи на специфичности друштвено-економског и политичког окружења? 
- Да ли приоритет логично проистиче из Визије? 
- Kакав је утицај тако дефинисаног приоритета на решавање проблема? 
- Kоји је рок постављених приоритета? 

 
У дефинисању развојних приоритета, који имају највећи значај за будућност заједнице, коришћен је приступ који је 
подразумевао разматрање ситуације описане у СВОТ анализи и Визије будућности. Пошло се од негативне 
(приоритетне слабости) и позитивне (најзначајније снаге) стране СВОТ анализе како би се дефинисали правци 
развоја који ће утицати не ублажавање или отклањање слабих и утицали на унапређење јаких страна региона. 
Током израде стратешког документа дефинисани су следећи општински развојни приоритети: 
 

ПРИОРИТЕТ 1 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

 
ПРИОРИТЕТ 2 

РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА 

 
ПРИОРИТЕТ 3 

РАЗВОЈ ЕКОНОМИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 
ПРИОРИТЕТ 4 

РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
ПРИОРИТЕТ 5 

РАЗВОЈ ЗДРАВСТВА,СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА  

 
ПРИОРИТЕТ 6 

УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА И СПОРТА 

 

У периоду између идентификовања развојних приоритета и наредних фаза процеса израде Стратегије одрживог 
развоја општине Баточина 2017 - 2022, око сваког од развојних приоритета формирана је по једна тематска радна 
група (ТРГ), за области: 

 
- Пољопривреда и рурални развој 
- Kултура и туризам 
- Економија и предузетништво 
- Инфраструктура и заштита животне средине 
- Здравство и социјална заштита 
- Образовање и спорт. 
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Задатак, сваке од формираних тематских радних група, било је дефинисање стратешких и оперативних циљева и 
формирање листе предлога пројеката. Тематске радне групе су формиране од чланова општинске радне групе који 
је декомпонован, према областима интересовања и компетенција, а које су везане за сваки од дефинисаних 
развојних приоритета. На тај начин су формирана језгра, која су проширена додатним представницима 
заинтересованих страна са територије општине Баточина који представљају компетентне представнике локалне 
самоуправе и осталих релевантних општинских институција и интересних група. 

 
СТРАТЕШKИ  И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 
Формиране тематске радне групе су, у овој фази процеса регионалног стратешког планирања, развиле стратешке и 
оперативне циљеве у оквиру регионалних развојних приоритета. Стратешки циљеви представљају мост између 
дефинисаних регионалних развојних приоритета и уже дефинисаних оперативних циљева. Они уједно 
представљају и генерички назив за сродне групе оперативних циљева, а посебно су битни јер дају основне 
смернице за касније груписање сродних пројеката у програме.Стратешки циљеви су везани за резултате СВОТ 
анализе и у комбинацији са кључним сегментима развојног приоритета, давали су одговор на питање ШТА урадити 
ради достизања постављеног развојног приоритета. 
 
Следећи корак у раду тематских радних група / радних тимова општине Баточина, оформљених око сваког од 
утврђених приоритета, било је дефинисање оперативних за сваки од утврђених стратешких циљева. 

 
- Kритеријуми који су коришћени за дефинисање оперативних циљева: 
- Они морају да буду доста прецизнији и детаљнији 
- Морају да буду мерљиви и да се лако прате 
- Морају бити засновани на налазима СВОТ анализе 
- Морају бити комплементарни и не смеју бити у колизији са другим циљевима 
- Они трагају за превазилажењем слабости и искоришћавањем могућности 
- Један стратешки циљ може имати више оперативних циљева 

 
Друга група критеријума који се делимично поклапају са горњим, а које су дефинисани оперативни циљеви такође 
морали да задовоље, јесу они који се тичу СМАРТ приступа који подразумева: 
 
С (специфиц) – специфичан – Да ли циљ прецизно говори шта треба постићи? 
М (меасурабле) – мерљив – Да ли је дефинисан да може 
А (ацхиевабле) – достижан – Да ли се уклапа у визију? 
Р (реалистиц) – реалан – Да ли је реалан посматрајући ресур 
Т (тимелy) – увремењен – Да ли је временски одређен? 
 
Оперативни циљ даје одговор на питање KАKО остварити стратешки циљ? Идеја водиља при дефинисању 
оперативних циљева био је фокус на критична питања дефинисана у СВОТ и Социо-економској анализи. Чланови 
тематских радних група / радних тимова су дефинисали 14 стратешких циљева и у оквиру њих 35 оперативних 
циљева. 

 
 
 
 
 
ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА, СТРАТЕШКИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 

ПРИОРИТЕТ1: УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 

 
 
 
 
 
 
1.1. Унапредити 

примарнупољопривредну 
производњу и 
конкурентност 
индивидуалних 
пољопривредних 
произвођача 

1.1.1. До 2022. године за мин 15% у односу на тренутно стање повећати 
површине под производним засадима у области воћарства, 
повртарства и виноградарства кроз подршку пољопривредницима у 
додели садног материјала, стручну и едукативну подршку 

1.1.2. До 2022. године унапредити сектор сточарства кроз побољшање 
генетског потенцијала и повећање бројности сточног фонда за мин 
15 % у односу на постојеће стање кроз подршку пољопривредницима 
у набавци квалитетних грла и подршку у опремању објеката за 
смештај стоке. 

1.1.3. Унапредити обуке и трансфер знања у области пољопривреде и 
руралног развоја кроз организовање едукација и посету примерима 
добре праксе и сајмовима у земљи и иностранству тако да до 2022. 
године најмање 1000 пољопривредника из различитих области 
руралне економије усвоји нова знања. 

1.1.4. До 2022. спровести процесе комасације, електрификације и 
мелиорације на најмање 5% укупног пољопривредног земљишта 
општине Баточина. 

 

1.2. Јачање постојећих и 
изградња нових 
институционалних 
капацитета и израда 
планских докумената у 
циљу унапређења 
пољопривреде и 
руралног развоја  

1.2.1. До 2022. године повећати техничке и људске капацитете 
постојећих и оснивање најмање 2 нова удружења тако да се 
укупан број пољопривредника који су чланови удружења 
повећа за 50% у односу на постојеће стање. 

1.2.2. Подржати развој планских докумената и успостављање 
међуопштинских и регионалних иницијатива  и партнерстава, тако да 
до 2022. године најмање једна иницијатива обухвати и територију 
општине Баточина.  

 

1.3. Унапредити руралну 
економију кроз 
диверсификацију 
економских активности 
и подизање степена 
прераде 
поољопривредних 
производа 

1.3.1. Унапредити услове за развој руралног туризма и 
традиционалних заната кроз финансијску, техничку и 
едукативну подршку тако да се до краја 2022. године најмање 5  
категоризованих домаћинстава баве сеоским туризмом. 

1.3.2 Унапредити конкурентност пољопривредне производње кроз 
реализацију пројеката и подршку инвестицијама у прераду и 
маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа тако да се 
до 2022. године економске активности унапреде за 50% у односу на 
тренутно стање.  

 

 
 
 

ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 

2.1. Унапредити развој 
културе на територији 
општине Баточина кроз 
јачање институционалних 

2.1.1. Унапредити институционалне и садржајне капацитете у области 
културе кроз унапређење рада постојећих и формирање најмање 3 
нове секције и манифестације до краја 2022. године. 
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капацитета и унапређење 
програмских садржаја 2.1.2. До краја 2022. године побољшати инфраструктурне капацитете и 

техничку опремљеност најмање  5 институција и објеката значајних 
за развој културе и туризма  

 

2.2. Унапредити развој 
туризма на територији 
општине Баточина кроз 
јачање институционалних 
капацитета и унапређење 
туристичке понуде 

2.2.1. До 2022. године изградити туристичку инфраструктуру и планску 
документацију која ће допринети повећању туристичке понуде и 
повећању броја туриста за минимално 30% у односу на постојеће 
стање.  

2.2.2. До 2022. године унапредити институционалне капацитете за подршку 
развоја туризма едукациијом локалних кадрова из области туризма 
кроз оганизовање мин 2 едукације на годишњем нивоу.  

2.2.3. До 2022. године унапредити туризам кроз промоцију и развој 
различитих видова туризма тако да се повећа број туриста за 
најмање 30% на годишњем нивоу у односу на постојеће стање. 

 

 
 

ПРИОРИТЕТ 3: РАЗВОЈ ЕКОНОМИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 

3.1. Унапредити услове за 
повећање инвестиција у 
области индустријске 
производње 

 

3.1.1. До 2022. године унапредити ефикасност административног 
механизма за подршку новим инвеститорима  и постојећим 
привредним субјектима  у реализацији инвестиција. 

3.1.2. Смањити незапосленост за 20% до 2022. године кроз подршку за 
отварање нових предузећа и унапређење капацитета постојећих.   

 

3.2. Унапредити 
конкурентност малих и 
средњих предузећа и 
предузетника кроз 
јачање институционалне 
подршке МСПП сектору 

3.2.1. До 2022. године унапредити конкурентност малих и средњих 
предузећа и предузетника кроз организовање најмање 20 едукација у 
складу са реалним потребама привредних субјеката.   

3.2.2. До 2022. године ојачати капацитете постојећих институција за 
подршку МСПП и успостављање још минимум једне нове у циљу 
јачања предузетништва. (удружење, кластер, …) 

 

 

ПРИОРИТЕТ 4: РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 

4.1. Унапредити постојеће 
регулативе и израдити 
недостајућу пројектну, 
урбанистичку и планску 
документацију 

4.1.1. Израдити и усвојити пројектно - техничку документацију за минимум 
10 инфраструктруних објеката и капацитета у области путне и 
институционалне инфраструктуре до краја 2022. године. 

4.1.2. До краја 2021. године израдити и усвојити минимум3 урбанистичко 
планске регулативе и планове нижег реда 
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4.2. Равномерно 
територијално развијати 
локалне инфраструктурне 
пројекте и системе и 
унапредити комуналну 
делатност поштујући 
принципе одрживог 
развоја и заштите 
животне средине 

4.2.1. До 2022. године реконструисати и модернизовати најмање 50 км 
локалне путне инфраструктуре и уредити и изградити најмање 3 јавна 
објекта у циљу унапређења квалитета живота на територији општине 
Баточина 

4.2.2. До краја 2022. године успоставити и унапредити систем 
водоснабдевања на 50% територије читаве општине 

4.2.3. До 2022. године створити услове за унапређење друштвеног 

живота у руралним срединама кроз унапређење јавне 
инфраструктуре и реализацијом најмање 5 пројеката у 
руралним срединама. 

4.2.4. До краја 2022. године унапредити ефикасност енергетског система и 
објеката за 30 % кроз реализацију пројеката и инвестиција у области 
електична енергија, гаса, топловода и изградњу система који користе 
обновљиве изворе енергије. 

4.2.5. До 2022. године унапредити комуналне услуге и инфраструктуру 
реализацијом најмање 5 нових пројеката у циљу  уређења 
водотокова, повећања капацитета система за прикупљање, 
пречишћавање отпадних вода и рециклажу отпада. 

 

4.3. Континуирано радити на 
очувању и подизању 
нивоа заштите животне 
средине 

4.3.1. До 2022. године унапредити систем за заштиту животне средине  
спровођењем континуиране активности на едукацији најмање 200 
деце предшколског и школскогузраста,изградњом мерних станица и 
санирањем дивљих сметлишта. 

4.3.2. До краја 2022. године уредити најмање 5 ха зелених површина у циљу 
заштите животне средине и повећања места за одмор и рекреацију 
локалног становништва. 

 

 
 
 
 

ПРИОРИТЕТ 5: РАЗВОЈ ЗДРАВСТВА,СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 

5.1. Унапредити систем 
услуга   социјалне 
застите уз подизање 
институционалних и 
техничких капацитета 

5.1.1. До краја 2022. године формирати 2 нове и ојачати постојеће службе 
које ће се унапредити систем пружање услуга рањивим групама кроз 
формирање прихватилишта, дневних центара и сервисне службе  

5.1.2. До 2022. године израдити планску документацију и повећати 
институционалне капацитете за подршку старим лицима  како би се 
унапредио квалитет услуга социјалне заштите за 20% у односу на 
тренутно стање 
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5.2. Унапредити систем 
здравствених услуга уз 
подизањуе нивоа 
техничке опремљености 
и континуираног 
усавршавања кадрова 

5.2.1. Унапредити рад саветовалишта, превентивнихј центара, 
специјалистичких консултативних служби из области здравствене 
заштите као и медицинске програме едукације постојећих кадрова до 
2022. године тако да ниво задовољства корисника пруженим услугама 
буде повећан за 70% у односу на постојеће стање. 

5.2.2. До краја 2022. године подићи ниво техничке опремљености Дома 
здравља за 40% и инвестирати у  модернизацију ХМП, тако да се 
степен опремљености повећа за 80% у односу на тренутно стање. 

 

 

ПРИОРИТЕТ 6: УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА И СПОРТА 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 

6.1. Унапредити и 
модернизовати систем 
образовања у складу са 
потребама привреде 

6.1.1. Унапредити инфраструктурне капацитете и услове за рад школских и 
предшколских установа до краја 2022. године за најмање 20% у односу 
на тренутне капацитете. 

6.1.2. Унапредити образовне профиле и методе наставе формалног и 
неформалног образовања опремањем установа, набавком савремених 
наставних средстава и повећањем броја стручно оспособљених 
кадрова за 30% кроз континуирану едукацију до 2022. године. 

 

6.2. Унапредити 
инфраструктурне и 
институционалне 
капацитете и услове за 
развој такмичарског 
спорта и масовније 
укључивање 
становништва у 
рекреативни спорт 

6.2.1. До 2022. године модернизовати постојеће и изградити најмање још 3 
нова спортска терена и објекта како би се повећао број локалног 
становништва за најмање 30% које је укључено у спортске и 
рекреативне активности. 

6.2.2. До 2022. године повећати број спортских клубова за најмање 3 
новоформирана и унапредити спортске догађаје кроз покретање 
најмање још 2 различита спортско - рекреативна садржаја на 
годишњем нивоу. 

6.2.3. До краја 2022. године квантитативно и квалитативно унапредити 
људске ресурсе кроз едуковање  и лиценцирање минимум 10 стручних 
кадрова у спортским клубовима, школском и предшколском спорту. 

 

ПРОЈЕKТНИ ПРЕДЛОЗИ  
Исходиште рада на изради Стратегије одрживог развоја општине Баточина 2017 – 2022. су пројектни предлози чијом 
се планираном реализацијом остварује директан утицај на будући одрживи развој општине. Пројекти предлози 
представљају конкретизацију напора кроз које се област планиране интервенције сужава од општег ка посебном. 
Они су везани за сваки оперативни циљ дефинисан радом тематских радних група и радних тимова. Чланови радних 
тимова и група, у овој фази, радили су на развијању конкретних пројектних предлога, односно акција које ће 
произвести будуће позитивне промене у региону, током наредних пет година.  
 

Пројектни обрасци садрже следеће елементе: 
 

САДРЖАЈ ОБРАСЦА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 
   

Назив пројектне идеје  Очекивани резултати 
   

Подносилац пројекта   Активности 
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Сврха пројекта  Услови за имплементацију 
   

Област интервенције  Фактори ризика 
   

Оперативни циљ из 
Стратегије 

 
Индикативна 
вредностпројекта 

   

Ниво реализације  Трајање пројекта 
   

Врста пројекта  Иницијални партнери 
   

Опис  Напомена 
 

Након спроведених процеса генерисања идеја, потврђивања партнерстава добијена је финала листа пројеката која 
је састављена од 191 пројектних идеја. Распоред пројектних идеја по приоритетима је следећи: 

ПРИОРИТЕТ НАЗИВ ПРИОРИТЕТА 
БРОЈ ПРОЈЕКТНИХ 

ПРЕДЛОГА 

1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 28 

2. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА 24 

3. РАЗВОЈ ЕКОНОМИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 13 

4. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 62 

5. РАЗВОЈ ЗДРАВСТВА, СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И КВАЛИТЕТА 
ЖИВОТА 

13 

6. УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА И СПОРТА 51 

УКУПНО 191 

 
Након усвајања финалне листе пројеката у оквиру сваког од оперативних циљева дефинисаних стратегијом, прешло 
се на груписање пројеката у развојне програме и то на бази комплементарности пројектних идеја.  Идентификација 
програма је битна због стварања механизама за финансирање, а самим тим и конкретизацију стратешког документа. 
У овој фази су основну улогу имали дефинисани стратешки циљеви јер је од њихове обухватности зависило да ли ће 
програми бити идентични са самим циљевима, или ће се извршити подела циљева на неколико компоненти које 
онда постају програми.Усвојена листа пројеката, подељених по приоритетима, циљевима и програмима садржана је 
у наредним табелама. 

ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОЗИ ЗА СОР ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 2017 - 2022 

ПРИОРИТЕТ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОЗИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1
. 

До 2022. године за мин 15% у 
односу на тренутно стање 
повећати површине под 
производним засадима у 
области воћарства, 
повртарства и 
виноградарства кроз подршку 
пољопривредницима у 
додели садног материјала, 
стручну и едукативну 

1. Унапређење примарне 
пољопривредне производње 
заснивањем нових засада 
воћњака 

2. Унапређење производње 
јагодичастог воћа 

3. Унапређење примарне 
пољопривредне производње у 
заштићеним условима 
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1.1. 

 
Унапредити 
примарнупољопривр
едну производњу и 
конкурентност 
индивидуалних 
пољопривредних 
произвођача 

подршку 

1.1.2. 

До 2022. године унапредити 

сектор сточарства кроз 

побољшање генетског 

потенцијала и повећање 

бројности сточног фонда за мин 

15 % у односу на постојеће 

стање кроз подршку 

пољопривредницима у набавци 

квалитетних грла и опремању 

објеката за смештај стоке. 

4. Едукација пољопривредника из 
сектора сточарства 
 

5.  Унапређење расног састава и 
бројности грла говеда 

 

6. Унапређење расног састава и 
бројности грла оваца 

1.1.3. 

Унапредити обуке и трансфер 

знања у области пољопривреде 

и руралног развоја кроз 

организовање едукација и 

посету примерима добре праксе 

и сајмовима у земљи и 

иностранству тако да до 2022. 

године најмање 1000 

пољопривредника из 

различитих области руралне 

економије усвоји нова знања. 

7. „Добар домаћин-школован 
пољопривредник” 

8. Едукација из области савремене 
производње зачинског и 
лековитог биља 

9. Информатичка обука за 
пољопривреднике са територије 
општине Баточина 

10.  Едукација пољопривредних 
произвођача о националним 
мерама за подршку руралном 
развоју 

11. Едукација пољопривредних 
произвођача о ИПАРД програму 
РС 

1.1.4. 

До 2022. спровести процесе 

комасације, електрификације и 

мелиорације на најмање 5% 

укупног пољопривредног 

земљишта општине Баточина. 

12. Укрупњавање пољопривредног 
земљишта  општине Баточина 

13. Наводњавање пољопривредног 
земљишта општине Баточина 

14. Израда студије за 
електрификацију поља  

15. Јачање примарне  
пољопривредне проиводње кроз 
електрификацију поља 
територије  

 

1.2. 

 
Јачање постојећих и 

изградња нових 

институционалних 

капацитета и израда 

планских докумената 

у циљу унапређења 

пољопривреде и 

1.2.1
. 

До 2022. године повећати 
техничке и људске 
капацитете постојећих и 
оснивање најмање 2 нова 
удружења тако да се укупан 
број пољопривредника који 
су чланови удружења повећа 
за 50% у односу на постојеће 
стање. 

16. Формирање удружења воћара 

 

17. Формирање удружења 
произвођача поврћа у 
заштићеним условима 

 

18. Формирање удружења 
произвођача млека 
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руралног развоја 19. Формирање удружења 
произвођача меса 

1.2.2
. 

Подржати развој планских 
докумената и успостављање 
међуопштинских и 
регионалних иницијатива  и 
партнерстава, тако да до 
2022. године најмање једна 
иницијатива обухвати и 
територију општине 
Баточина.  

20. Израда стратегије руралног 
развоја општине  Баточина 

 

21. Подршка развоју партнерства 
на ЛЕДАЕР принципима  ЕУ 

 

1.3. 

Унапредити 
руралну економију 
кроз 
диверсификацију 
економских 
активности и 
подизање степена 
прераде 
поољопривредних 
производа 

1.3.1
. 

Унапредити услове за развој 
руралног туризма и 
традиционалних заната кроз 
финансијску, техничку и 
едукативну подршку тако да 
се до краја 2022. године 
најмање 5  категоризованих 
домаћинстава баве сеоским 
туризмом. 

22. Развој и очување 
традиционалних заната у 
руралним срединама 

 
23. Унапређење руралног туризма 

на територији општине 
Баточина 

 

24. Промоција сеоског туризма 
 

1.3.2
. 

Унапредити конкурентност 
пољопривредне производње 
кроз реализацију пројеката и 
подршку инвестицијама у 
прераду и маркетинг у 
сектору млека, меса, воћа, 
поврћа и грожђа тако да се 
до 2022. године економске 
активности унапреде за 50% 
у односу на тренутно стање.  

25. Изградња капацитета за 
прераду воћа и поврћа 

 
26. Мини хладњаче 
 
27. Изградња капацитета за 

сушење воћа и поврћа 
 

28. Јачање производних 
капацитета удружења воћара 
општине Баточина 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОЗИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1
. 

Унапредити институционалне 
и садржајне капацитете у 
области културе кроз 
унапређење рада постојећих 
и формирање најмање 3 
нове секције и 
манифестације до краја 2022. 

29. Формирање омладинског 
дечјег позоришта кроз школу 
глуме и сценске уметности 

 
30. Формирање удружења 

уметника и стваралаца у 
Баточини 
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2.1. 

 
 
 
Унапредити развој 
културе на 
територији општине 
Баточина кроз 
јачање 
институционалних 
капацитета и 
унапређење 
програмских 
садржаја 

године. 31. Умрежавање културно-
образовних установа на 
територији општине Баточина 

 
32. Промоција манифестација на 

територији општине Баточина 
 
33. Покретање манифестације 

„Госпојинска свечаност” у 
Прњавору 

 

2.1.2. 

До краја 2022. године 
побољшати инфраструктурне 
капацитете и техничку 
опремљеност најмање  5 
институција и објеката 
значајних за развој културе и 
туризма  

34. Реконструкција кровних 
површина КТЦ 

 
35. Систем бинских механизама и 

сценских завеса КТЦ-а 
 
36. Набавка опреме за израду и 

емитовање аудио и видео 
садржаја 

 
37. Адаптација гардеробе и 

билетарнице КТЦ-а 
 
38. Мобилна сцена за извођење 

програма 
 
39. Реконструкција куће 

Завичајног музеја 
 
40. Унапређење услова у КТЦ-у 

за излагање и одлагање 
уметничких слика и скулптура 

 
41. Адаптација кино-кабине у 

режију 
 
42. Опремање конференцијске 

сале 
 
43. Реконструкција 

електроинсталације у КТЦ 
 

 

2.2. 

Унапредити развој 

туризма на 

територији општине 

Баточина кроз 

2.2.1
. 

До 2022. године изградити 
туристичку инфраструктуру и 
планску документацију која 
ће допринети повећању 

 
44. Рестаурација споменика 

културе на територији 
општине Баточина 
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јачање 

институционалних 

капацитета и 

унапређење 

туристичке понуде 

туристичке понуде и 
повећању броја туриста за 
минимално 30% у односу на 
постојеће стање.  

 
45. Уређење комплекса - 

резервата Брзанско 
моравиште 

 
46. Стари град „Јеринино брдо” 
 
47. Стратегија развоја туризма 

општине Баточина 

2.2.2
. 

До 2022. године унапредити 
институционалне капацитете 
за подршку развоја туризма 
едукациијом локалних 
кадрова из области туризма 
кроз оганизовање минимум 2 
едукације на годишњем 
нивоу. 

48. Укључивање ученика средње 
школе „Никола Тесла“ у 
процес развоја туризма 

 
49. Едукација локалних кадрова 

из области туризма 
 

50. Едукација за туристичке 
водиче 

2.2.3
. 

До 2022. године унапредити 
туризам кроз промоцију и 
развој различитих видова 
туризма тако да се повећа 
број туриста за најмање 30% 
на годишњем нивоу у односу 
на постојеће стање. 

 

51. Постављање туристичке 
сигнализације 

 

52. Ловни туризам у функцији 
одрживог развоја 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИОРИТЕТ 3: РАЗВОЈ ЕКОНОМИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОЗИ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.1.1. 

 

 

До 2022. године унапредити 
ефикасност 
административног 
механизма за подршку 

53. Подизање конкурентности 
општине на тржишту СДИ 
(страних директних 
инвестиција) 

 
54. Формирање локалног савета 

за самозапошљавање 
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3.1. 

 

 

 

Унапредити 

услове за 

повећање 

инвестиција у 

области 

индустријске 

производње 

 

новим инвеститорима  и 
постојећим привредним 
субјектима  у реализацији 
инвестиција. 

 

55. Подршка сектору МСП кроз 
формирање јединственог 
шалтера 

 

56. Успостављање одељења за 
административно техничку 
подршку МСПП 

3.1.2. 

 

 

 

Смањити незапосленост за 

20% до 2022. године кроз 

подршку за отварање нових 

предузећа и унапређење 

капацитета постојећих.   

57. Пројекат подршке развоју 
предузетништва за гајење 
цвећа 

 
58. Грант шема за 

самозапошљавање и 
отварање малих прерадних и 
складишних капацитета за 
пољопривредне производе 

 
59. Грант шема за 

самозапошљавање  и 
отварање нових радних места 

 

3.2. 

Унапредити 

конкурентност малих 

и средњих 

предузећа и 

предузетника кроз 

јачање 

институционалне 

подршке МСПП 

сектору 

3.2.1. 

До 2022. године унапредити 
конкурентност малих и 
средњих предузећа и 
предузетника кроз 
организовање најмање 20 
едукација у складу са 
реалним потребама 
привредних субјеката.   

60. Дуално образовање  
 
61. Организовање сета  стручних 

едукација за отварање нових 
МСП 

 

62. Организовање сета стручних 
едукацуја за постојеће 
привредне субјекте 

3.2.2. 

До 2022. године ојачати 
капацитете постојећих 
институција за подршку 
МСПП и успостављање још 
минимум једне нове у циљу 
јачања предузетништва. 
(удружење, кластер, …) 

63. Формирање бизнис инкубатор 
центра Баточина 

 

64. Кластер- удружење 
произвођача прехрамбених 
производа -  производа од 
воћа, поврћа, млека, меса и  
меда 

 

65. Кластер МСПП на територији 
општине Баточина 

 

ПРИОРИТЕТ 4: РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОЗИ 

4.1. 
Унапредити 
постојеће 
регулативе и 

4.1.1. 
Израдити и усвојити 

пројектно - техничку 
документацију за минимум 

66. Израда пројектно техничке 
документације за 
асфалтирање пута до сеоског 
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израдити 
недостајућу 
пројектну, 
урбанистичку и 
планску 
документацију 

10 инфраструктруних 
објеката и капацитета у 
области путне и 
институционалне 
инфраструктуре до краја 
2022. године. 

гробља у Милатовцу 

67. Израда пројектно техничке 
документације за изградњу 
прикључног пута код кафане 
Јелен 

68. Израда пројектно техничке 
документације за 
асфалтирање приступног пута 
од ул. Цара Душана до 
бензинске пумпе 

69. Израда пројектно техничке 
документације за 
асфалтирање пута према 
гробљу у селу Градац 

70. Израда пројектно техничке 
документације за 
реконструкцију - одржавање 
пута према Кијеву 

71. Израда пројектно техничке 
документације за 
асвалтирање пута према 
Шупљаји у Бадњевцу 

72. Израда пројектно техничке 
документације за 
асфалтирање пута у 
Бадњевцу, према селу Градац 

73. Израда пројектно техничке 
документације за 
асфалтирање пута у 5. рејону 
– Павлиш, Бадњевац 

74. Израда пројектно техничке 
документације за 
реконструкцију улице Краља 
Петра Првог у Баточини 

75. Израда пројектно техничке 
документације за 
асфалтирање улице Николе 
Тесле у Баточини 

76. Израда пројектно техничке 
документације за 
асфалтирање улице 
Солунских ратника у Баточини 

77. Израда пројектно техничке 
документације за 
асфалтирање путева у 
Милатовцу 
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4.1.2. 

До краја 2021. године 
израдити и усвојити 
минимум3 урбанистичко 
планске регулативе и 
планове нижег реда 

78. Израда просторног плана 
општине Баточина 

79. Увођење географско-
информационог система 

80. ПДР за насељено место 
Бадњевац 

81. ПДР за индустријску зону 
„Жировничко поље“ 

82. ПДР за насељено место 
Жировница 

 

4.2. 

Равномерно 

територијално 

развијати локалне 

инфраструктурне 

пројекте и системе и 

унапредити 

комуналну делатност 

поштујући принципе 

одрживог развоја и 

заштите животне 

средине 

4.2.1. 

До 2022. године 
реконструисати и 
модернизовати најмање 50 
км локалне путне 
инфраструктуре и уредити и 
изградити најмање 3 јавна 
објекта у циљу унапређења 
квалитета живота на 
територији општине 
Баточина 

83. Асфалтирање приступног 
пута од ул. Цара Душана до 
бензинске пумпе 

 

84. Асвалтирање локалног пута 
према Кијеву 

 

85. Асфалтирање пута према 
гробљу у селу Градац 

 

86. Асфалтирање пута до сеоског 
гробља у Милатовцу 

 

87. Асфалтирање пута у 5. рејону 
– Павлиш у селу Бадњевац 

 

88. Асфалтирање пута у 
Бадњевцу према селу Градац 

 

89.   Асфалтирање пута од Стеве 
Интершпеда према Шупљаји у 
Бадњевцу 

 

90.   Реконструкција улице Краља 
Петра Првог у Баточини 

 

91.    Асфалтирање улице Николе 
Тесле у Баточини 

 

92. Асфалтирање ул. Солунских 
ратника у Баточини 

 

93.  Реконструкција моста на реци 
Лепеници у      Баточини 

 

94. Уређење градске пијаце 
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95.  Унапређење путне 
инфраструктуре у Милатовцу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До краја 2022. године 
успоставити и унапредити 
систем водоснабдевања на 
50% територије читаве 
општине 

96. Израда елабората о 
расположивим извориштима 
пијаће воде на територији 
општине Баточина 

 
97. Изградња бунара Б3 и Б4 на 

изворишту “Јасик” 
 
98. Изградња магистралног 

цевовода Брзан-Кијево-
Доброводица 

 
99. Пројектовање и изградња 

постројења за 
пречишћавање питке воде 
’’Јасик’’ 

 
100. Израда пројектно техничке 

документације за изградњу 
магистралног цевовода 
Брзан-Кијево-Доброводица 

 

101. Израда пројектно техничке 
документације за 
реконструкцију секундарне 
водоводне мреже у дужини 
од 8775м у Баточини 
заменом азбестних цеви 
полиетиленским цевима 

 

102. Израда пројектно техничке 
документације за 
реконструкцију секундарне 
водоводне мреже у улици 
Краља Петра Првог 

 

103. Реконструкција секундарне 
водоводне мреже у дужини 
од 8775м у Баточини 
заменом азбестних цеви 
полиетиленским цевима. 

 

104. Реконструкција секундарне 
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водоводне мреже у улици 
Краља Петра Првог у 
Баточини заменом азбестних 
цеви полиетиленским 
цевима у дужини од 800м 

4.2.3. 

 

До 2022. године створити 
услове за унапређење 
друштвеног живота у 
руралним срединама кроз 
унапређење јавне 
инфраструктуре и 
реализацијом најмање 5 
пројеката у руралним 
срединама. 

 
105. Адаптација и техничко 

опремање месних 

канцеларија у сеоским 

срединама општине 

Баточина 

106. Реконструкција Дома културе 
у Градцу 

 
107. Реконструкција Дома културе 

у Црном Калу 
 
108. Реконструкција Дома културе 

у Доброводици 

109. Уређење парка са 

игралиштем у Градцу 

4.2.4. 

До краја 2022. године 

унапредити ефикасност 
енергетског система и 
објеката за 30 % кроз 
реализацију пројеката и 
инвестиција у области 
електична енергија, гаса, 
топловода и изградњу 
система који користе 
обновљиве изворе енергије. 

110. Изградња нове трафо 
станице за потребе Дома 
здравља 

 

111. Изградња трафо станице за 
индустријску зону ''Брзан'' 

 

112. Унапређење енергетске 
ефикасности зграде КТЦ-а 

 

113. Соларис – израда студије 
оправданости увођења 
соларног грејања у ПУ 
‘’Полетарац‘’ 

4.2.5. 

До 2022. године унапредити 
комуналне услуге и 
инфраструктуру 
реализацијом најмање 5 
нових пројеката у циљу  
уређења водотокова, 
повећања капацитета 

 

114. Сакупљање, прерада и 
транспорт секундарних 
сировина 

 

115. Уређење водотокова другог  
реда у сливу реке Лепенице 
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система за прикупљање, 
пречишћавање отпадних 
вода и рециклажу отпада. 

у општини Баточина 

 

116. Изградња постројења за 
пречишћавање отпадних 
вода општине Баточини  

 

117. Реконструкција система 
атмосферске канализације у 
улици Краља Петра Првог 

 

118. Радови на изградњи 
фекалне канализације у 
ул.Цара Лазара у Баточини 

 

119. Наставак радова на 
изградњи фекалне 
канализације у насељу Доња 
Мала 

 

120. Наставак радова на 
изградњи фекалне   
канализације у насељу 
Стара Лозница 

 

4.3. 

Континуирано 
радити на очувању 
и подизању нивоа 
заштите животне 
средине 

4.3.1. 

До 2022. године унапредити 
систем за заштиту животне 
средине  спровођењем 
континуиране активности на 
едукацији најмање 200 деце 
предшколског и школског 
узраста, изградњом мерних 
станица и санирањем 
дивљих сметлишта. 

121. Изградња мерне станице за 
контролу квалитета ваздуха 

 

122. Санација дивље депоније и 
континуирано чишћење 
дивљих сметлишта 

 

123. Унапређење стања животне 
средине и јачања еколошке 
свести кроз организовање 
едукације 

4.3.2. 

До краја 2022. године 
уредити најмање 5 ха 
зелених површина у циљу 
заштите животне средине и 
повећања места за одмор и 
рекреацију локалног 
становништва. 

124. Израда главног пројекта са 
идејним  решењем за 
уређење насипа поред реке 
Лепенице 

 

125. Уређење насипа поред реке 
Лепенице у  виду шеталишта 
са пратећим садржајима 
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126. Изградња парк-шуме 
''Рогот'' 

 

127. Подизање дрвореда на 
карактеристичним местима у 
граду 

 

 
 
 
 
 
 
 

ПРИОРИТЕТ 5: РАЗВОЈ ЗДРАВСТВА, СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОЗИ 

5.1. 

Унапредити систем 
услуга   социјалне 
застите уз 
подизање 
институционалних и 
техничких 
капацитета 

5.1.1. 

До краја 2022. године 
формирати 2 нове и 
ојачати постојеће службе 
које ће се унапредити 
систем пружање услуга 
рањивим групама кроз 
формирање 
прихватилишта, дневних 
центара и сервисне 
службе  

 

128. Помоћ и нега у кући старим, 
болесним и инвалидним 
лицима 

 

129. Формирање склоништа за 
жртве насиља у породици 

5.1.2. 

До 2022. године израдити 
планску документацију и 
повећати 
институционалне 
капацитете за подршку 
старим лицима  како би се 
унапредио квалитет 
услуга социјалне заштите 
за 20% у односу на 
тренутно стање 

 
130. Формирање клуба и дневног 

центра за старе на територији 
општине Баточина 

 
131. Израда стратегије социјалне 

заштите општине Баточина 

 

5.2. 

Унапредити систем 

здравствених услуга 

уз подизањуе нивоа 

техничке 

опремљености и 

континуираног 

усавршавања 

5.2.1. 

Унапредити рад 
саветовалишта, 
превентивнихј центара, 
специјалистичких 
консултативних служби из 
области здравствене 
заштите као и медицинске 
програме едукације 

132. Кола хитне помоћи - 
Реаномобил 

 

133. Рентген апарат – набавка 
 

134. Замена столарије у згради 
Диспанзера за децу и улазних 
врата матичног објекта и 
заптивање прозора у матичном 
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кадрова постојећих кадрова до 
2022. године тако да ниво 
задовољства корисника 
пруженим услугама буде 
повећан за 70% у односу 
на постојеће стање. 

објекту 
 

135. Набавка лежећег теренског 
саниитетског возила 

 

136. Формирање медицинског тима 
за палијативно збрињавање 
становништва општине 
Баточина 

5.2.2. 

До краја 2022. године 
подићи ниво техничке 
опремљености Дома 
здравља за 40% и 
инвестирати у  
модернизацију ХМП, тако 
да се степен 
опремљености повећа за 
80% у односу на тренутно 
стање. 

137. Информатичка опрема за Дом 
здравља Баточина 

 

138. Набавка мамографа 
 

139. Пројектовање и извођење 
грађевинских радова везано за 
физичко повезивање објеката 
Диспанзера за децу и матичног 
објекта Дома здравља 

 

140. Ултра звучни апарат - набавка 
 

ПРИОРИТЕТ 6: УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА И СПОРТА 
 

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТНИ ПРЕДЛОЗИ 

6.1. 

 
Унапредити и 
модернизовати 
систем образовања 
у складу са 
потребама 
привреде 

 
6.1.1. 

 

Унапредити 
инфраструктурне 
капацитете и услове за 
рад школских и 
предшколских установа 
до краја 2022. године за 
најмање 20% у односу на 
тренутне капацитете. 

141. Адаптација ограде школског 
дворишта и пополочавање 
приступне стазе спортским 
теренима у ОШ ‘’Свети Сава’’ 

 
142. Уградња апарата за 

побољшање квалитета воде у 
издвојеним одељењима ОШ 
‘’Свети Сава’’ Баточина 

 
143. Доградња свечане сале и 

библиотеке у матичној школи у 
Баточини 

 
144. Стварање услова за 

једносменско одржавање 
наставе кроз реконструкцију и 
изградњу учионица и пратећих 
обејката у ОШ ‘’Свети Сава’’ 
Баточина 

 
145. Санација и адаптација старе 

школске зграде у Бадњевцу 
 
146. Учионица на отвореном – 
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амбијентална настава 
 
147. Замена ПВЦ подова у ОШ 

‘’Свети Сава’’ Баточина 
 
148. Израда пројектно-техничке 

документације за 
реконструкцију фискултурне 
сале у средњој школи „Никола 
Тесла“ 

 
149. Реконструкција крова на старом 

делу средње школе „Никола 
Тесла“ 

 
150. Реконструкција фискултурне 

сале у средњој школи „Никола 
Тесла“ 

 
151. Играоница на отвореном 
 
152. Набавка школског  аутобуса 
 

153. Реконструција унутрашње 
водоводне инсталације и 
санитарије у ПУ „Полетарац“ 

 

154. Опремање фискултурне сале у 
ПУ „Полетарац” 

 

155. Једна соба – Срећан вртић   
 
156. Замена унутрашње столарије и 

подова у ПУ „Полетарац“ 
 
157. Доградња трпезарије у ПУ 

„Полетарац“ 

6.1.2. 

Унапредити образовне 
профиле и методе 
наставе формалног и 
неформалног образовања 
опремањем установа, 
набавком савремених 
наставних средстава и 
повећањем броја стручно 
оспособљених кадрова за 
30% кроз континуирану 
едукацију до 2022. године. 

158. Информатички кабинети у ОШ 
’’Свети Сава’’ у Баточини, 
Брзану и Бадњевцу   

 

159. Набавка савремених наставних 
средстава за ОШ „Свети Сава“  

 

160. Унапређење извођења 
наставног процеса стручним 
усавршавањем наставника – 
семинар ’’Вештине 
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комуникације у васпитно – 
образовним установама’’ 

 

161. Унапређење образовања кроз 
рад са даровитом децом по 
ИОП -3 

 
162. Увођење омладинског 

предузетништва у школски план 
и програм као изборни предмет 

 

163. Стандарди компетенција за 
професију наставника и 
њиховог професионалног 
развоја 

 

164. Унапређење асертивне 
комуникације 

 

165. У свету књига 
 

166. Опремање медијатеке и радних 
соба у П.У.“Полетарац“ 

 

167. Дечије одељење „Вук Kараџић” 
Баточина 

 

168. Савремена библиотека у 
Бадњевцу 

 

169. Савремена библиотека у 
Брзану 

 
 

6.2. 

Унапредити 

инфраструктурне и 

институционалне 

капацитете и услове 

за развој 

такмичарског спорта 

и масовније 

укључивање 

становништва у 

рекреативни спорт 

6.2.1. 

До 2022. године 
модернизовати постојеће 
и изградити најмање још 3 
нова спортска терена и 
објекта како би се 
повећао број локалног 
становништва за најмање 
30% које је укључено у 
спортске и рекреативне 
активности. 

170. Израда пројектне 
документације за отворени 
базен 

 

171. Изградња отвореног базена са 
пратећим садржајима 

 

172. Израда пројектно техничке 
документације за игралиште за 
предшколску и децу млађег 
школског узраста 
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173. Израдња игралишта за 
предшколску и децу млађег 
школског узраста 

 

174. Израда пројектно техничке 
документације за изградњу 
одбојкашког терена на песку 

 

175. Изградња одбојкашког терена 
на песку 

 

176. Израда пројектне и техничке 
документације за изградњу 
балон хале за спорт 
сапратећом опремом 

 

177. Балон хала у Баточини са 
пратећом опремом 

 

178. Атлетски полигон – уређивање 
и надоградња полигона и 
игралишта   

 

179. Адаптација и опремање 
стадиона фудбалског клуба 
''Слога'' из Баточине 

 

180. Израда пројектно-техничке 
документације за бициклистичку 
и трим стазу кроз шуму Рогот 

 

181. Бициклистичка и трим стаза 
кроз шуму Рогот 

 

182. Адаптација и опремање 
службених просторија и 
свлачионица  фудбалског клуба 
''Слога'' из Милатовца 

 

183. Изградња  службених 
просторија и свлачионица  
фудбалског клуба ''Младост 
Црни Kао'' из Црног Kала 

 

184. Реконструкција асфалтне 
подлоге на терену за мале 
спортове у селу Kијеву и 
изградња пратећих објеката 
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6.2.2. 

До 2022. године повећати 
број спортских клубова за 
најмање 3 
новоформирана и 
унапредити спортске 
догађаје кроз покретање 
најмање још 2 различита 
спортско - рекреативна 
садржаја на годишњем 
нивоу. 

185. Формирање пливачког клуба 

 

186. Формирање женског рукометног 
клуба 

 

187. Формирањеженскогкошаркашко
г клуба  

 

188. 'Streetball'' - Турнир у баскету у 
Баточини  

 

189. Реактивирање мушког 
рукометног клуба ''Слога'' 
Баточина 

 

6.2.3. 

До краја 2022. године 
квантитативно и 
квалитативно унапредити 
људске ресурсе кроз 
едуковање стручних 
кадрова у спортским 
клубовима, школском и 
предшколском спорту. 

190. Семинар за усавршавање 
тренера у фудбалу у општини 
Баточина 

 

191. Унапређење наставе физичког 
васпитања и школског спорта у 
општини Баточина стручним 
усавршавањем наставника 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМИ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 2017 – 2022 
 

ПРИОРИТЕТ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

 

1.  ПРОГРАМ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

 

Пројекат 
Подносила
ц 

Област 
интервенције 

Оперативни  
циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Унапређење примарне 
пољопривредне производње 
заснивањем нових засада воћњака 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.1.1. 60.000 

Унапређење производње 
јагодичастог воћа  

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.1.1 80.000 

Унапређење примарне 
пољопривредне производње у 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.1.1 100.000 
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заштићеним условима 

Едукација пољопривредника из 
сектора сточарства 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.1.2 5.000 

Унапређење расног састава и 
бројности грла говеда 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.1.2 65.000 

Унапређење расног састава и 
бројности грла оваца 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.1.2 52.000 

 

2. ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 

 

Пројекат 
Подносила
ц 

Област 
интервенције 

Оперативн
и  

циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

„Добар домаћин-школован 
пољопривредник” 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.1.3 10.000 

Едукација из области савремене 
производње зачинског и лековитог 
биља 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.1.3 5.000 

Информатичка обука за 
пољопривреднике са територије 
општине Баточина  

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.1.3 4.000 

Едукација пољопривредних 
произвођача о националним 
мерама за подршку руралном 
развоју 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.1.3 3.000 

Едукација пољопривредних 
произвођача о ИПАРД програму 
РС 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.1.3 5.000 

 

 

 

3. ПРОГРАМ РАЗВОЈА ФИЗИЧКИХ РЕСУРСА ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

 

Пројекат 
Подносила
ц 

Област 
интервенције 

Оперативни  
циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Укрупњавање пољопривредног 
земљишта општине Баточина 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.1.4 50.000 

Наводњавање пољопривредног 
земљишта општине Баточина 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.1.4 80.000 

Јачање примарне пољопривредне 
производње кроз електрификацију 
поља  

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.1.4 80.000 

 

4. ПРОГРАМ ИЗРАДЕ ПЛАНСКИХ И СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА У ОБЛАСТИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
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Пројекат 
Подносила
ц 

Област 
интервенције 

Оперативни  
циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Израда студије за електрификацију 
поља  

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.1.4 20.000 

Израда стратегије руралног развоја 
општине Баточина 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.2.2 15.000 

 

5. ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 

 

Пројекат 
Подносила
ц 

Област 
интервенције 

Оперативн
и  

циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Формирање удружења воћара 
Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.2.1 5.000 

Формирање удружења 
произвођача поврћа у заштићеним 
условима 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.2.1 5.000 

Формирање удружења 
произвођача млека 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.2.1 5.000 

Формирање удружења 
произвођача меса 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.2.1 5.000 

Подршка развоју партнерства на 
ЛЕДАЕР принципима ЕУ 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.2.2 25.000 

 

6. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ДИВЕРСИФИКАЦИЈИ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ 

 

Пројекат 
Подносила
ц 

Област 
интервенције 

Оперативни  
циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Развој и очување традиционалних 
заната у руралним срединама 

КТЦ 
„Доситеј 
Обрадовић“ 

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.3.1 3.500 

Унапређење руралног туризма на 
територији општине Баточина 

КТЦ 
„Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам и 
Пољопривреда и 
рурални развој 

1.3.1 7.000 

Промоција сеоског туризма 
КТЦ 
„Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам и 
Пољопривреда и 
рурални развој 

1.3.1 5.000 

 

7. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ СТВАРАЊУ ДОДАТЕ ВРЕДНОСТИ  ПОЉОПРИВРЕДНИМ  ПРОИЗВОДИМА 

 

Пројекат 
Подносила
ц 

Област 
интервенције 

Оперативни  
циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Изградња капацитета за прераду 
воћа и поврћа  

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.3.2 170.000 

Мини хладњаче 
Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.3.2 50.000 
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Изградња капацитета за сушење 
воћа и поврћа 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.3.2 35.000 

Јачање производних капацитета 
удружења воћара општине 
Баточина 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

1.3.2 10.000 

 

 

ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА 

 

1. ПРОГРАМ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋИХ И ИЗГРАДЊЕ НОВИХ  ИНФРАСТРУКТУРНИХ КАПАЦИТЕТА У 
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

 

Пројекат Подносилац 
Област 
интервенције 

Оперативни 
циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Реконструкција кровних површина 
КТЦ 

КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам и 
култура 

2.1.2 15.000 

Систем бинских механизама и 
сценских завеса КТЦ-а 

КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам и 
култура 

2.1.2 6.000 

Набавка опреме за израду и 
емитовање аудио и видео 
садржаја 

КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам и 
култура 

2.1.2 5.000 

Адаптација гардеробе и 
билетарнице КТЦ-а 

КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам и 
култура 

2.1.2 5.000 

Мобилна сцена за извођење 
програма 

КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам и 
култура 

2.1.2 5.000 

Реконструкција куће Завичајног 
музеја 

КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам и 
култура и 
инфраструктура 

2.1.2 35.000 

Унапређење услова у КТЦ-у за 
излагање и одлагање уметничких 
слика и скулптура 

КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам и 
култура 

2.1.2 5.000 

Адаптација кино-кабине у режију 
КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Култура 2.1.2 2.500 

Опремање конференцијске сале 
КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Култура 2.1.2 8.000 

Реконструкција 
електроинсталације у КТЦ 

КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам и 
култура и 
инфраструктура 

2.1.2 8.000 

Рестаурација споменика културе 
на територији општине Баточина 

КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам и 
култура и 
инфраструктура 

2.2.2 5.000 

 

2. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 

 

Пројекат Подносилац 
Област 
интервенције 

Оперативни  
циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 
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Формирање омладинског дечјег 
позоришта кроз школу глуме и 
сценске уметности 

КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам и 
култура 

2.1.1 3.000 

Формирање удружења уметника и 
стваралаца у Баточини  

КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам и 
култура 

2.1.1 10.000 

Умрежавање културно-образовних 
установа на територији општине 
Баточина 

КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Култура и 
Образовање 

2.1.1 2.000 

 

3. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ПРОМОЦИЈЕ  И ЕДУКАЦИЈЕ У СЕКТОРИМА КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА 

 

Пројекат Подносилац 
Област 

интервенције 
Оперативни  

циљ 
Индикативна 

вредност (ЕУР) 

Промоција манифестација на 
територији општине Баточина 

КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам и 
култура 

2.1.1 15.000 

Укључивање ученика средње 
школе „Никола Тесла“ у процес 
развоја туризма 

Средња 
школа 
„Никола 
Тесла“ 

Туризам  2.2.3 5.000 

Едукација локалних кадрова из 
области туризма 

Средња 
школа 
„Никола 
Тесла“ 

Туризам  2.2.3 2.000 

Едукација за туристичке водиче 
КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам  2.2.3 4.000 

 

 

4. ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА, ТУРИСТИЧКИХ ПРОИЗВОДА И САДРЖАЈА 

 

Пројекат Подносилац 
Област 
интервенције 

Оперативни  
циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Покретање манифестације 
„Госпојинска свечаност” у 
Прњавору 

КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам и 
култура 

2.1.1 10.000 

Уређење комплекса - резервата 
Брзанско моравиште 

КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам и 
инфраструктура 

2.2.2 15.000 

Стари град „Јеринино брдо” 
КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам и 
инфраструктура 

2.2.2 12.000 

Стратегија развоја туризма 
општине Баточина 

КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам  2.2.2 10.000 

Постављање туристичке 
сигнализације 

КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам и 
инфраструктура 

2.2.4 5.000 

Ловни туризам у функцији 
одрживог развоја  

КТЦ „Доситеј 
Обрадовић“ 

Туризам и 
инфраструктура 

2.2.4 55.000 
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ПРИОРИТЕТ 3: РАЗВОЈ ЕКОНОМИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

1. ПРОГРАМ РАЗВОЈА МЕХАНИЗАМА ЗА ПОДРШКУ МСП СЕКТОРУ 

 

Пројекат Подносилац 
Област 
интервенције 

Оперативни  
циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Подизање конкурентности 
општине на тржишту СДИ 
(страних директних инвестиција) 

Локална 
самоуправа 

Привреда и 
предузетништво 

3.1.1. 50.000 

Формирање локалног савета за 
самозапошљавање 

Локална 
самоуправа 

Привреда и 
предузетништво 

3.1.1. 30.000 

Подршка сектору МСП кроз 
формирање јединственог шалтера 

Локална 
самоуправа 

Привреда и 
предузетништво 

3.1.1. 30.000 

Успостављање одељења за 
административно техничку 
подршку МСПП 

Локална 
самоуправа 

Привреда и 
предузетништво 

3.1.1. 40.000 

Пројекат подршке развоју МСПП 
за гајење цвећа 

Локална 
самоуправа 

Привреда и 
предузетништво 

3.1.2. 150.000 

Грант шема за самозапошљавање 
и отварање малих прерадних и 
складишних капацитета за 
пољопривредне производе 

Локална 
самоуправа 

Привреда и 
предузетништво 

3.1.2. 70.000 

Грант шема за самозапошљавање  
и отварање нових радних места 

Локална 
самоуправа 

Привреда и 
предузетништво 

3.1.2. 80.000 

 

 

2. ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ  КАПАЦИТЕТА  У СЕКТОРУ МСП 

 

Пројекат Подносилац 
Област 
интервенције 

Оперативн
и  

циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Формирање бизнис инкубатор 
центра Баточина 

Локална 
самоуправа 

Привреда и 
предузетништво 

3.2.2. 100.000 

Кластер- удружење произвођача 
прехрамбених производа 

Локална 
самоуправа 

Привреда и 
предузетништво 

3.2.2. 10.000 

Кластер МСПП на територији 
општине Баточина 

Локална 
самоуправа 

Привреда и 
предузетништво 

3.2.2. 20.000 

 

3. ПРОГРАМ РАЗВОЈА КОМПЕТЕНТНОСТИ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У МСПП СЕКТОРУ 

 

Пројекат Подносилац 
Област 
интервенције 

Оперативн
и  

циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Дуално образовање 
Средња 
школа 

Привреда и 
предузетништво 

3.2.1. 10.000 
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„Никола 
Тесла“ 

Организовање сета  стручних 
едукација за отварање нових МСП  

Локална 
самоуправа 

Привреда и 
предузетништво 

3.2.1. 7.000 

Организовање сета стручних 
едукацуја за постојеће привредне 
субјекте 

Локална 
самоуправа 

Привреда и 
предузетништво 

3.2.1. 7.000 

 

 

ПРИОРИТЕТ: РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

1. ПРОГРАМ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Пројекат Подносилац 
Област 
интервенције 

Оперативн
и  

циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Израда пројектно техничке 
документације за асфалтирање 
пута до сеоског гробља у 
Милатовцу 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.1.1 300 

Израда пројектно техничке 
документације за изградњу 
прикључног пута код кафане 
Јелен 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.1.1 700 

Израда пројектно техничке 
документације за асфалтирање 
приступног пута од ул. Цара 
Душана до бензинске пумпе 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.1.1 1.000 

Израда пројектно техничке 
документације за асфалтирање 
пута према гробљу у селу Градац 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.1.1 250 

Израда пројектно техничке 
документације за реконструкцију - 
одржавање пута према Кијеву 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.1.1 700 

Израда пројектно техничке 
документације за асфалтирање 
пута према Шупљаји у Бадњевцу 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.1.1 1.300 

Израда пројектно техничке 
документације за асфалтирање 
пута у Бадњевцу, према селу 
Градац 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.1.1 1.000 

Израда пројектно техничке 
документације за асфалтирање 
пута у 5. рејону – Павлиш, 
Бадњевац 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.1.1 1.300 

Израда пројектно техничке 
документације за реконструкцију 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.1.1 2.000 
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улице Краља Петра Првог у 
Баточини 

Израда пројектно техничке 
документације за асфалтирање 
улице Николе Тесле у Баточини 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.1.1 1.000 

Израда пројектно техничке 
документације за асфалтирање 
улице Солунских ратника у 
Баточини 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.1.1 1.000 

Израда пројектно техничке 
документације за асфалтирање 
путева у Милатовцу 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.1.1 1.600 

 

2. ПРОГРАМ  ИЗРАДЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  У ЦИЉУ  СТВАРАЊА  ОСНОВА ЗА  ПРОСТОРНО И 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ИНФРАСТРУКТУРНО УРЕЂЕЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

Пројекат Подносилац 
Област 
интервенције 

Оперативн
и  

циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Израда просторног плана општине 
Баточина 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.1.2 50.000 

Увођење географско-
информационог система (ГИС) 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.1.2 50.000 

ПДР за насељено место 
Бадњевац 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.1.2 25.000 

 ПДР за индустријску зону 
„Жировничко поље“ 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.1.2 25.000 

ПДР за насељено место 
Жировница 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.1.2 25.000 

 

 

 

3. ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ДРУГИХ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА  И ПРОСТОРА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА 

 

Пројекат Подносилац 
Област 
интервенције 

Оперативн
и  

циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Асфалтирање приступног пута од 
ул. Цара Душана до бензинске 
пумпе 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.1 9.000 

Асфалтирање локалног пута 
према Кијеву 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.1 17.500 

Асфалтирање пута према гробљу 
у селу Градац 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.1 9.000 

Асфалтирање пута до сеоског 
гробља у Милатовцу 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.1 10.700 
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Асфалтирање пута у 5. рејону – 
Павлиш у селу Бадњевац 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.1 28.000 

Асфалтирање пута у Бадњевцу 
према селу Градац 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.1 10.000 

Асфалтирање пута од Стеве 
Интершпеда према Шупљаји у 
Бадњевцу 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.1 37.000 

Реконструкција улице Краља 
Петра Првог у Баточини 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.1 800.000 

Асфалтирање улице Николе 
Тесле у Баточини 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.1 10.000 

Асфалтирање ул. Солунских 
ратника у Баточини 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.1 19.000 

Реконструкција моста на реци 
Лепеници у Баточини 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.1 60.000 

Уређење градске пијаце 
Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.5 500.000 

Унапређење путне 
инфраструктуре у Милатовцу  

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.1 23.000 

Израда главног пројекта са 
идејним решењем за уређење 
насипа поред реке Лепенице 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.3.2 10.000 

Уређење насипа поред реке 
Лепенице у виду шеталишта са 
пратећим садржајима 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.3.2 70.000 

 

 

4. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ  ВОДАМА 

 

Пројекат Подносилац 
Област 
интервенције 

Оперативн
и  

циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Израда елабората о 
расположивим извориштима 
пијаће воде 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.2 20.000 

Изградња бунара Б3 И Б4 на 
изворишту “Јасик” 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.2 130.000 

Изградња магистралног цевовода 
Брзан-Кијево-Доброводица 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.2 500.000 

Пројектовање и изградња 
постројења за пречишћавање 
питке воде ’’Јасик’’ 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.2 962.566,84 

Израда пројектно техничке 
документације за изградњу 
магистралног цевовода Брзан – 
Кијево -Доброводица  

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.2 10.000 

Израда пројектно техничке Локална Инфраструктура 4.2.2 6.000 
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документације за реконструкцију 
секундарне водоводне мреже у 
дужини од 8775м у Баточини 
заменом азбестних цеви 
полиетиленским цевима  

самоуправа 

Израда пројектно техничке 
документације за реконструкцију 
секундарне водоводне мреже у 
улици Краља Петра Првог у 
Баточини заменом азбестних цеви 
полиетиленским цевима у дужини 
од око 800м 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.2 4.000 

Реконструкција секундарне 
водоводне мреже у дужини од 
8775м у Баточини заменом 
азбестних цеви полиетиленским 
цевима 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.2 750.000 

Реконструкција секундарне 
водоводне мреже у улици Краља 
Петра Првог у Баточини заменом 
азбестних цеви полиетиленским 
цевима у дужини од око 800м 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.2 88.000 

Изградња постројења за 
пречишћавање отпадних вода  

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.5 870.000 

Реконструкција система 
атмосферске канализације у 
улици Краља Петра Првог  

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.5 110.000 

Радови на изградњи фекалне 
канализације у ул. Цара Лазара  

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.5 26.550 

Наставак радова на изградњи 
фекалне канализације у насељу 
Доња Мала 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.5 42.000 

Наставак радова на изградњи 
фекалне канализације у насељу 
Стара Лозница  

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.5 42.000 

Уређење водотокова другог  реда 
у сливу реке Лепенице у општини 
Баточина 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.5 150.000 

 

 

5. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА КВАЛИТЕТА  ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТАУ 
РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

Пројекат Подносилац 
Област 
интервенције 

Оперативн
и  

циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Адаптација и техничко опремање 
сеоских месних канцеларија 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој 

4.2.3 30.000 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

208 

Реконструкција Дома културе у 
Градцу 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој, 
Инфраструктура 

4.2.3 20.000 

Реконструкција Дома културе у 
Црном Калу 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој, 
Инфраструктура 

4.2.3 20.000 

Реконструкција Дома културе у 
Доброводици 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој, 
Инфраструктура 

4.2.3 17.000 

Уређење парка са игралиштем у 
Градцу 

Локална 
самоуправа  

Пољопривреда и 
рурални развој, 
Инфраструктура 

4.2.3 15.000 

 

6. ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ  КОМУНАЛНИХ И ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА  

 

Пројекат Подносилац 
Област 
интервенције 

Оперативн
и  

циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Изградња нове трафо станице за 
потребе Дома здравља 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.4 25.000 

Изградња трафо станице за 
индустријску зону ''Брзан'' 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.4 107.000 

Унапређење енергетске 
ефикасности зграде КТЦ-а 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.4 8.000 

Соларис – израда студије 
оправданости увођења соларног 
грејања у ПУ Полетарац 

П.У.“Полета
рац“  

Инфраструктура 4.2.4 12.000 

 

7. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Пројекат Подносилац 
Област 
интервенције 

Оперативн
и  

циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Сакупљање, прерада и транспорт 
секундарних сировина 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.2.5 200.000 

Изградња мерне станице за 
контролу квалитета ваздуха 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.3.1 16.500 

Санација дивље депоније и 
континуирано чишћење дивљих 
сметлишта 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.3.1 50.000 

Унапређење стања животне 
средине и јачања еколошке 
свестикроз организовање 
едукације 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.3.1 2.500 

Изградње парк-шуме „Рогот” 
Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.3.2 106.951,87  
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Подизање дрвореда на 
карактеристичним местима у 
граду 

Локална 
самоуправа 

Инфраструктура 4.3.2 15.000 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ: РАЗВОЈ ЗДРАВСТВА, СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА 

 

1. ПРОГРАМ ПОБОЉШАЊА КВАЛИТЕТА УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Пројекат Подносилац 
Област 
интервенције 

Оперативн
и  

циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Кола хитне помоћи-Реаномобил 
Дом 
здравља 
Баточина 

Здравство и 
социјална 
заштита 

5.2.1 35.000 

Рентген апарат - набавка 
Дом 
здравља 
Баточина 

Здравство и 
социјална 
заштита 

5.2.1 30.000 

Замена столарије у згради 
Диспанзера за децу 

Дом 
здравља 
Баточина 

Здравство и 
социјална 
заштита 

5.2.1 25.000 

Набавка лежећег теренског 
саниитетског возила 

Дом 
здравља 
Баточина 

Здравство и 
социјална 
заштита 

5.2.1 15.000 

Формирање медицинског тима за 
палијативно збрињавање 
становништва општине Баточина 

Дом 
здравља 
Баточина 

Здравство и 
социјална 
заштита 

5.2.1 30.000 

Информатичка опрема за Дом 
здравља Баточина 

Дом 
здравља 
Баточина 

Здравство и 
социјална 
заштита 

5.2.2 10.000 

Набавка мамографа 
Дом 
здравља 
Баточина 

Здравство и 
социјална 
заштита 

5.2.2 10.000 

Пројектовање и извођење 
грађевинских радова везано за 
физичко повезивање објеката 
Диспанзера за децу и матичног 
објекта Дома здравља 

Дом 
здравља 
Баточина 

Здравство и 
социјална 
заштита 

5.2.2 25.000 

Ултра звучни апарат - набавка 
Дом 
здравља 
Баточина 

Здравство и 
социјална 
заштита 

5.2.2 10.000 

 

2. ПРОГРАМ ПОБОЉШАЊА КВАЛИТЕТА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
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Пројекат Подносилац 
Област 
интервенције 

Оперативн
и  

циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Помоћ и нега у кући старим, 
болесним и инвалидним лицима  

Центар за 
социјaлни 
рад  

Здравство и 
социјална 
заштита 

5.1.1 50.000 

Формирање склоништа за жртве 
насиља у породици 

Центар за 
социјaлни 
рад  

Здравство и 
социјална 
заштита 

5.1.1 75.000 

Формирање клуба и дневног 
центра за старе на територији 
општине Баточина  

Центар за 
социјaлни 
рад  

Здравство и 
социјална 
заштита 

5.1.2 65.000 

Израда стратегије социјалне 
заштите општине Баточина 

Локална 
самоуправа 

Здравство и 
социјална 
заштита 

5.1.2 15.000 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 6: УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВАЊА И СПОРТА 

 

1. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРНИХ И ТЕХНИЧКИХ КАПАЦИТЕТА У СЕКТОРУ ОБРАЗОВАЊА 

 

Пројекат Подносилац 
Област 
интервенције 

Оперативн
и  

циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Адаптација ограде школског 
дворишта и поплочавање 
приступне стазе спортским 
теренима у ОШ ‘’Свети Сава’’ 

ОШ ‘’Свети 
Сава’’ 

Образовање 6.1.1. 42.960,85 

Уградња апарата за побољшање 
квалитета воде у издвојеним 
одељењима ОШ ‘’Свети Сава’’ 

ОШ ‘’Свети 
Сава’’ 

Образовање 6.1.1. 11.000 

Доградња свечане сале и 
библиотеке у матичној школи у 
Баточини 

ОШ ‘’Свети 
Сава’’ 

Образовање 6.1.1. 73.000 

Стварање услова за једносменско 
одржавање наставе кроз 
реконструкцију и изградњу 
учионица и пратећих обејката у 
ОШ ‘’Свети Сава’’ Баточина 

ОШ ‘’Свети 
Сава’’ 

Образовање 6.1.1. 250.000 

Санација и адаптација старе 
школске зграде у Бадњевцу 

ОШ ‘’Свети 
Сава’’ 

Образовање 6.1.1. 70.000 

Учионица на отвореном – 
амбијентална настава 

ОШ ‘’Свети 
Сава’’ 

Образовање 6.1.1. 45.000  

Замена ПВЦ подова у ОШ ‘’Свети 
Сава’’ Баточина 

ОШ ‘’Свети 
Сава’’ 

Образовање 6.1.1. 50.000 

Израда пројектно-техничке ОШ ‘’Свети Образовање 6.1.1. 5.000 
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документације за реконструкцију 
фискултурне сале у средњој 
школи „Никола Тесла” 

Сава’’ 

Реконструкција крова на старом 
делу средње школе „Никола 
Тесла“ 

ОШ ‘’Свети 
Сава’’ 

Образовање 6.1.1. 15.000 

Реконструкција фискултурне сале 
у средњој школи „Никола Тесла“ 

ОШ ‘’Свети 
Сава’’ 

Образовање 6.1.1. 50.000 

„Играоница на отвореном” 
ОШ ‘’Свети 
Сава’’ 

Образовање 6.1.1. 6.000 

Набавка школског аутобуса 
ОШ ‘’Свети 
Сава’’ 

Образовање 6.1.1. 150.000 

Реконструкција унутрашње 
водоводне инсталације и 
санитарије у ПУ „Полетарац“ 

ОШ ‘’Свети 
Сава’’ 

Образовање 6.1.1. 20.000 

Опремање фискултурне сале у ПУ 
„Полетарац” 

ПУ 
„Полетарац“ 

Образовање 6.1.2. 7.000 

Једна соба – Срећан вртић   
ПУ 
„Полетарац“ 

Образовање 6.1.1. 15.000 

Замена унутрашње столарије и 
подова у ПУ „Полетарац“ 

ПУ 
„Полетарац“ 

Образовање 6.1.1. 20.000 

Доградња трпезарије у ПУ 
„Полетарац“ 

ПУ 
„Полетарац“ 

Образовање 6.1.1. 5.000 

Информатички кабинети у ОШ 
’’Свети Сава’’ у Баточини, Брзану 
и Бадњевцу   

ОШ ‘’Свети 
Сава’’ 

Образовање 6.1.2. 25.000 

Набавка савремених наставних 
средстава за ОШ ’’Свети Сава’’ у 
Баточини  

ОШ ‘’Свети 
Сава’’ 

Образовање 6.1.2. 50.000 

Дечије одељење „Вук Kараџић” 
Баточина 

Народна 
библиотека 
„Вук 
Kараџић“  

Образовање 6.1.2. 25.000 

Савремена библиотека у 
Бадњевцу 

Народна 
библиотека 
„Вук 
Kараџић“  

Образовање 6.1.2. 10.000 

Савремена библиотека у Брзану 

Народна 
библиотека 
„Вук 
Kараџић“  

Образовање 6.1.2. 3.000 

 

2. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА НАСТАВНИХ И ПРОГРАМСКИХ КАПАЦИТЕТА У СЕКТОРУ ОБРАЗОВАЊА 

 

Пројекат Подносилац 
Област 
интервенције 

Оперативн
и  

циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 
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Унапређење извођења наставног 
процеса стручним усавршавањем 
наставника – Семинар ’’Вештине 
комуникације у васпитно – 
образовним установама’’ 

ОШ ‘’Свети 
Сава’’ 

Образовање 6.1.2. 4.000 

Унапређење образовања кроз рад 
са даровитом децом по ИОП -3 

ОШ ‘’Свети 
Сава’’ 

Образовање 6.1.2. 6.000 

Увођење омладинског 
предузетништва у школски план и 
програм као изборни предмет 

Локална 
самоуправа 

Образовање 6.1.2. 25.000 

Стандарди компетенција за 
професију наставника и њиховог 
професионалног развоја 

Средња 
школа 
„Никола 
Тесла „  

Образовање 6.1.2. 5.000 

Унапређење асертивне 
комуникације 

Средња 
школа 
„Никола 
Тесла „  

Образовање 6.1.2. 1.500 

„У свету књига” 
ПУ 
„Полетарац“ 

Образовање 6.1.2. 6.000 

Опремање медијатеке и радних 
соба у П.У.“Полетарац“  

ПУ 
„Полетарац“ 

Образовање 6.1.2. 15.000 

 

 

3. ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

Пројекат Подносилац 
Област 
интервенције 

Оперативни  
циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Израда пројектно техничке документације за 
изградњу отвореног базена 

Локална 
самоуправа 

Спорт и 
инфраструктура 

6.2.1 50.000 

Изградња отвореног базена са пратећим 
садржајима 

Спортски 
савез 
општине 
Баточина 

Спорт и 
инфраструктура 

6.2.1 350.000 

Израда пројектно техничке документације за 
игралиште за предшколску и децу млађег 
школског узраста 

Спортски 
савез 
општине 
Баточина 

Спорт и 
образовање 

6.2.1 3.000 

Израдња игралишта за предшколску и децу 
млађег школског узраста 

Спортски 
савез 
општине 
Баточина 

Спорт и 
образовање 

6.2.1 10.000 

Израда пројектно техничке документације за 
изградњу одбојкашког терена на песку 

Локална 
самоуправа 

Спорт и 
инфраструктура 

6.2.1 2.500 

Изградња одбојкашког терена на песку 
Локална 
самоуправа 

Спорт и 
инфраструктура 

6.2.1 10.000 

Израда пројектне и техничке документације за Локална Спорт и 6.2.1 10.000 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

213 

изградњу балон хале за спорт са пратећом 
опремом 

самоуправа инфраструктура 

Балон хала у Баточини са пратећом опремом 
Локална 
самоуправа 

Спорт и 
инфраструктура 

6.2.1 250.000 

Атлетски полигон – уређивање и надоградња 
полигона и игралишта  (јама за скок у даљ, 
бацалиште за куглу и диск, атлетска стаза, 
игралиште) 

Основна 
школа 
''Свети 
Сава'' 
Баточина 

Спорт, 
инфраструктура 
и образовање 

6.2.1 30.000 

Адаптација и опремање стадиона фудбалског 
клуба ''Слога'' из Баточине 

Локална 
самоуправа 

Спорт и 
инфраструктура 

6.2.1 30.000 

Израда пројектно-техничке документације за 
бициклистичку и трим стазу кроз шуму Рогот 

Локална 
самоуправа 

Спорт и 
инфраструктура 

6.2.1 3.000 

Бициклистичка и трим стаза кроз шуму Рогот 
Локална 
самоуправа 

Спорт и 
инфраструктура 

6.2.1 15.000 

Адаптација и опремање службених просторија 
и свлачионица  фудбалског клуба ''Слога'' из 
Милатовца 

Спортски 
савез 
општине 
Баточина 

Спорт и 
инфраструктура 

6.2.1 15.000 

Изградња  службених просторија и 
свлачионица  фудбалског клуба ''Младост 
Црни Kао'' из Црног Kала 

Спортски 
савез 
општине 
Баточина 

Спорт и 
инфраструктура 

6.2.1 9.000 

Реконструкција асфалтне подлоге на терену 
за мале спортове у селу Kијеву и изградња 
пратећих објеката 

Спортски 
савез 
општине 
Баточина 

Спорт и 
инфраструктура 

6.2.1 15.000 

 

4. ПРОГРАМ РАЗВОЈА ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ И ЉУДСКИХ  КАПАЦИТЕТА И ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА У 
ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

Пројекат Подносилац 
Област 
интервенције 

Оперативн
и  

циљ 

Индикативна 
вредност (ЕУР) 

Формирање пливачког клуба 
Локална 
самоуправа 

Спорт 6.2.2 30.000 

Формирање женског рукометног 
клуба 

Локална 
самоуправа 

Спорт 6.2.2 30.000 

Формирање женског кошаркашког 
клуба у Баточини 

Локална 
самоуправа 

Спорт 6.2.2 30.000 

'Streetball'' - Турнир у баскету у 
Баточини 

Локална 
самоуправа 

Спорт 6.2.2 20.000 

Реактивирање мушког рукометног 
клуба ''Слога'' Баточина 

Локална 
самоуправа 

Спорт 6.2.2 5.000 

Семинар за усавршавање 
тренера у фудбалу у општини 
Баточина 

Локална 
самоуправа 

Спорт 6.2.3 7.000 
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Унапређење наставе физичког 
васпитања и школског спорта у 
општини Баточина стручним 
усавршавањем наставника 

ОШ ‘’Свети 
Сава’’ 

Спорт и 
образовање 

6.2.3 5.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕПОРУKЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ 
 
Територија општине Баточина је препозната је као подручје великих природних потенцијалаи 
повољноггеостратешкогположаја,захваљујућипресвегасавременимдрумскимижелезничкимпутнимправцимакојипрол
азекрозовуопштину. Стратегија одрживог развоја општине Баточина 2017-2022. евидентирала је све ове 
потенцијале и на основу њих указала на циљеве и акције које треба реализовати у будућности. Целокупна израда 
стратешког документа заснивала се на партиципативном приступу који је подразумевао укључење шире локалне 
заједнице, па у складу са наведеним исти приступ треба применити и приликом имплементације Стратегије. 
 
У реализацији стратешког документа територије општине Баточина неопходно је обезбедити широко учешће свих 
актера општине, како би се обезбедио легитимитет процеса и његово успешно спровођење. На нивоу општине 
потребно је изградити нова и ојачати постојећа партнерства између јавног, бизнис и НВО сектора у циљу 
заједничког рада на реализацији активности предвиђених планом, а која су иницирана кроз процес стратешког 
планирања.Плански приступ, континуираност заједничког рада актера на имплементацији за све време трајања 
стратешког документа, поштовање правила и свест о потреби одговорног спровођења процеса имплеменатције, 
представљају кључне елемента за остваривање одрживог развоја општине Баточина. 
 
Процес имплементације садржи више фаза, односно корака који воде реализацији истог. Први корак у овом процесу 
је формирање Kомисије за праћење реализације локалне Стратегије одрживог развоја са јасно дефинисаним 
пословима и одговорностима. Први задатак Kомисије је да координира израду плана имплементације и акционог 
плана за реализацију Стратегије. Kомисију, осим представника локалне заједнице, чине и представници Регионалне 
агенције за економски развој Шумадије и Поморавља која је учествовала у изради стратешког документа у 
координацији са локалном самоуправом. Стратегија одрживог развоја општине Баточина 2017 - 2022, са израђеним 
планом имплементације и акционим планом постаје основ за израду свих осталих секторских стратегија и укључује 
се у рад свих служби локалне самоуправе, постајући алат за формирање буџета. На годишњем нивоу се врши 
ревизија стратешког документа уз помоћ индикатора одрживости, који дају слику промена у општини, односно 
напретка насталог реализацијом Стратегије одрживог развоја општине Баточина 2017 - 2022. Они ће успешно 
процењивати ефикасност читавог, горенаведеног механизма, из године у годину до истека временског периода на 
који се документ Стратегија одрживог развоја општине Баточина 2017 – 2022. односи. 
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На основу члана 82. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09, 

24/11, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

члана 36. Статута општине Баточина (''Сл. гласник општине Баточина'', број 10/08 и 5/15), Скупштина 

општине Баточина, на седници одржаној дана 02.06.2017. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О IV ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ 

ЗЕМЉИШТУ 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о грађевинском земљишту (,,Службени гласник општине Баточина“, бр. 7/09, 3/10, 7/11 

и 9/15), члан 24. мења се и гласи: 

 

''Висина месечне закупнине за објекте из члана 22. одређује се према метру квадратном 

површине у зависности од зоне где се парцела налази и од делатности, према следећој табели: 

 

Делатност          I  II                    III                 1V 

 

1. Адвокатске и консултантске , 600 дин. 260  185        150 

услуге и финансијске и пословне 

услуге 

 

2. Трговина, грађев.саобраћај, 

туризам и забавне радње   300 дин. 185  110        75 

 

3. Личне услуге    220 дин.         160  90         50 

 

4. Гараже и остало     75 дин. 55  35               25 

 

Члан 2. 

 

 У осталом делу Одлука о грађевинском земљишту(,,Службени гласник општине Баточина“, бр. 

7/09, 3/10, 7/11 и 9/15) остаје непромењена. 

 

Члан 3.. 

 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-517/2017-01 од 02.06.2017. 

 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

                                                                                                                     Бранислав Павловић 
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На основу члана 19. став 1. тачка 3., 

члана 21. став 1., члана 24. и члана 27. став 10. 

Закона о јавној својини (,,Сл. гласник РС“ број 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон 

и 108/2016), члана 3. став 2. тачка 3., члана 5. 

став 1. алинеја 3. и члана 6. Одлуке о  

прибављању и располагању стварима у јавној 

својини општине Баточина (,,Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 6/14), члана 9. Закона о 

јавним предузећима (,,Сл. гласник РС“, бр 

15/2016), а у складу са чланом 2. и 5. Закона о 

комуналним делатностима (,,Сл. гласник РС“, 

бр. 88/11 и 104/2016) и члана 36. став 1. тачка 6. 

и тачка 27. Статута општине Баточина 

(,,Службени гласник општине Баточина“, број 

10/08 и 5/15), Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној  дана 02.06.2017. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

о преносу права коришћења на 

непокретности Јавном предузећу ''Лепеница 

Баточина'' Баточина 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком Општина Баточина, као 

носилац права јавне својине, преноси Јавном 

предузећу ''Лепеница Баточина'' Баточина ПИБ: 

108571562, МБ: 21026042, као кориснику, право 

коришћења на непокретностима означене као 

кп.бр. 234/2 у површини од 0.13,53  хектара и 

кп.бр. 234/3 у површини од 0.32,29 хектара, обе 

уписане у Лист непокретности бр. 814 К.О. 

Баточина (варошица) као ванкњижно 

власништво Општине Баточина, без накнаде, 

ради обављања комуналне делатности 

управљање гробљима и сахрањивање. 

 

Члан 2. 

 ЈП ''Лепеница Баточина'', као корисник 

има право да управља непокретностима из члана 

1. ово одлуке и дужно је да предметне 

непокретности одржава, обнавља и унапређује и 

извршава законске и друге обавезе прописане за 

ову врсту ствари.  

 Корисник нема право да непокретноси из 

члана 1. ое одлуке да у закуп без сагласности 

Скупштине општине Баточина. 

 

Члан 3. 

 По правоснажности ове одлуке 

закључиће се уговор о преносу права 

коришћења  између Општине Баточина и Јавног 

предузећа ''Лепеница Баточина'' Баточина, којим 

ће се регулисати међусобна права и обавезе у 

погледу преноса права коришћења на 

непокретности из члана 1. ове одлуке. 

 

Члан 4. 

  На основу ове одлуке извршиће се упис 

права коришћења Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' Баточина, као вршиоца комуналне 

делатности на непокретностима из члана 1. ове 

одлуке код надлежне службе катастра 

непокретности у Баточини у складу са законом 

којим се уређује упис права на непокретностима. 

 

Члан 5. 

  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ,,Службеном гласнику 

општине Баточина“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-518/17-01 од 02.06.2017. године 

                                                                             

                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                           

Бранислав Павловић 

 

На основу члана 159. став 2. тачка 4. 

Закона о основама система образовња и 

васпитања („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 

52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично 

тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС), 

члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци 

породици са децом („Сл.гласник РС“ бр.16/2002, 

115/2005 и 107/2009), члана 4. Правилника о 

додатној образовној, здравственој и социјалној 

подршци детету и ученику („Сл. гласник РС“ бр. 

63/2010), и члана 36. став 1. тачка 6. Статута 

општине Баточина (,,Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 10/08 и 5/15), 
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Скупштина oпштине Баточина, на седници 

одржаној дана 02.06.2017. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ОСНОВНОЈ И ДОДАТНОЈ ПОДРШЦИ 

ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком се утврђује начин 

остваривања права на основну подршку детету и 

ученику са пребивалиштем на територији 

општине Баточина у области предшколског, 

основног и средњег образовања, за које се 

средства обезбеђују у буџету општине Баточина.  

 Овом Одлуком се утврђују и мере 

додатне подршке и начин њиховог остваривања 

за дете и ученика са пребивалиштем на 

територији општине Баточина у области 

предшколског, основног и средњег образовања, 

а у складу са планираним средствима у буџету 

општине Баточина за сваку буџетску годину.  

 

II МЕРЕ ОСНОВНЕ И ДОДАТНЕ 

ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ 

 

Члан 2. 

Основна подршка детету и ученику у смислу 

ове Одлуке подразумева: 

 

 обезбеђивање превоза деце и њихових 

пратилаца ради похађања припремног 

предшколског програма на удаљености већој 

од два километра  

 обезбеђивање превоза ученика основне 

школе на удаљености већој од четири 

колометра од седишта школе  

 обезбеђивање превоза, смештаја и исхране 

деце и ученика са сметњама у развоју, без  

обзира на удаљеност места становања од 

школе  

 

Додатна подршка детету и ученику у смислу 

ове Одлуке подразумева: 

 

 обезбеђивање превоза деце и ученика са 

сметњама у развоју ради пружања 

индивидуалних третмана  

 обезбеђивање превоза пратиоца деце и 

ученика са сметњама у развоју  

 

III УСЛОВИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ОСНОВНЕ И ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ 

ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ 

 

1. Превоз деце и њихових пратилаца ради 

похађања припремног предшколског 

програма на удаљености већој од два 

километра 

 

Члан 3. 

 Право на обезбеђивање превоза ради 

похађања припремног предшколског програма 

на удаљености већој од два километра имају 

деца која припремни предшколски програм 

похађају као обавезни у години пред полазак у 

школу, као и њихов пратилац.  

 

Члан 4. 

 Право из члана 3. ове Одлуке остварује се 

обезбеђивањем бесплатне аутобуске карте код 

овлашћеног превозника на територији општине 

Баточина или бесплатног превоза код 

превозника изабраног од стране установе на 

основу списка деце путника и њихових 

пратилаца, који Одељењу за општу управу, 

људске ресурсе и послове  органа општине 

Баточина доставља предшколска установа или 

надокнадом трошкова превоза у висини цене 

месечне аутобуске карте на релацији места од 

места становања до места установе у којој дете 

борави, сразмерно броју дана у радној години, 

на основу решења Одељења за општу управу, 

људске ресурсе и послове  органа општине 

Баточина.  

 Поступак за остваривање права на 

надокнаду трошкова превоза из става 1. овог 

члана прописује се Правилником за остваривање 

права на основну и додатну подршку детету и 

ученику ( у даљем тексту: Правилник), који 

доноси Општинско веће општине Баточина. 

2. Превоз ученика основне школе на 

удаљености већој од четири километра од 

седишта школе 

 

Члан 5. 
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 Право на обезбеђивање превоза ученика 

основне школе имају сви ђаци који похађају 

школу чија је удаљеност од места становања 

већа од четири километра, ако на тој удаљености 

нема школе.  

 

Члан 6. 

 Право из члана 5. ове Одлуке остварује се 

обезбеђивањем бесплатне аутобуске карте код 

овлашћеног превозника на територији општине 

Баточина или бесплатног превоза код 

превозника изабраног од стране школе на 

основу списка ученика путника, који Одељењу 

за општу управу, људске ресурсе и послове  

органа општине Баточина достављају основне 

школе или надокнадом трошкова превоза у 

висини цене месечне аутобуске карте на 

релацији од места становања до места седишта 

школе, сразмерно броју дана у школској години, 

на основу решења Одељења за општу управу, 

људске ресурсе и послове  органа општине 

Баточина.  

 Поступак за остваривање права на 

надокнаду трошкова превоза из става 1. овог 

члана прописује се Правилником.  

 

3. Превоз, смештај и исхрана деце и ученика 

са сметњама у развоју 

 

 

Члан 7. 

 Деца са сметњама у развоју која похађају 

припремни предшколски програм као обавезни у 

години пред полазак у школу, као и ученици са 

сметњама у развоју који похађају основну или 

средњу школу, имају право на обезбеђивање 

превоза, смештаја и исхране. 

 

Члан 8. 

 Право на превоз из члана 7. ове Одлуке 

остварује се обезбеђивањем бесплатне аутобуске 

карте код овлашћеног превозника на територији 

општине Баточина или бесплатног превоза 

изабраног од стране установе на основу списка 

деце или ученика путника, који Одељењу за 

општу управу, људске ресурсе и послове  органа 

општине Баточина достављају предшколска 

установа, основне или средње школе или 

надокнадом трошкова превоза у висини цене 

месечне аутобуске карте на релацији од места 

становања до места седишта школе, сразмерно 

броју дана у школској години, или висини цене 

аутобуске карте на истој релацији у дане 

викенда, а сразмерно броју викенда у месецу, 

уколико се ученик налази на интернатском 

смештају, а на основу решења Одељења за 

општу управу, људске ресурсе и послове  органа 

општине Баточина. 

 Право на смештај из члана 7. ове Одлуке 

остварује се обезбеђивањем бесплатног 

смештаја у интернату специјалне школе 

плаћањем трошкова смештаја по фактурама 

школама са интернатским смештајем на 

територији Републике Србије, које имају 

седиште изван територије општине Баточина, 

уколико на територији општине нема 

одговарајуће школе, а на основу решења 

Одељења за општу управу, људске ресурсе и 

послове  органа општине Баточина.  

 Право на исхрану из члана 7. Ове Одлуке 

остварује се обезбеђивањем бесплатне исхране, 

уколико се организује у оквиру установе, а на 

основу списка ученика и одговарајуће 

документације, које установа доставља 

Одељењу за општу управу, људске ресурсе и 

послове  органа општине Баточина. 

 Поступак за остваривање права на 

надокнаду трошкова превоза, плаћање трошкова 

смештаја и бесплатну исхрану прописије се 

Правилником.  

 

 

4. Превоз пратилаца деце и ученика са 

сметњама у развоју 

 

Члан 9. 

 Пратилац детета са сметњама у развоју 

које похађа припремни предшколски програм у 

години пред полазак у школу и ученика са 

сметњама у развоју који похађа основну школу, 

има право на надокнаду трошкова превоза, као и 

пратилац детета или ученика са сметњама у 

развоју који похађа средњу школу или 

индивидуалне третмане, уколико му је по 

мишљењу интерресорне комисије пратилац 

неопходан.  
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Члан 10. 

 Право на надокнаду трошкова превоза из 

члана 9. ове Одлуке признаје се у висини цене 

месечне аутобуске карте на релацији од места 

становања до места седишта школе, сразмерно 

броју дана у школској години, односно у висини 

цене аутобуске карте на истој релацији у дане 

викенда, а сразмерно броју викенда у месецу, 

уколико се ученик налази на интернатском 

смештају, а на основу решења Одељења за 

општу управу, људске ресурсе и послове  органа 

општине Баточина. 

 Поступак за остваривање права на 

надокнаду трошкова превоза из става 1. овог 

члана прописује се Правилником.  

 

 

IV ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 11. 

 У буџету општине Баточина обезбеђују 

се у целости средства за остваривање основне 

подршке детету и ученику, док се мере додатне 

подршке обезбеђују до висине средстава 

опредељених буџетом за сваку буџетску годину. 

 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

 Правилник за остваривање права на 

основну и додатну подршку детету и ученику ће 

донети Општинско веће у року од 30 дана од 

дана ступања на снагу ове Одлуке.  

 

Члан 13. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ,,Службеном гласнику 

општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-519/17-01 од 02.06.2017. године                                                                          

                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                           

                                                                                   

Бранислав Павловић 

 

На основу члана 23. став 1. тачка 18. 

Статута општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 10/08 и 5/15), члана 27. 

став 1. Закона о култури („Сл.гласник РС“ бр. 

72/2009, 13/2016. и 30/2016-испр.), Скупштина 

општине Баточина, на седници одржаној дана 

02.06.2017. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

о I измени Одлуке о установама културе чији 

је оснивач општиа Баточина  

 

Члан 1. 

У Одлуци о установама културе чији је 

основач општина Баточина (,,Сл. гласник 

општине Баточина“ број 11/2012) у члану 3. став 

2. мења се и гласи: : 

,,За установе културе из члана 2. ове 

одлуке, обезбеђују се средства из буџета 

Општине којима се финансирају стални 

трошкови, културни програми, инвестиционо 

одржавање, текуће поправке и одржавање, 

опрема, плате, додаци, накнаде и друга примања 

директора и запослених.“ 

Члан 2. 

Члан 15. брише се. 

Члан 3. 

Члан 20. брише се. 

Члан 4. 

У осталом делу Одлука о о установама 

културе чији је основач општина Баточина (,,Сл. 

гласник општине Баточина“ број 11/2012) остаје 

непромењена.                                            

                       Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Баточина''. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
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Број: 020-520/17-01 од 02.06.2017. године 

                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                  

Бранислав Павловић 

На основу члана 55. став 5. Закона о 

водама (''Службени гласник РС'', бр. 30/10, 

93/12 и 101/16),  члана 20. тачка 19. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

број 129/07, 83/2014 - др. закон), члана 23. тачка 

19. Статута општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 10/0 и 5/15) и 

члана 110. став 2. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', 7/12 и 16/13), 

Скупштина општине Баточина, на седници 

одржаној дана 02.06.2017. године, донела је: 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ  ПЛАНА ЗА 

ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 

ВОДОТОКОВЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Усваја се Оперативни план за одбрану од 

поплава за водотокове II реда на територији 

општине Баточина за 2017. годину, на који је 

Мишљење дало ЈВП ''Србијаводе'' Београд, ВПЦ 

,,Морава“ Ниш број 2-07-1783/3 од 03.04.2017. 

године, наш број 320-12/17-02. 

 

 

Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке је Оперативни 

план за одбрану од поплава за водотокове II реда 

на територији општине Баточина за 2017. 

годину.  

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осам дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Баточина''. 

. . 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-521/17-01 од 02.06.2017. године 

 

                                                                                        

                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                     

                      Бранислав Павловић 

 

 

             ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

 
 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

 

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 

ВОДОТОКОВЕ II РЕДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Баточина, март 2017. године 
 

 

С А Д Р Ж А Ј 
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 I ) O П Ш Т И    Д Е О 

 
1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ 

ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ 

II РЕДА 

2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, 

ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

И СТАНОВНИШТВО     

3. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ 

ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДЕ 

I РЕДА 

 

 II ) T E Х Н И Ч К И    Д Е О 

 

1. ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА 

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА     

2. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД 

ПОПЛАВА 

3. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

ОД ПОПЛАВА 

4. ЗАКЉУЧЦИ О УГРОЖЕНОСТИ 

ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА    

 

 III ) О П Е Р А Т И В Н И    Д Е О 

 

1. ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

ОД ПОПЛАВА 

2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ 
РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ ОДБРАНЕ ОД 
ПОПЛАВА НА ВОДАМА II РЕДА 

3. ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ПРИЛОЗИ) 
ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

4. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД 

ПОПЛАВA 

5. ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И 

КООРДИНАЦИЈА СУБЈЕКАТА 

РУКОВОЂЕЊА У ОДБРАНИ ОД 

ПОПЛАВА 

6. ЕВАКУАЦИЈА СТАНОВНИШТВА 

УГРОЖЕНОГ ОД ПОПЛАВА 

7. ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И 

НАСТРАДАЛОГ 

СТАНОВНИШТВА 

8. ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И 

ОПРЕМЕ КОЈА СЕ АНГАЖУЈЕ У 

ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 

7.   РАДОВИ И МЕРЕ ИЗВАН 

ПЕРИОДА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

И   

       БУЈИЦА – ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

8. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДОВА 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН  

ЗА OДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 

ВОДОТОКОВЕ II РЕДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

I )   ОПШТИ ДЕО 
 

 I-1.   ПРАВНИ  ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ 

ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА 

ВОДОТОКЕ II РЕДА 

 

 Чланом 55. став 5. Закона о водама (Сл. 

гласник РС“ бр 30/10) прописано је да 

Оперативни план за водотокове II реда доноси 

надлежни орган јединице локалне самоуправе, 

уз прибављено мишљење јавног водопривредног 

предузећа. 

 Чланом 55. став 6. Закона о водама 

прописано је да Оперативни план за воде II реда 

нарочито садржи: податке потребне за ефикасно 

спровођење одбране од поплава, критеријуме за 

проглашавање одбране од поплава, имена 

руководилаца и називе субјеката одбране од 

поплава, начин узбуњивања и обавештавања. 

 Такође истим чланом ЗОВ-а прописано је 

да се  Оперативни план за воде II реда  доноси у 

складу са Општим планом и Оперативним 

планом за воде I реда, за период од једне године, 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

222 

најкасније 30 дана од дана доношења 

Оперативног плана за воде I реда. 

 Уредбом Владе РС ( „Сл.гласник РС“ 

број 23/2012 ) утврђен је Општи план за одбрану 

од поплава за период од 2012. до 2018. године. 

Овим планом дефинисано је: 

- институционално организовање 

одбране од поплава 

- одбрана од поплава и руковођење 

одбраном од поплава 

- фазе одбране од поплава 

- превентивни радови и мере у циљу 

припреме за одбрану од полава, ван        

периода у којем се спроводи одбрана 

од поплава 

- проглашење и укидање одбране од 

полава 

- овлашћења и дужности лица која 

координирају одбрану од поплава 

- дужности, одговорности и овлашћења 

лица која руководе одбраном од 

поплава на водама I реда 

- дужности и одговорности предузећа и 

других субјеката који учествују у 

спровођењу одбране од поплава 

 

 

I-2. ГЕОГРАФСКИ  ПОЛОЖАЈ, 

ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И 

СТАНОВНИШТВО      

  

 
Територија општине Баточина смештена 

је у средишњем 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 136 км2, 

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. На северу 

и североистоку граничи се са лаповском, на 

истоку са свилајначком,  југоистоку са 

јагодинском, југозападу и западу са 

крагујевачком и на западу и северозападу са 

рачанском општином. Укупна дужина граница 

износи 59 км. Најкраћа је према општини 

Свилајнац, дуга око 5 км, а најдужа према 

крагујевачкој општини – приближно 20 км. 

Овако ограничена баточинска општина има 

неправилан облик. Правцем исток-запад пружа 

се ваздушним путем у дужини од око 20 км, а 

правцем север-југ у дужини око 14,5 км. 

Административно-управно седиште 

општине је варошица Баточина, која 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. Већи део насеља је смештен у 

алувијалној равни на левој страни Лепенице. 

Средишњи део је у ужој алувијалној равни на 

надморској висини од око 111 м, док се ивични 

делови простиру на додиру равни и стране и 

достижу максималну надморску висину од око 

160 м.  По попису из 2002. године варошица 

Баточина је бројала 5.918 становника, односно 

1.678 домаћинстава. Поред варошице и села 

Баточине, на територији општине налази се и 10 

сеоских насеља: Прњавор, Кијево, Жировница, 

Доброводица, Брзан, Милатовац, Никшић, 

Бадњевац, Градац и Црни Као. У насељима 

општине је по попису из 2002. године живело 

12.220 стално насељених становника у 3.777 

домаћинстава, а по попису из 2011. године 

12.696 стално насељених становника у 3.820 

домаћинстава. Просечна густина насељености је, 

у односу на попис из 1991. године када је 

износила 100 ст/км², пала на 97 ст/ км2. 
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Рељеф 

 

Територија баточинске општине одликује 

се ниским побрђем у вишем, и алувијалним 

равнима у нижем делу. Најкарактеристичнији 

облик рељефа је део долине Велике Мораве и 

њене притоке Лепенице са својом асиметричном 

долином, (десна страна виша од леве) што је 

уочљиво све до њеног ушћа у Велику Мораву. 

Источни део општине чини лева долинска 

страна Велике Мораве, односно део багрданске 

клисуре коју карактерише широка алувијална 

раван, просечне висине од око 105 метара. 

Деловањем човека и спољашњих сила, настали 

су и бројни рецентни облици рељефа: точила, 

сипари, вододерине, јаруге, плавине и урвине. 

 

 

  

 

 Планине 

 

Територију општине Баточина не 

карактерише планинско, већ само брдско 

подручје. Међу многобројним брежуљцима и 

мањим брдима издваја се брдо Стражевица чија 

је надморска висина 385м, уједно највиша тачка 

у општини Баточина. Поред њега, најзначајнија 

брда су Шупљаја и Рогац. 

 

Воде 

 

Хидролошке карактеристике општине  

осликавају се кроз целокупан доњи и једним 

делом средњи ток реке Лепенице, и ток реке 

Велике Мораве која чини источну границу 

општине. Лепеница је лева притока Велике 

Мораве и поред Јасенице њена највећа притока у 

Шумадијском округу. Кроз територију општине 

Баточина, Лепеница протиче дужином од 14 км, 

уливајући се, код Лапова, у Велику Мораву која, 

дужином од 3,5 км, граничи насеље Брзан. Иако 

је једна од највећих река по дужини тока, 

површини слива и речном систему, спада у реке 

сиромашне водом. Тече средином територије 

општине Баточина и на левој страни прима 

важније потоке: Црнокалски, Синорски, 

Павлишки и Бачеварски. На десној страни у ову 

реку се уливају  Кијевски (са притоком 

Доброводички поток), Стражевички, 

Прњаворски под именом Раљевац и Рогачки 

поток. Мерна станица Лепеница налази се на 7,3 

км од ушћа, а основана је 1973. године. Велика 

Морава је типична равничарска река која тече 

споро и кривудаво односно меандрира и рачва. 

Представља  природну границу према општини 

Свилајнац, а баточинској општини припада 7,5 

км старог моравског тока. Осим Лепенице, у 

Велику Мораву се уливају и два већа потока 

Грабовник и Вирови који се налазе у атару села 

Брзан. 

  

Клима 

 

Општина Баточина одликује се умереном 

континенталном климом са специфичностима 
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које се манифестују као елементи хумидне и 

микротермалне климе. Низијски климат 

баточинског подручја има  средње температуре 

годишњих доба: 1,1° за зиму, 11,3° за пролеће, 

21,2° за лето и 12°Ц за јесен. На основу ових 

података се може закључити да већи део 

баточинског климатског подручја одликују 

релативно хладне зиме, умерено топла лета и 

јесени топлије од пролећа. У зависности од 

подручног рељефа и расподеле ваздушног 

притиска, јављају се и различити ветрови. У 

северним и североисточним деловима општине 

присутни су источни и југоисточни ветрови 

кошавског карактера, док у осталим деловима 

преовлађују југозападни и северозападни 

ветрови. Олујни и јаки ветрови су реткост и 

јављају се једном у периоду од две до три 

године, углавном у зимским месецима. 

Обилнији кишни периоди су током јесени и 

пролећа - око 150 кишних дана у години. 

Основни климатски подаци овог поднебља који 

су приказани дати су на основу мерења најближе 

метеоролошке станице у Крагујевцу. 

- Најхладнији месец (јануар ) - просечна 

температура - 0,4°Ц  

- Најтоплији месец  (јул) - просечна 

температура 22,1°Ц  

- Просечна годишња температура 11,4°Ц  

- Највлажнији месец  (децембар) - 

просечна влажност 83%  

- Најсушнији месец (јун) - просечна 

влажност 68%  

- Просечне годишње падавине 651 л/м2  

- Броја дана преко 25°Ц - 98   

- Број дана са јако ниском температуром 

(испод нуле) 80  

- Број дана под снегом 37  

- Просечна дебљина снежног покривача - 

20цм 

- Највише падавина - месец (јун) - просек 

85 л/м2  

- Најмање падавина - месец  (фебруар) - 

просек 36 л/м2  

 

 

Земљиште  

 

Иако је територија општине релативно 

мала, састав земљишта варира у зависности од 

подручја општине, односно облика рељефа који 

је преовлађујући  у  том делу територије. 

Највећу површину захвата гајњача, посебан тип 

земљишта који је настао на оним местима где је 

дошло до већих сеча шума. Тада је, деловањем 

атмосферских падавина, долазило до 

деградације смонице, односно губљења њених 

физичко-хемијских особина и стварања гајњача. 

Заступљена је на свим заравнима и вишим 

теренима (побрђима). Карактеристика овог типа 

земљишта је да је на површини доста растресито 

те је, као такво, погодно за развој 

виноградарства, воћарства и ратарску 

производњу. Из тих разлога, врло често  на  

нижим  побрђима  имамо  појасеве  виногорја и  

воћњака, док се у  вишим  побрђима, поред 

винограда и оранице срећу и појасеви 

прошарани мањим  забранима и ливадама. 

Други тип земљишта који се јавља је смоница. 

Заступљена у нижим подручјима, непосредно 

изнад алувијалних земљишта, одликује се 

високим   садржајем глине и колоида због чега 

има неповољна физичка својства. Најплоднији  

тип земљишта-алувијално, јавља се у долинама 

Велике Мораве, Лепенице и  њихових притока. 

Настало је таложењем речног муља и другог 

материјала  приликом изливања ових река. У 

подручјима која су заштићена од поплава, ово  

земљиште је изузетно погодно за разноврсну 

ратарску производњу, поврћа,  кукуруза и 

шећерне репе, док је у другим деловима 

углавном под ливадама.  

 

 

Шуме  

 

Шумски покривач је у прошлости био 

преовлађујући на територији општине Баточина. 

Многи путописци који су пролазили овим 

подручјем у својим списима  говорили су о 

густим и непрегледним шумама. У долинама 

поред обала Велике Мораве и Лепенице, у 

шумама и луговима преовлађивале су оне врсте 

дрвећа које  су захтевале већу количину влаге: 

храст лужњак, јова, врба, црни и бели јасен. У  

вишим пределима и на околним побрђима 

доминирали су храст, клен, цер, бели јасен и 

липа. Насељавањем становништва на овом 

подручју, током 18. и 19. века, дошло је до 
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значајнијих сеча шума. Мањег обима у почетку, 

процес сече шума се проширио са порастом 

становништва, тако да су оне претваране у њиве, 

ливаде и воћњаке, док се шумски покривач 

углавном задржао на вишим деловима, косама и 

јаругама. Данас површине под шумама износе 

1824 ха. Од ових површина, 456 ха  се налази у 

власништву државе, а остатак од 1368 ха у 

приватном власништву. Најочуванији шумски 

комплекс је Рогот који се простире на површини 

од 365 ха и обухвата територију Баточине, 

Брзана и Доброводице. У осталим деловима  

општине шуме су се задржале у виду мањих 

лугова и забрана, са мешовитом  шумском 

вегетацијом коју чине храст, буква, багрем, 

липа, цер, јела и граб.  Ловиште, које је значајно 

за развој туризма, простире се на површини од 

13.500 ха  и њиме газдује Ловачко друштво 

„Рогот". Обилује богатом дивљачи: срндаћ-  

капиталац, фазани, зечеви, јаребице. Једна 

трећина ловишта је у равници. 

 

Минералне и геотермалне воде и 

изворишта  

 

Минералне воде се јављају у мањем 

обиму, пре свега у селу Кијеву, на бунарима које 

становници овог села називају кладенцима. У 

истом селу, на десној страни потока, има сланих 

подворака. Од изворишта минералних вода 

треба издвојити извориште сумпорне воде 

Смрдан коју мештани користе за пиће и 

напајање стоке. Налази се у селу Градац и из 

овог извора отиче Смрдански поток.   

 

 

I-3. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ 

ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА 

       ВОДОТОКЕ I РЕДА 

 

 

Општина Баточина припада водном 

подручју Морава. Правно лице задужено за 

организовање и спровођење одбране од поплава 

на водотоцима I реда је ЈВП „Србијаводе“ – 

ВПЦ „Морава“ , Трг Краља Александра 2, Ниш. 

Општина Баточина обухваћена је Републичким 

Оперативним Планом као сектор М.3. односно 

деонице М.3.1., М.3.2. и М.3.3 водног подручја 

Морава, а према Наредби о утврђивању 

републичког Оперативног плана за одбрану од 

поплава који се односи на водотоке I реда. 

Уредбом Владе РС ( “Сл. Гласник РС” 

број 7/2002 ) утврђен је Оперативни план за 

одбрану од поплава , а који се односи на воде I 

реда. 

 

 

Оперативни план за одбрану од 

поплава за 2017. годину садржи: 

 
 

1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА 

ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ 
ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА; 

 

2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД 
ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА 

ЛЕДОМ; 

 

3. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД 
ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА; 

 

4. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И 
МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА 

ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА; 

 
 

 

I-3.1  Координатори одбранe од поплава и помоћници 
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МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд 

тел. 011/201-33-60, факс 011/311-53-70. 

E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs 
ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 
Наташа Милић, моб. 064/840-40-41, E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs 
ПОМОЋНИЦИ: 

Mерита Борота, тел. 011/201-33-47, E-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs 

Милица Павловић, тел. 011/311-71-79, E-mail: milica.pavlovic@minpolj.gov.rs 

 

 
 
 

I-3.2  Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови заменици 

 

  

 

 

Водно подручје 

 

 

 

 

ЈВП“СРБИЈАВОДЕ“Булевар уметности 2а, Нови Београд 

Тел.011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 

Е-маил: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.rs 

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 

Горан Пузовић, моб. 064/840-40-07, 

E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: 

Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, 

E-mail: zvonimir.kocic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК за унутрашње воде: 

Милица Ковач, моб. 064/840-40-60, 

E-mail: milica.kovac@srbijavode.rs 

 

„Доњи Дунав“ 

„Сава“ 

„Морава“ 

 

 

 

I-3.3   Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове 

 

 

 

mailto:merita.borota@minpolj.gov.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:goran.puzovic@srbijavode.rs
mailto:zvonimir.kocic@srbijavode.rs
mailto:milica.kovac@srbijavode.rs
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РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд 

Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs, WЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs 

тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-

52-58 

 
РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: 

Дејан Владиковић, моб. 064/838-51-65, тел. 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, 

E-mail: dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs 

 
ЗАМЕНИК: 

Јелена Јеринић, моб.064/838-52-77 тел.011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46 

E-mail: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs 

 
ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ: 

ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68 

ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84 

 

 

I-3.4   Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 
 

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Бојан Томић, моб.064/892-67-08, Е-mail: bojan.tomic@mup.gov.rs 

Горан Николић, моб.064/892-12-56, Е-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs 

 

Управа за ватрогасне и спасилачке јединице 

Саша Ранчић, моб.064/892-03-01, Е-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs 

Драган Дончевски, моб.064/892-03-71, Е-mail: dragan.doncevski@mup.gov.rs 

Владо Племић, моб.064/892-55-28, Е-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs 

 

Управа за управљање ризиком 

Живко Бабовић, моб.064/892-94-50, Е-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs 

Јелена Јашовић, моб.064/892-32-79, Е-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs 

Властимир Вуликић, моб. 064/892-97-38, Е-mail: vlastimir.vulikic@mup.gov.rs 

Горан Стојановић, моб.064/892-86-19, Е-mail: goran.stojanovic@mup.gov.rs 

 

Управа за цивилну заштиту 

Братислав Ранчић, моб.064/892-93-38, Е-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs 

Слађана Милојковић, моб.064/892-94-58, Е-mail: sladjana.milojkovic@mup.gov.rs 

Соња Радојковић, моб.064/892-94-59, Е-mail: sonja.radojkovic@mup.gov.rs 

 

Републички центар за обавештавање 

Моб. 064/892-96-68, тел. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, 228-92-08, факс 011/228-29-28   

Е-mail: rco.svs@mup.gov.rs  

 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

 

Дежурни центар: тел.021/488-53-59 

mailto:office@hidmet.gov.rs
mailto:dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs
mailto:jelena.jerinic@hidmet.gov.rs
mailto:bojan.tomic@mup.gov.rs
mailto:goran.nikolic@mup.gov.rs
mailto:sasa.rancic@mup.gov.rs
mailto:dragan.doncevski@mup.gov.rs
mailto:vlado.plemic@mup.gov.rs
mailto:zivko.babovic@mup.gov.rs
mailto:jelena.jasovic@mup.gov.rs
mailto:vlastimir.vulikic@mup.gov.rs
mailto:goran.stojanovic@mup.gov.rs
mailto:bratislav.rancic@mup.gov.rs
mailto:sladjana.milojkovic@mup.gov.rs
mailto:sonja.radojkovic@mup.gov.rs
mailto:rco.svs@mup.gov.rs
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Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 

021/524-956, 661-27-04. 

Руководилац: Душко Шуман, моб. 064/892-68-41, тел. 021/488-53-59,  

Заменик: Драгош Алексић, моб. 064/892-09-01,  тел. 021/488-53-59, 

  
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ 

Рацо Гојаковић, моб.064/892-88-00, тел. 011/313-93-35,  

  
ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА 

 

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД“, ОГРАНАК ХЕ„ЂЕРДАП“, Трг Краља Петра бр. 1, 

Кладово-на Дунаву у зони акумулација у складу са конвенцијом Југославије и Румуније о 

експлоатацији и одржавању ХЕ „Ђердап I“ и „Ђердап II“. 

На сектору Дунава од км1333 до км 1433-ледоломци из Републике Мађарске у складу са 

закључцима трилатералног састанка централних и локалних органа за везу Србије, 

Мађарске и Хрватске. За обезбеђење техничког особља за ледоломце задужено је “Дунав и 

Тиса“ д.о.о. Сомбор, XII војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор, вршилац дужности 

директора: Адам Форгић, тел. 025/436-499, факс 025/412-384, Е-mail: dutis@mts.rs, 

dutists@mts.rs  

 
ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ: 

Руководилац: Миодраг Костић, моб. 065/216-55-87, тел. 011/206-31-12  

E-mail: miodrag.kostic@vs.rs 

 Заменик: Дејан Кузмановски, моб. 064/126-33-40, тел. 021/483-54-27, 

  

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, тел. 

011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55: 

Марина Бабић – Младеновић, моб. 063/385-545,  

E-mail: Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs 

Слободан Петковић, моб. 064/301-80-45 

 
ЗА ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ И ФИЛТРАЦИОНЕ АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ 

ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ РАДОВА НА ОТКЛАЊАЊУ ШТЕТНИХ 

ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА И АНАЛИЗУ ТРОШКОВА ОДБРАНЕ И ШТЕТА ОД ПОПЛАВА 

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, тел. 

011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55 

„Енергопројект Хидроинжењеринг” а.д., Булевар Михајла Пупина 12, Београд, тел. 

011/310-19-67, факс 011/311-19-79 

 
I-3.5  Лицa задуженa за eвидентирање података о поплавним догађајима нa водама I реда и 

системима за одводњавање у јавној својини 

 

Водно подручје 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ 

ДОГАЂАЈИМА НА ВОДАМА I РЕДА И СИСТЕМИМА ЗА 

ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

mailto:dutis@mts.rs
mailto:dutists@mts.rs
mailto:miodrag.kostic@vs.rs
mailto:Marina.Babic-Mladenovic@jcerni.co.rs
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„Доњи Дунав“ 

ЈВП “СРБИЈАВОДЕ“ Булевар уметности 2а, Београд 

Тел.011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 

Е-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.rs 

 
ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: 

Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-95,               

факс 011/311-94-03, Е-mail: ivana.spasic@srbijavode.rs 

 

За водно подручје „Морава“; Снежана Игњатовић, моб. 

064/840-40-87, Е-mail: snezana.ignjatovic@srbijavode.rs 

ВПЦ „Морава“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20 

Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs 

 
ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: 

Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 

011/311-29-27, Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs 

 

ВПЦ „Сава-Дунав“, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, 

факс 011/311-29-27, 201-81-12, Е-mail: vpcsava@srbijavode.rs  

„Сава“ 

„Морава“ 

 

 

Током одбране од поплава јавно 

водопривредно предузеће обезбеђује: 

 

- у редовној одбрани од поплава од спољних 

вода свакодневно осмочасовно дежурство 

руководећег особља из овог плана као и 

чуварске службе у току радног времена; 

- у ванредној одбрани од поплава од спољних 

вода особље за дежурство од 24 часа (две смене 

по 12 часова или три смене по 8 часова) 

- у редовној одбрани од леда свакодневно 

дежурство од 8 до 12 часова; 

- у ванредној одбрани од леда свакодневно 

дежурство, по правилу од 8 до 18 часова, 

односно од 0 до 24 часа када долази до 

нагомилавања леда и потребе за интервенцијама; 

- у редвној одбрани од поплава од унутрашњих 

вода потребан број лица за рад у времену од 06-

18 часова (једна смена), а на црпним станицама 

у времену од 0-24 часа (две смене по 12 часова); 

- у ванредној одбрани од поплава од 

унутрашњих вода и на црпним станицама 

потребан број лица за рад у времену од 0-24 часа  

(две смене по 12 часова); 

 

Извештаје о хидролошкој и 

метеоролошкој ситуацији, прогнозе и упозорења 

Републички хидрометеоролошкои завод Србије 

доставља: 

 

- Министарству пољопривреде и заштите 

животне средине, Републичкој дирекцији за 

воде-главном координатору; 

- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство АП Војводине-

координатору; 

- Секретаријату за привреду града Београда, 

Сектору за водопривреду- координатору; 

- Јавном водопривредном предузећу „Воде 

Војводине“- главном руководиоцу и 

руководиоцима на водним подручјима; 

- Јавном водопривредном предузећу 

„Београдводе“- главном руководиоцу и 

руководиоцима на водном подручју; 

- Јавном водопривредном предузећу 

„Србијаводе“- главном руководиоцу и 

руководиоцима на водним подручјима; 

- Министарству унутрашњих послова, Сектору 

за ванредне ситуације-Републичком и градском 

центру за обавештавање; 

- Генералштабу Војске Србије, Оперативни 

центар система одбране. 

 

 Наредба о проглашењу и укидању 

одбране од поплава доставља се: 

mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.rs/
mailto:ivana.spasic@srbijavode.rs
mailto:snezana.ignjatovic@srbijavode.rs
mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
mailto:zoran.vuckovic@srbijavode.rs
mailto:vpcsava@srbijavode.rs
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- Министарству пољопривреде и заштите 

животне средине, Републичкој дирекцији за 

воде-главном координатору; 

- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство АП Војводине-

координатору; 

- Секретаријату за привреду града Београда,  

Сектору за водопривреду- координатору 

- Јавном водопривредном предузећу- главном 

руководиоцу; 

- Надлежном предузећу које спроводи одбрану 

од поплава-секторском руководиоцу; 

- Републичком хидрометеоролошком заводу; 

- Министарству унутрашњих послова, Сектору 

за ванредне ситуације-Републичком и градском 

центру за обавештавање и надлежном штабу за 

ванредне ситуације. 

  

Републички центар за обавештавање 

доставља: 

 

- упозорења о великим и поплавним водама 

потенцијално угроженим градовима и 

општинама; 

- обавештењу о проглашењу редовне и ванредне 

одбране од поплава на водама I реда граду и 

општини на чијој територији је проглашена 

одбрана од поплава. 

 

I-3.6 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД 

ПОПЛАВА ОД СПОЉАШЊИХ ВОДА И ЗАГУШЕЊА 

ЛЕДОМ 
 

Оперативни план за одбрану од поплава од 

спољашњих вода и загушења ледом садржи по 

водним подручјима, за секторе и деонице 

водотока (воде I реда), правна лица надлежна за 

организовање и спровођење одбране од поплава, 

имена руководилаца одбране од поплава, 

њихових заменика и помоћника, заштитне водне 

објекте на којима се спроводи одбрана од 

поплава, штићена поплавна подручја и 

критеријуме за проглашење редовне и ванредне 

одбране од поплава од спољних вода и загушења 

ледом. 

 

 

 

 

Правно лице надлежно за организовање и 

спровођење одбране од поплава, руководилац 

одбране од поплава на водном подручју, 

његов заменик и помоћник, секторски 

руководилац одбране од поплава и његов 

заменик. 

 

 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ  „МОРАВА”   

 

 

Водно подручје 

Надлежно јавно водопривредно предузеће 

Руководилац одбране од поплава на водном подручју 

Заменик руководиоца на водном подручју 

СЕКТОР 

Деоница, објекат 

Морава 

ЈВП “СРБИЈАВОДЕ“ ВПЦ „МОРАВА“, Трг Краља 

Александра 2, Ниш, тел. 018/425-81-85, 
 факс 018/451-38-20 

Е-mai: vpc.morava@srbijavode.rs 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 

ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ:  

Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98 

Е-mai: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ 

ПОДРУЧЈУ: 

Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83 

Е-mail: zstankovic@srbijavode.rs  

M.1, M.2, M.3. 

M.4.-деонице 

М.4.1, М.4.2 

М.5, М.6, М.7, 

М.8. 

М.9, М.10, М.11. 

М.12, М.13. 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ: 

mailto:vpc.morava@srbijavode.rs
mailto:dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
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СЕКТОР 
 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Секторски руководилац 
Заменик секторског руководиоца 

Деоница 

ПОМОЋНИК за М.1: Зоран Танасковић, моб.064/840-41-13, Е-mail: zoran.tanaskovic@srbijavode.rs 

ПОМОЋНИК за М.2: Зорица Цветковић, моб.064/840-41-06, Е-mail: zorica.cvetkovic@srbijavode.rs 

ПОМОЋНИК за М.3.1., M.3.2., M.3.3 и M.4. Валентина Томић, моб.064/840-41-14, 

Е-mail: valentina.tomic@srbijavode.rs 

ПОМОЋНИК за М.6. и М.7.1.: Јанош Немет, моб.064/840-41-12, Е-mail: janos.nemet@srbijavode.rs 

ВПЦ“МОРАВА“ РЈ“Велика Морава“, Ћуприја, тел.035/847-13-54, факс 035/847-13-54 

 

ПОМОЋНИК за бране М .3.4. и М.3.5.: Светлана Живковић, моб. 064/840-40-82,                                                 

Е-Мail: svetlana.zivkovic@srbijavode.rs  

ПОМОЋНИК за бране М.5.: Драган Ђорђевић, моб. 064/840-40-86, 

Е-mail: dragan.djordjevic@srbijavode.rs 
ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail vpc.morava@srbijavode.rs  

 

М.3. ВЕЛИКА 

ПЛАНА-РАЧА-

ЛАПОВО-

БАТОЧИНА-

КРАГУЈЕВАЦ 
 

 

 

А.Д.“ВОДОПРИВРЕДА“, Сд. Паланка, тел: 026/320-782,  

факс: 026/317-816; Е-mail: advodoprivreda@yahoo.com 

Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 

Игор Трбојевић, моб. 069/829-44-54 

Велимир Поповић, моб. 069/829-44-04 

 

ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“, ДОО Краљево 

Тел. 036/313-329, факс: 036/313-330 

E-mail: zapadnamorava@mts.rs 

В.Д. Директор: Весна Цветић, моб. 064/640-47-65 

Мирко Шћепановић, моб. 066/648-37-00 

Срђан Сретеновић, моб. 064/640-47-75 

M.3.1, M.3.2.1. и  

M.3.2.2. 

„Marko Trans Cargo“ д.о.о. Београд 

тел. 034/304-385, факс 034/633-16-11 

Е-mail: office@markotc.com 

Директор: Анкица Павловић, моб. 065/835-57-62 

Горан Којовић, моб. 065/840-09-01 

Гордана Крсмановић, моб. 065/865-69-27 

 

ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево 

Тел. 036/313-329, факс: 036/313-330 

E-mail: zapadnamorava@mts.rs 

В.Д. Директор: Весна Цветић, моб. 064/640-47-65 

Мирко Шћепановић, моб. 066/648-37-00 
Срђан Сретеновић, моб. 064/640-47-75 

М.3.2.3., М.3.2.4. и 

М.3.3. 

Брана „СПОМЕН ПАРК“ 

ВПЦ „МОРАВА“, Ниш 

Тел. 018/425-81-85;  425-81-86; факс: 018/451-38-20, 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs  

Директор: Драгољуб Миљојковић, моб. 064/840-40-98 

E-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

 

ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Крагујевац 

Тел. 034/332-240, тел./факс 034/331-395 

E-mail: jkpv@eunet.rs 

Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60 

М.3.4. 

Брана „НОВА ГРОШНИЦА“ 

ВПЦ „МОРАВА“, Ниш 

Тел. 018/425-81-85;  425-81-86; факс: 018/451-38-20 

E-mail: odbrana@srbijavode.rs  
Директор: Драгољуб Миљојковић , моб. 064/840-40-98 

E-mail: dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs 

М.3.5. 

mailto:zoran.tanaskovic@srbijavode.rs
mailto:zorica.cvetkovic@srbijavode.rs
mailto:valentina.tomic@srbijavode.rs
mailto:janos.nemet@srbijavode.rs
mailto:svetlana.zivkovic@srbijavode.rs
mailto:dragan.djordjevic@srbijavode.rs
mailto:vpc.morava@srbijavode.rs
mailto:advodoprivreda@yahoo.com
mailto:zapadnamorava@mts.rs
mailto:office@markotc.com
mailto:zapadnamorava@mts.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:dragoljub.miljojkovic@srbijavode.rs
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ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Крагујевац 

Тел. 034/332-240, факс 034/335-746, на брани: 034/394-245 
E-mail: jkpv@eunet.rs 

Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60 

 
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на 

заштитним и регулационим објектима: 

ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата 

за одбрану од поплава: 

Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, E-mail: srdjan.zivanovic@srbijavode.rs 

ВПЦ “Морава“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpc.morava@srbijavode.rs 

ВП „ЋУПРИЈА“А.Д., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com 
Директор: Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80 

Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 

 

I-3.7. Системи за заштиту од поплава – сектори, деонице, заштитни водни објекти, штићена 

поплавна подручја и критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од 

спољних вода и загушења ледом 

 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ 

 

Сектори/деонице: М.1.-М.3., М.4.1., М.4.2.,М.5.-М.13. 

 

Шематске ознаке сектори, деонице, заштитни водни објекти, штићена поплавна подручја и 

критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом 

дате су у доњој табели 

 

 

Сектор 
Назив сектора  
Опис и дужина система за заштиту од поплава 

Ознака 
деонице 

Oпис деонице 
Заштитни водни објекти 

на којима се спроводе мере одбране 
од поплава 

Критеријуми  
за увођење мера одбране од 

поплава 

Штићено 
поплавно 
подручје 

 Водоток 1. 

В 
 

 
 
 
 
 
ВВ 

Водомер ( Р)-РХМЗ-
а,  (Л)-локални; 

л-летва,  лим-
лимниграф,  д-
дигитално 
и–Таб. 1,  ив –Таб. 2;  
„0” - кота нуле 
max осмотрени 
водостај  (датум) 

Касета 
Регулисано 

подручје 
Чвор 

 Назив 2. РО 
Редовна одбрана -
 водостај и кота 

Дужина  
система за 

заштиту од 
поплава 

   ВО 
Ванредна одбрана -
 водостај и кота 

 
Дужина 

система за заштиту од 
поплава 

 МВ 
Меродавни водостај 
за  
меродавни  Q __%, 

 

   КВЗ 
Критични 
водостај/кота 
заштитног система 

Општина 

 

mailto:jkpv@eunet.rs
mailto:srdjan.zivanovic@srbijavode.rs
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Напомена: Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира 

заштитна касета око брањеног подручја, са водним објектима уз воде I реда чине функционалну целину 

заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда. 

 

 

М.3. 

ВЕЛИКА ПЛАНА-РАЧА-ЛАПОВО-БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ 

Лева обала Велике Мораве од ушћа Јасенице до ушћа Лепенице, Јасеница, Рача, Лепеница, 

Угљешница, Сушички поток и Грошница  171.61 км 

Бране „Спомен парк“ и „Нова Грошница“ 

М.3.2. 

Велика Морава, 
Рача, Лепеница 

 

лева обала В. 
Мораве од ушћа 

Раче до Лепенице 

 

80.69 км 

1. Десни насип уз Рачу од ушћа у 
Велику Мораву до високог терена 
(8+060), 8.06 км и од високог терена 

(9+710) узводно, 9.52 км са ** 
обостраним насипима Сипићког потока 
(2x1.40км), укупно 20.38 км 
2. Леви насип уз Велику Мораву од 
ушћа Раче до ушћа Лепенице, 10.00 км 
3. Леви насип уз Лепеницу од ушћа у 
Велику Мораву до Цветојевца, 22.00 км 
са ** левим насипом уз поток Павлиш, 

0.31 км, укупно 22.31 км 

 
В Велика Морава: Багрдан 
(Р); л, д, и; “0“ 100.94 

 
 
ВВ 692 (18.05.2014.) 
 

РО 500  105.94 
 

ВО 600  106.94 
МВ Q 2%=2780 м³/s 
 
В      Лепеница: Баточина 
        (Р); л, лим; „0“ 106.15 
ВВ   552  (16.05.2014.) 
РО   235  108.50 
ВО   435  110.50 
 

„Баточина-Лапово“ 
Затворена касета 

 
52.69 км 

 

БАТОЧИНА, 
ЛАПОВО, РАЧА 

 
 

4. Десни насип Лепенице од ушћа у 
Велику Мораву до Цветојевца, 22.00 км 
са ** обостраним насипима уз Кијевски 
поток од ушћа у В. Мораву (2x3.00км), 
укупно 28.00 км 

„Извориште Брзан“ 
Затворена касета 

28.00 км 
БАТОЧИНА 

ЛАПОВО 

 

 

 

Критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од загушења ледом 

 

Редовна одбрана од загушења ледом на 

водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава 

настаје при покривености водног огледала 

ледом од 40 % са тенденцијом повећања 

површине под ледостајем. 

Ванредна одбрана од загушења ледом над 

водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава 

настаје при покривености водног огледала већој 

од 60%.  

На осталим водотоцима ванредна одбрана 

настаје када након ледостаја почиње покретање 

и нагомилавање леда. 

 

I-3.8. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД 

ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДА 

 

Оперативни план за одбрану од поплава 

од унутрашњих вода садржи по мелиорационим 

подручјима, за хидромелиорационе системе 

(ХМС) у јавној својини, правна лица надлежна 

за организовање и спровођење одбране од 

поплава, имена руководилаца одбране од 

поплава, њихових заменика и помоћника, 

хидромелиорационе системе на којима се 

спроводи одбрана од поплава и критеријуме и 

услове за проглашење редовне и ванредне 

одбране од поплава од унутрашњих вода. 

 

1. Правно лице надлежно за организовање и 

спровођење одбране од поплава, 

руководилац одбране од поплава на 

мелиорационом подручју, његов заменик 

и помоћник, руководилац 

хидромелиорационог система и његов 

заменик 

 

ВОДНО 

ПОДРУЧЈЕ 

МЕЛИОРАЦИОН

О ПОДРУЧЈЕ 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 

МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ 

ЗАМЕНИК 

ОЗНАКА 

ХИДРОМЕЛИ

ОРАЦИОНОГ 

СИСТЕМА 
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(ХМС) 

„МОРАВА“ 
„ВЕЛИКА 

МОРАВА“ 

ЈВП“СРБИЈАВОДЕ“Булевар уметности 2а,Нови Београд 
Тел.011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-
94-03 

Е-mail:odbrana@srbijavode.rs,WEBsajt:www.srbijavode.rs 
РУКОВОДИЛАЦ 
Валентина Томић, тел. 035/847-13-54, моб.064/840-41-14  
Е-mail: valentina.tomic@srbijavode.rs 
ЗАМЕНИК 
Зоран Танасковић, моб.064/840-41-13,  
Е-mail: zoran.tanaskovic@srbijavode.rs 

ВМ 1.- ВМ 6. 

 

 

Мелирационо подручје „Велика Морава“ 

 
 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ  

 

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС) 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Руководилац ХМС 

Заменик руководиоца ХМС 

ПОМОЋНИК: Зорица Цветковић, моб. 064/840-41-06, E-mail: zorica.cvetkovic@srbijavode.rs 

ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, Ћуприја, тел: 035/847-13-54, факс 035/847-13-55 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: 

Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, E-mail: zoran.ilic@srbijavode.rs 

ВПЦ „МОРАВА“ ,Ниш, тел: 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: vpc.morava@srbijavode.rs 

ВМ 1. 

А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац 

Тел. 012/523-022, факс 012/522-923, E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs 

Директор: Ненад Милановић, моб. 064/893-81-00 

Вук Марковић, моб. 064/893-81-36 

Бојан Јакшић, моб. 064/893-81-30 

ВМ 2., ВМ 3. 

ДВП „СМЕДЕРЕВО“, ДОО Смедерево 

Тел. 026/647-490, факс 026/647-491, E-mail: dvp.smederevo@mts.rs 

В.Д. Директора: Звонко Милојевић, моб. 065/233-58-99 

Оливер Богдановић, моб. 064/827-51-13 

Звонко Милојевић, моб. 065/233-58-99 

ПОМОЋНИК: Јанош Немет, моб. 064/840-41-12, E-mail: janos.nemet@srbijavode.rs 

ВПЦ “МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“, Ћуприја, тел. 035/847-13-54, факс: 035/847-13-55 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: 

Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, E-mail: zoran.ilic@srbijavode.rs 

ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс: 018/451-38-20, E-mail: vpc.morava@srbijavode.rs 

ВМ 4., ВМ 5. 

А.Д. „ВОДОПРИВРЕДА“, Смедеревска Паланка, тел. 026/320-782, факс: 026/317-816,  

Е-mail: advodoprivreda@yahoo.com 

Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 

Петар Живојиновић, моб. 069/829-44-29 

Драган Весић, моб. 069/829-44-31 

ВМ 6. 

ВП „ЋУПРИЈА“ А.Д. Ћуприја 

Тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com 

Директор: Вукојица Шмигић, моб. 065/601-11-80 

Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 

Владан Јарамаз, моб. 065/872-40-05 

  

 

2. Системи за заштиту од поплава-хидромелиорациони системи, територијална припадност система, 

дужина каналске мреже, реципијент, евакуациони објекат и критеријуми и услови за проглашење 

редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода  

 

Мелирационо подручје „Велика Морава“, ХМС:  ВМ 1. – ВМ 6. 

 
Ознака 
ХМС 

Хидромелиорациони 
систем (ХМС) 

Територијална припадност 
система 

Д у ж и н
а 

к
а

н
а

л
с

к
е м р
е ж е (Д К М ) (м ) Реципијент 

Евакуациони 
објекат 

mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.rs/
mailto:valentina.tomic@srbijavode.rs
mailto:zoran.tanaskovic@srbijavode.rs
mailto:zorica.cvetkovic@srbijavode.rs
mailto:zoran.ilic@srbijavode.rs
mailto:vpc.morava@srbijavode.rs
mailto:vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs
mailto:dvp.smederevo@mts.rs
mailto:janos.nemet@srbijavode.rs
mailto:zoran.ilic@srbijavode.rs
mailto:vpc.morava@srbijavode.rs
mailto:advodoprivreda@yahoo.com
mailto:uprava@vpcuprija.com
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Катастарска општина (КО) 

Г
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и
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ст

 (
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И
) 

Ц
р
п

н
а 

ст
ан

и
ц

а 

(Ц
С

) 

ВМ 5. Баточина-Лапово 

Баточина варош, Бадњевац, 
Жировница, Лапово, Црни 

Као, Прњавор, Кијево, Брзан, 
Доброводица, Градац, 

Баточина село и Милошево 

19.753 
Лепеница, 

Рача 
+ - 

 

Критеријуми и услови за проглашење редовне и 

ванредне одбране од поплава од унутрашњих 

вода 

 

Критеријум А – Капацитет евакуациног објекта 

 

Услов А1 Евакуациони објекат не може да 

одржава прописани ниво ни после непрекидног 

рада до 24h, или уколико је у пријемнику 

испуњено минор корито. 

Услов А2 Евакуациони објекат не може да 

одржава  прописани ниво ни после непрекидног 

рада до 48h, или је за реципијент проглашена 

редовна одбрана од поплава спољних вода. 

Услов А3 Евакуациони објекат не може да 

одржава  прописани ниво ни после непрекидног 

рада до 72h, као и у случају хаварије, или ако је 

истовремено за реципијент проглашена редовна 

одбрана од поплава од спољних вода. 

 

Критеријум Б – Испуњеност каналске мреже 

водом 

 

Услов Б1 Каналска мрежа на појединим 

деоницама је у толикој мери испуњена водом, да 

прети изливање воде из канала, односно пријем 

воде у канале је отежан. 

Услов Б2 На појединим деоницама долази до 

изливања воде из канала на околни терен, 

односно пријем воде у канале је изразито 

успорен. 

Услоб Б3 На појединим деоницама долази до 

изливања воде из канала на околни терен, 

односно пријем воде у мрежу је онемогућен. 

 

Критеријум Ц – Засићеност земљишта 

 

Услов Ц1 Засићеност земљишта до максималног 

водног капацитета на сливу са појавом 

поплављених површина до 1% површине 

земљишта. 

Услов Ц2  Засићеност земљишта до 

максималног водног капацитета на сливу или до 

5% површине система поплављено. Угрожени 

поједини индустријски објекти, саобраћајнице и 

стамбене зграде. 

Услов Ц3   Засићеност земљишта до 

максималног водног капацитета на сливу или 

више од 5% површине система поплављено. 

Поплављени поједини индустријски објекти, 

саобраћајнице и стамбене зграде. 

 

 

Критеријум Д – Појава снежног покривача и 

леда 

 

Услов Д1 - Висок снежни покривач на сливу 

хидромелиорационих система за одводњавање, 

каналска мрежа засута снегом и делимично 

залеђена. Прогноза времена – пораст 

температуре и нагло топљење снега. 

Услов Д2 - Висок снежни покривач на сливу 

хидромелиорационих система за одводњавање, 

каналска мрежа засута снегом и залеђена. Нагли 

пораст температуре, топљење снега, поплављено 

земљиште на смрзнутој подлози. 

Услов Д3 - Висок снежни покривач на сливу, 

каналска мрежа залеђена. Нагло топљење снега 

и кишне падавине, поплављено земљиште на 

смрзнутој подлози. 

 

Одбрану од поплава од унутрашњих вода на 

појединим хидромелиорационим системима за 

одводњавање проглашава наредбом 

руководилац одбране од поплава на 
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мелиорационом подручју и то: редовну одбрану 

када се стекне један од услова по критеријумима 

А, Б, Ц и Д са индексом 1, а ванредну одбрану 

када се стекне један од услова са индексом 2. 

 

I-3.9. Преглед хидролошких и метереолошких 

станица и пунктова за осматрање ледених 

појава  

  

-Извештајне хидролошке станице за 

редовно и ванредно осматрање водостаја у 

надлежности Републичког хидрометереолошког 

завода Србије са условним водостајима 

 

 

Водоток 
Хидролошка 

станица 

Подручје одбране од поплава Условни 

водостај Н 

(цм) 

Израда 

прогноза 

Време од најаве до 

пристизања врха 

таласа 

Деоница 

одбране 
Oпштина 

Велика 

Морава 
Багрдан 

М.3.1, 

М.3.2, 

М.6.1 

В.Плана, 

Баточина, Лапово, 

Свилајнац, 

Ћуприја  

450 + 2,5 дана 

 

- Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког 

хидрометереолошког завода Србије са условним водостајима 

 

Водоток 
Хидролошка 

станица 

Подручје одбране од поплава Условни 

водостај Н 

(цм) 

Израда 

прогноза 

Време од најаве до 

пристизања врха таласа 
Деоница 

одбране 
Општина 

Лепеница Баточина М.3.2 Баточина 235 + 21 сат 

 

Условни водостај је водостај при коме РХМЗ 

Србије почиње да ванредно осматра водостаје и 

издаје упозорења и прогнозе водостаја. За реке 

Дунав, Тису и Саву, РХМЗ Србије издаје 

упозорења и прогнозе два дана пре достизања 

условног водостаја. 

 

II ) T E Х Н И Ч К И    Д Е О 

 

 

II-1  ВОДОТОЦИ II РЕДА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

 Одредбама Закона о водама („Сл. гласник 

РС“ бр 30/2010“) извршена је подела 

површинских вода према значају које имају за 

управљање водама на воде I реда и воде II реда 

на основу утврђених критеријума: 

- положаја водотока у односу на државну 

границу 

- величине и карактеристике слива 

- карактеристике водотока са аспекта 

коришћења вода, заштите вода и заштите од 

вода.  

 

 Одлуком Владе Републике Србије од 04. 

новембра 2010. године утврђен је попис 

природних и вештачких водотока који су 

категорисани као водотоци, односно воде I реда. 

Сви остали водотоци који нису обухваћени 

Одлуком о попису вода I реда сматрају се као 

водотоци – воде II реда. 

 Одбрану од поплава организује и 

спроводи на водама I реда у јавној својини јавно 

водопривредно предузеће (у овом случају ЈВП 

„Србијаводе“), а на водама II реда јединица 

локалне самоуправе (у овом случају Општина 

Баточина), у складу са републичким Општим 

планом за одбрану од поплава и Оперативним 

планом за одбрану од поплава.   

 Обзиром да је законском регулативом 

извршена подела и надлежност у погледу 

организовања и спровођења одбране од поплава 

на републику Србију и јединице локалне 
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самоуправе у складу са Одлуком о попису вода I 

реда, то ће се овим Оперативним планом 

извршити разграничење на водотоке I и II реда 

на територији Општине Баточина, а 

Оперативним планом у смислу организовања и 

спровођења одбране од поплава, биће 

обухваћени само водотоци II реда. 

Овим планом обухватају се следећи 

водотоци II реда који су од значаја за одбрану од 

поплава: Црнокалски, Синорски, Павлишки, 

Бачеварски, Кијевски, Доброводички, 

Стражевички, Раљевац (Прњаворски), Рогачки, 

Грабовик и Вирови. 

 

 

II-2    ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД 

ПОПЛАВА 

 

Преглед угрожености насеља, 

становништва, објеката инфраструктуре и 

пољопривредног замљишта од поплавa 

 

 Воде 

 

Хидролошке карактеристике општине  

осликавају се кроз целокупан доњи и једним 

делом средњи ток реке Лепенице (припада 

водном подручју Морава, део подслива реке 

Велике Мораве), и ток реке Велике Мораве која 

чини источну границу општине. Лепеница је 

лева притока Велике Мораве и поред Јасенице 

њена највећа притока у Шумадијском округу. 

Кроз територију општине Баточина, Лепеница 

протиче дужином од 14 км, уливајући се, код 

Лапова, у Велику Мораву која, дужином од 3,5 

км, граничи насеље Брзан. Иако је једна од 

највећих река по дужини тока, површини слива 

и речном систему, спада у реке сиромашне 

водом. 

На подручју општине Баточина, 

Оперативним планом за одбрану од поплава за 

воде I реда и унутрашње воде за 2016. годину, 

(„Сл. Гласник РС“ бр. 9/2016) обухваћена је у 

сектору М.3. „Велика Плана-Рача-Лапово-

Баточина-Крагујевац“ деоница М.3.2. леви 

насип уз Лепеницу од ушћа у Велику Мораву до 

Цветојевца 22,00 км са левим насипом уз поток 

Павлиш 0,31 км, укупно 22,31 км. Затворена 

касета „Баточина-Лапово“ (Баточина, Лапово, 

Рача), десни насип Лепенице од ушћа у Велику 

Мораву до Цветојевца 22,00 км. са обостраним 

насипима уз Кијевски поток од ушћа у Велику 

Мораву (2 х 3,00 км.), укупно 28.00 км. 

Тече средином територије општине 

Баточина и на левој страни прима важније 

потоке: Црнокалски, Синорски, Павлишки и 

Бачеварски. На десној страни у ову реку се 

уливају  Кијевски (са притоком Доброводички 

поток), Стражевички, Прњаворски под именом 

Раљевац и Рогачки поток. Мерна станица 

Лепеница налази се на 7,3 км од ушћа, а 

основана је 1973. године. Велика Морава је 

типична равничарска река која тече споро и 

кривудаво односно меандрира и рачва. 

Представља  природну границу према општини 

Свилајнац, а баточинској општини припада 7,5 

км старог моравског тока. Осим Лепенице, у 

Велику Мораву се уливају и два већа потока 

Грабовник и Вирови који се налазе у атару села 

Брзан. 

Одбрана од поплава и бујица на подручју 

Општине Баточина организује се и спроводи на 

основу оштинског општег и оперативног плана 

за одбрану од поплава и бујица и републичког 

општег и оперативног плана за одбрану од 

поплава а у складу са Законом о водама, 

Законом о ванредним ситуацијама и Законом о 

заштити од елементарних непогода. 

  Општински оперативни план за одбрану 

од поплава за воде II реда на територији општине 

Баточина, осим реке Лепенице и Велике Мораве, 

које по Одлуци о утврђивању Пописа вода првог 

реда („Сл.гласник РС“бр.83/2010) сврстане у ову 

категорију, као водотоке који могу бити 

потенцијална опасност за појаву поплава 

територије и насеља у општини Баточина (воде II 

реда) су потоци: Црнокалски, Синорски, 

Павлишки, Бачеварски, Кијевски, Доброводички, 

Стражевички, Раљевац (Прњаворски), Рогачки, 

Грабовик и Вирови.   

 

  Процене могуће угрожености 

  

Одбрану од поплава за водоток реке 

Велике Мораве и Лепенице организује и 

спроводи Република Србија својим општим и 
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оперативним планом у оквиру водног подручја 

''Морава''. 

Територија Општине Баточина простире 

се на 13.915 ха од чега је 10.652 ха 

пољопривредног земљишта, 1824 ха шумског 

земљишта и 1439 ха грађевинског земљишта. 

 Подручје општине ограничава река 

Велика Морава а пресеца је водоток реке 

Лепенице, као и водотокови потока Бачевака, 

Раљевца, Кијевачког, Грабовика и други мањи 

потоци. 

 На подручју општине Баточина изграђени 

су објекти инфраструктуре и то: 4,5 км. 

аутопута, 18 км. железничког колосека, 14 км. 

магистралног пута, 53,5 км. улица и 

некатегорисаних асфалтираних путева, 66 км. 

макадамских путева, 19 км. водоводне мреже, 

4,7 км. канализационе мреже са колектором 

одвођења отпадних вода, 180 км. нисконапонске 

мреже, 75 км високо напонске мреже, 110 км 

телефонске мреже.  

 Поред реке Велике Морава, Лепенице и 

Кијевачког потока изграђен је систем 

одбрамбених насипа који штити пољопривредно 

земљиште, комуникације и део насеља од 

великих вода и степен угрожености мери се 

степеном исправности одбрамбених насипа. 

 Одржавање одбрамбених насипа на 

напред наведеним водотоковима врши 

Републичко јавно предузеће ''Велика Морава'' у 

оквиру општег и оперативног плана одбране од 

поплаве у оквиру Републике Србоје, осим 

Кијевачког на коме уређење и санацију врши 

локална самоуправа. 

 Карактеристика свих потока на подручју 

Општине Баточина је да су малог изворишта и 

да само у периоду обилних падавина попуне 

своје корито и у том периоду могу представљати 

опасност за стамбене и економске објекте, за део 

објекта инфраструктуре и пољопривредно 

земљиште у свом изливном делу.  

 Великим ангажовањем локалне 

самоуправе у последњих пар година, велики број 

водотокова II реда је саниран, очишћен, 

измуљен и продубљен, а континуирано са 

санацијом водотокова II реда уређују се и 

канали који су повезани са овим потоцима, а 

који нису категорисани као водотокови II реда. 

Поплаве које су се десиле у мају 2014. године су 

управо биле показатељ који то потоци, тј. 

критичне тачке на њима треба  

 Горњи ток ових потока као и окружење је 

затрављено и пошумљено, па терени нису 

подложни ерозији, те се овим планом не 

утврђују ерозивна подручја. Сви потоци у 

горњем току имају велики подужни пад и када 

приме веће атмосферске воде у равничарском 

делу остављају наносе којим засипају корито 

водотока. 

 Сви ови потоци иако имају регулисан 

улив у природно корито реке Лепенице и В. 

Мораве, угрожавају пољопривредно земљиште у 

свом уливном делу. 

 Највећи проблем осим горе наведених 

водотокова представља управо река Лепеница, 

која протиче кроз општину Баточина укупном 

дужином од 14 км, и целим својим током кроз 

општину је под насипом. У блиској прошлости 

посебно су била критична 3 места која су 

директно била погођена поплавама услед 

изливања реке Лепенице. У селима Бадњевац, 

Градац и горњем делу Баточине долазило је до 

попуштања и пуцања тада недовољно добро 

утврђеног насипа, али се у последњих 10 година 

интензивно радило на санацији, адаптацији и 

изградњи квалитетних насипа тако да се у овом 

периоду и не бележе већи проблеми. 

 Директна брањена укупна површина од 

површинских вода износи негде око 2500 ха, од 

тога пољопривредна површина око 1500 ха, 4 

насеља, 9 индустријских објеката, 155 осталих 

објеката, 12 км пруге, и 19 км путева. 

 Укупна дужина регулисане деонице 

износи 14 км, дужина обалоутврде 1 км, дужина 

просека 1,3 км и укупно 13 просека. 

 Површине и објекти који су директно 

погођени подземним водама износе око 75 ха 

пољопривредне површине, 2 насеља, 15 зграда, 

35 осталих објеката.  

 Укупна површина обухваћена системом 

за одводњавање износи негде око 500 ха, од тога 

коришћена пољопривредна површина око 450 

ха. Дужина канала за одводњавање износи око 

5,07 км и 14,01 осталих канала.  

  

Процењује се да је угроженост 

територије општине и насеља од реке Велике 

Мораве и Лепенице следећа: 
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 Поред ових река  на већем делу изграђен 

је систем одбрамбених насипа који штити 

пољопривредно земљиште, комуникације, 

насеље и инфраструктуру од великих вода па је 

степен угрожености сведен на минимум. 

 У случају пробоја насипа степен 

угрожености се мери обимом плављења 

пољопривредног земљишта, комуникација, 

насеља и инфраструктура. 

 

 У случају пробијања насипа по 

наредби главног републичког руководиоца 

одбране од поплаве степен угрожености зависи 

од успешног каналисања протока испуштене 

воде и обима поплављеног пољопривредног 

земљишта.  

 

II–3  ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД 

ПОПЛАВА 

1. Кроз израду и усвајање просторних 

планова надлежних органа локалне самоуправе, 

обезбедити да се у наведене планове уграде сви 

захтеви заштите од поплава, 

2. Кроз урбанистичко уређење насеља 

нарочито насељених места и индустријских 

зона, обезбедити прилагођавање истим 

потребама и захтевима заштите становништва и 

материјалних добара од поплава, 

3. Извођење антиерозионих радова, 

првенствено пошумљавањем и санирањем 

клизишта, 

4. Израда недостајућих одбрамбених 

насипа, обала-утврда и одржавање постојећих, 

5. Изграда брана и преграда на бујичним 

водотоковима и одржавање постојећих, 

6. Изградња система канала за одвођење 

вода и њихово одржавање, 

7. Пре изградње мостова и пропуста, исти 

градити са већом пропусном моћи воде, 

8. Обележавање на терену линије 

допирања максимално могућег поплавног таласа 

који би настао рушењем и преливањем брана на 

хидроакумулацији, 

9. Организација система јавног 

узбуњивања на већим водотоковима и високим 

бранама ради благовременог обавештавања о 

опасностима од поплава и спровођења 

евакуације, 

10. Оспособљавање становништва за 

заштиту и спасавање од поплава кроз личну и 

узајамну заштиту, 

11. Оспособљавање предузећа из области 

водопривреде за заштиту од поплава и уношење 

њихових задатака у планове одбране од поплава, 

12. Оспособљавање јединица цивилне 

заштите, посебно специјализоване за спасавање 

на води и под водом, 

13. Формирање базе података о свим 

пловних објектима, 

14. Израда плана ангажовања команди 

јединица Војске Србије у пружању помоћи 

угроженом и пострадалом становништву у 

случају поплава већих размера, 

15. Оспособљавање штабова цивилне 

заштите за руковођење акцијама заштите и 

спасавања од поплава, 

16. Кроз практичне вежбе организованих 

снага цивилне одбране увежбати радње и 

поступке из области заштите спасавања од 

поплава, 

17. Израда планова заштите спасавања од 

поплава. 

 

II – 4 ЗАКЉУЧЦИ О УГРОЖЕНОСТИ ОД 

ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

1. Процена угрожености од поплава је 

урађена на основу података за стогодишње воде 

и указује да је опасност од поплава на 

територији Општине Баточина присутна а да се 

нарочито испољава у време дугих и обилних 

киша, при јаким пљусковима код наглог 

отапања снега и при ерозионим процесима у 

приобаљу река. 

2. Неки водотоци Општине Баточина имају 

претежно бујични карактер, хидролошког 

режима, поплаве на њима имају изразито 

бујичне карактеристике, брзу појаву и разорне 

ефекте уз упоредо јављање бујичне лаве. 

3. Уобичајени приступ у одбрани од 

великих вода са увођењем степена редовне и 

ванредне одбране није могуће применити код 

водотока са бујичним режимом па се код њих 

морају применити превентивне мере заштите, 

које треба да обухватају просторно целину 

водотока, приобаља и слива.  
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4. Време од уочавања кишних облака до 

појаве максималног протицаја траје најчешће од 

неколико сати до неколико дана што представља 

довољно времена да се изврши обавештавање 

грађана о предстојећој опасности која може да 

угрози њихово здравље, животе и имовину.  

5. Одбрану од поплава за водотоке првог 

реда на територији Општини Баточина на којима 

постоје објекти за заштиту од штетног дејства 

воде, као и одржавања акумулација, спроводе 

ЈВП "Србијаводе" и ВП "Морава". 

6. Одбрану од поплава на водотоцима 

другог реда без обзира да ли постоје или не 

постоје  објекти за заштиту од штетног дејства 

воде у надлежности је локалне самоуправе 

односно Општине Баточина. 

Локална самоуправа израђује и доноси 

Оперативни план одбране од поплава за воде  

другог реда. Планове одбране од поплава доносе 

и предузећа и др. правна лица чија имовина 

може бити угрожена. 

7. Носиоци активности спровођења 

оперативних мера одбране од поплава у складу 

са Републичким оперативним планом за одбрану 

од поплава су ЈВП "Србијаводе" Београд и ВП 

"Морава" Ниш и организационе јединице РХМЗ 

према Општем и Оперативном плану. 

8. У случају настанка великих 

катастрофалних поплава које могу угрозити 

становништво и материјална добра, Општински 

штаб за ванредне ситуације у сарадњи са 

одговарајућим органима локалне самоуправе 

непосредно учествују у организовању и 

спровођењу мера и активности на одбрани од 

поплава ангажовању снага и средстава ЦЗ. 

9. Плановима одбране од поплаве треба  

предвидети могућности ангажовање снага и 

средстава команде Војске Србије на пружању 

помоћи угроженом и настрадалом 

становништву. У случају катастрофалних 

поплава планирати мобилизацију радних људи и 

грађана од поплава, такође је потребно 

планирати ангажовање покретних средстава 

(грађевинске механизације, агрегата, пумпи, 

моторних возила и др. ) у власништву правних и 

физичких лица у активностима заштите и 

спасавања становништва.  

10. Руковођење и координацију 

ангажованих снага и средстава на подручју 

Општине Баточина у одбрани од поплава 

вршиће Општински Штаб за ванредне ситуације 

који је образован Одлуком СО Баточина број 

020-796/16-01 од 23.08.2016. године.  

 

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

III–1  OПЕРАТИВНЕ  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД 

ПОПЛАВА 

 

Процена угрожености Општине Баточина 

има изузетно значајно место и чини основу 

превентивне и потребне заштите од свих врста 

опасности. То показује да у општини Баточина 

постоје могућности и изузетна потреба за 

организовањем, припремањем и спровођењем 

првенствено превентивних мера заштите у циљу 

спречавања и јављања поплава, а затим 

оперативних мера и поступака којим се 

спроводе непосредне припреме за учешће у 

заштити и обезбеђује учешће снага и средстава у 

циљу ублажавања и отклањања непосредних 

последица насталих услед поплава.  

 

Оперативне мере заштите спасавања од 

поплава 

 

1. Праћење водостаја и процена 

угрожености од поплава, 

2. Увођење сталног дежурства у случају 

опасности од поплава, 

3. Активирање оперативних веза на 

подручју угроженом од поплава, 

4. Ангажовање водопривредних 

организација за одбрану од поплава у складу са 

утврђеним плановима, 

5. Обустављање и ограничавање 

саобраћаја на комуникацијама на подручју 

угроженим од поплава, 

6. Снижавање нивоа воде у 

хидроакомулацијама изнад бране до коте која 

одговара ткз. "Безбедној коти", 

7. Учествовање радних људи и грађана 

на одбрани од поплава, 

8. Ангажовање на одбрани од поплава 

предузећа која располажу покретним средствима 

неопходним у изради насипа, просека, и др. 

радова битних за одбрану од поплава, 
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9. Ангажовање специјализованих 

јединица за спасавање на води и под водом, 

10. Ангажовање осталих јединица на 

заштити и спасавању становништва и 

материјалних добара од поплаве, 

11. Ангажовање јединица Војске Србије 

на пружању помоћи угроженом и настрадалом 

становништву, 

12. Коришћење свих расположивих 

пловних објеката, чамаца и др. на 

најугроженијим подручјима захваћена поплавом 

и стављање на располагање надлежном Штабу 

за ванредне ситуације, 

13. Евакуација становништва и 

материјалних добара из подручја угроженог 

поплавом, 

14. Збрињавање угроженог и пострадалог 

становништва, 

15. Снабдевање здравом пијаћом водом 

подручја угрожена од поплава, 

16. Организација и спровођење санације 

терена и објеката на подручју захваћеног 

поплавом, 

17. Информисање и едукација јавности 

 

III–2 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ 

РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА НА ВОДАМА II РЕДА 

 

Редовна одбрана од поплава на водама II 

реда настаје при попуњености 1/2 водног корита 

водом са тенденцијом повећања нивоа воде у 

кориту. 

Ванредна одбрана од поплава на водама 

II реда настаје при попуњености 2/3 водног 

корита водом са тенденцијом повећања нивоа 

воде у кориту. 

Проглашење редовне и ванредне одбране 

од поплава на водама II реда врши се 

поједниначно тј. за сваки водоток II реда 

посебно, осим у случају када се бележи 

повећање нивоа воде код свих водотокова II 

реда услед временских и других непогода. У 

таквој ситуацији, када су испуњени услови за 

проглашење редовне и ванредне одбране од 

поплава на свим или ¾ водотокова II реда, 

проглашава се општа редовна или ванредна 

одбрана од поплава. 

 

 

III–3 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

(ПРИЛОЗИ) ЗА ВОДЕ II РЕДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

 Обзиром да је прописано да Оперативни 

план за водотокове II реда треба да садржи 

графичку документацију (прилоге), у току је 

израда карти, фотографија и друге 

документације која треба да чини саставни део 

Оперативног плана. По прибављању поменуте 

графичке документације, извршиће се допуна 

Оперативног плана за водотокове II реда за 

2017. годину, или уградити у Оперативни план 

за 2018. годину. 

 

III–4  РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД 

ПОПЛАВА 

 

Одбраном од поплава на територији 

општине Баточина руководи Општински штаб за 

ванредне ситуације. 

Скупштина општине Баточина је решењем 

број: 020-796/16-01 од 23.08.2016. године 

именовала Општински штаб за ванредне 

ситуације, као оперативно стручно тело за 

координацију и руковођење заштитом и 

спасавањем у ванредним ситуацијама. 

Задаци и обавезе Општинског штаба 

садржани су у решењу о образовању 

Општинског штаба за ванредне ситуације. 

Штаб обавља следеће послове: 

 

1. Предлаже Председнику општине 

доношење одлуке о проглашењу 

ванредне ситуације; 

2. Руководи и координира рад субјеката 

система заштите и спасавања и снага 

заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама на спровођењу утврђених 

задатака; 

3.  Руководи и координира спровођење мера 

и задатака цивилне заштите; 

4. Руководи и координира спровођење мера 

и задатака обнове, реконструкције и 

рехабилитације, узимајући у обзир 

потребе одрживог развоја и смањења 

угрожености и ризика од будућих 

ванредних ситуација; 
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5.  Разматра и даје мишљење на предлог 

Процене угрожености и предлог Плана 

заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама; 

6.  Прати стање и организацију заштите и 

спасавања и предлаже мере за њихово 

побољшање; 

7. Наређује употребу снага заштите и 

спасавања, средстава помоћи и других 

средстава која се користе у ванредним 

ситуацијама; 

8. Стара се о редовном информисању и 

обавештавању становништва о ризицима 

и опасностима и предузетим мерама за 

смањење ризика од катастрофа; 

9.  Разматра организацију, опремање и 

обучавање јединица цивилне заштите, 

овлашћених, оспособљених правних 

лица; 

10.  Сарађује са надлежним органима 

заштите и спасавања суседних држава у 

ванредним ситуацијама; 

11. Наређује приправност-спремност за 

ванредне ситуације; 

12. Процењује угроженост од настанка 

ванредне ситуације; 

13. Израђује предлог годишњег плана рада и 

годишњи извештај о раду; 

14. Спроводи годишњи план рада; 

15.  Доноси наредбе, закључке и препоруке; 

 

Општински штаб за ванредне ситуације поред 

горе поменутих послова обавља и следеће 

послове: 

 

1. Сарађује са штабовима суседних 

јединица локалне самоуправе; 

2. Именује повереника цивилне заштите и 

заменика повереника цивилне заштите у 

насељеним местима; 

3. Разматра и предлаже доношење одлуке о 

организацији заштите и спасавања на 

територији јединице локалне самоуправе; 

4. Подноси скупштини општине на усвајање 

предлог годишњег плана рада и годишњи 

извештај о раду; 

5. Ангажује оспособљена правна лица и 

друге организације од значаја за јединицу 

локалне самоуправе; 

6. Обавља и друге послове у 

складу са законом. 

 

Штаб чине командант, заменик 

команданта, начелник и 22 чланa. 

 

У Штаб се именују: 

 

1. Здравко Младеновић, председник 

општине Баточина, - командант штаба;  

2. Никола Полић, заменик председника 

општине Баточина, - заменик 

команданта штаба;  

3. Марија Милошевић, представник 

Управе за ванредне ситуације 

Крагујевац – начелник штаба;  

4. Бранислав Павловић, председник 

Скупштине општине Баточина, - члан; 

5. Небојша Милосављевић, помоћник 

председника општине Баточина, - члан; 

6. Небојша Трајковић, помоћник 

председника општине Баточина, - члан; 

7. Дејан Аранђеловић, заменик 

председника скупштине општине 

Баточина, - члан; 

8. Драгиша Ђуричковић, начелник 

Одељења за општу управу и људске 

ресурсе Општинске управе општине 

Баточина – члан; 

9. Ана Аничић, директор Дома здравља у 

Баточини- члан;  

10. Дарко Игњатовић, извршилац за 

пољопривреду, шумарство и 

водопривреду Општинске управе 

општине Баточина – члан;  

11. Милица Бркић, Центар за социјални рад 

''Шумадија'' Баточина-члан;  

12. Весна Барјактаревић, општински 

еколошки инспектор - члан;  

13. Никола Дукић, технички директор 

„ТМГ Топлота“ Баточина - члан; 

14. Ивана Богдановић, извршилац за 

урбанизам, планску регулативу и 

грађевинарство Општинске управе 

општине Баточина - члан;  

15. Јовица Станисављевић, општински 

грађевински инспектор – члан;  

16. Душан Поповић, директор КТЦ 

''Доситеј Обрадовић'' Баточина - члан;  
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17. Снежана Ђорђевић, директор ОШ 

„Свети Сава“ Баточина – члан; 

18. Мирјана Стајић, вд директора ПУ 

„Полетарац“ Баточина – члан; 

19. Бојана Ђорђевић, вд директора СШ 

„Никола Тесла“ Баточина – члан; 

20. Дејан Златић, начелник ПС у Баточини- 

члан;  

21. Стеван Деспић, директор пословнице 

"Електрошумадије"из Баточине – члан;  

22. Славомирка Милојевић, секретар 

општинске организације "Црвеног 

крста" Баточина –члан;  

23. Јован Ђорђевић, начелник Центра МО 

Баточина-члан;  

24. Драган Младеновић, командир ВСЈ у 

Баточини-члан; 

25. Драган Бојић, вд директора ЈП 

„Лепеница Баточина“ Баточина-члан; 

26. Ненад Милић, повереник за цивилну 

заштиту--члан; 

 

 

 

 

Повереници Општинског штаба за ванредне ситуације са територије месних заједница: 

 
Редни број Место Име и презиме Телефон 

1. Баточина Ненад Милић 063/637637 

2. Брзан Драгиша Анђелковић 065/8624675 

3. Бадњевац Душан Младеновић 064/8540465 

4. Доброводица Ђорђе Сарановић 064/1138373 

5. Кијево Бојан Миладиновић 062/8830572 

6. Жировница Момчило Милановић 063/7708552 

7. Никшић Гордана Филиповић 063/7203882 

8. Прњавор Снежана Стојиљковић 069/1865117 

9. Милатовац Горан Цветковић 065/8933464 

10. Црни Као  Радован Стијовић 064/6786920 

11. Градац Срђан Мирковић 069/1185178 

 

Заменици повереника Општинског штаба за ванредне ситуације са територије месних заједница: 

 
Редни број Место Име и презиме Телефон 

1. Баточина Вељко Ерцег 064/3991505 

2. Брзан Ненад Јовановић 063/1778002 

3. Бадњевац Љубомир Радојковић 064/2708393 

4. Доброводица Иван Аврамовић 060/5533870 

5. Кијево Живан Јанковић 064/2590748 

6. Жировница Андреја Миленковић 064/3152215 

7. Никшић Боцан Јовић 064/1538736 

8. Прњавор Нада Танасијевић 065/5444898 

9. Милатовац Марина Антић 069/5448001 

10. Црни Као  Марко Вучковић 062/337297 

11. Градац Златко Гавриловић 064/4470511 

 

Повереници и заменици повереника у МЗ 

обављају следеће послове: 

1) одговорни су за спровођење одбране од 

поплава у свим фазама одбране на свом 

подручју; 

2) врше непосредан увид у стање на угроженом 

подручју и редовно достављају информације 

Центру за обавештавање и узбуњивање; 
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3) предлажу обезбеђење потребне механизације 

и спровођење радова и мера на свом подручју 

који превазилазе могућности те МЗ; 

4) организују и руководе хитним радовима и 

мерама на угроженом подручју; 

5) подносе извештај Општинском штабу о 

предузетим мерама и активностима у одбрани од 

поплава на подручју МЗ; 

6) воде евиденцију о стању на терену, 

ангажованом људству, механизацији и др.; 

7) организују спровођење процене насталих 

штета од последица поплава; 

 

 

Именовано лице за координацију одбране од поплава за територију локалне 

самоуправе са надлежним јавним водопривредним предузећем 
Име и презиме Функција Моб. телефон Е-mail адреса 

Ненад Милић 
Заменик председника 

СО Баточина 
065/920-2001 

zamenikpredsednikaso@sobatocina

.org.rs 

ПОМОЋНИК 

Марија Милошевић 

Начелник Општинског 

штаба за ванредне 

ситуације 

060/4245158 pohapontas.m@gmail.com 

Лице задужено за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава 
Здравко 

Младеновић 
Председник општине 060/3251101 predsednik@sobatocina.org.rs 

ПОМОЋНИК 

Никола Полић 
Заменик председника 

општине 
064/6140940 

zamenikpredsednika@sobatocina. 

org.rs 

Лице задужено за евидентирање поплавних догађаја на водама II реда у базу 

података која ће се користити за новелирање прелиминарне процене ризика од 

поплава 

Дарко Игњатовић 
Извршилац за 

пољопривреду 
064/2363814 darko.ignjatovic@sobatocina.rs 

ПОМОЋНИК 
Небојша Тракић Систем администартор 064/1775789 opstinabatocina@gmail.com 

 

 

Током одбране од поплава Штаб за 

ванрене ситуације општине Баточина 

обезбеђује: 

 

- у редовној одбрани од поплава од спољних 

вода свакодневно осмочасовно дежурство које 

чини по један члан Штаба и један представник 

ЈП „Лепеница“; 

- у ванредној одбрани од поплава од спољних 

вода по 2 члан Штаба и два представник ЈП 

„Лепеница за дежурство од 24 часа (две смене 

по 12 часова или три смене по 8 часова) 

- у редвној одбрани од поплава од унутрашњих 

вода потребан број лица за рад у времену од 06-

18 часова; 

- у ванредној одбрани од поплава од 

унутрашњих вода потребан број лица за рад у 

времену од 0-24 часа  (две смене по 12 часова); 

 

На пословима обавезног дежурства, на 

предлог команданта Штаба, начелник 

Општинске управе Баточина може прописати 

радну обавезу за укључење свих радника 

мушког пола запослених у Општинској управи 

Баточина, као и код директних и индиректних 

корисника буџета општине Баточина. 

 

 

III–5 ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И 

КООРДИНАЦИЈА СУБЈЕКАТА 

РУКОВОЂЕЊА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 

 

За сваки слив у зависности од величине и 

природних карактеристика постоји одређени 

праг падавина који условљава појаву великих 

вода на водотоцима. Поменути праг може се 

mailto:opstinabatocina@gmail.com
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дефинисати помоћу три параметра: висина 

падавина, мерење, прикупљање, обраду, анализу 

и издавање хидрометеоролошких података, 

информација и прогноза, па стога РХМЗ 

представља основицу целог система за 

обавештавање у фазама припреме за спровођење 

одбране од поплаве. РХМЗ прикупља и обрађује 

податке: ниво воде, метеоролошке величине 

(падавине, температура и друго), радарска 

осматрања и др.  

Центар за обавештавање и узбуњивање је 

трансмисија преко које се даље прослеђују све 

информације које доставља РХМЗ а односе се на 

појаве бујичних падавина. Све информације 

добијене од РХМЗ прослеђују се Штабовима на 

свим нивоима (национални, покрајински, 

окружни, градски и општински).  

Све осмотрене промене битне за настанак, 

ток и одбрану од поплава Центар за 

обавештавање и узбуњивање прослеђује 

штабовима. За одбрану од бујичних поплава 

битни су подаци о наиласку и месту падања 

јаког пљуска, наглом топљењу снега, као и 

рушењу мостова и саобраћајница услед бујица и 

њима покренутих клизишта.  

Активност виталних система и 

континуитет у раду (медицинска служба, 

заштита од пожара, полиција и др.) је врло битна 

за све време трајања поплава, због чега је 

првенствено неопходно обезбедити ове 

институције од плављења. У оквиру одбране од 

поплава морају се благовремено предузети 

одређене активности на комуналној 

инфраструктури – електричним и водоводним 

инсталацијама, како би се елиминисала опасност 

по људске животе и ублажила материјална 

штета (одговорни у виталним органима унапред 

дефинишу где , ко и када треба да изврши 

прекид снабдевања и поновно укључење 

електричне енергије и инсталација). Одговорни 

за контролу саобраћаја предузеће хитне и 

неопходне мере како би се спречило загушење и 

прекид комуникација, нарочито у време 

евентуалне евакуације становништва из 

угроженог подручја. Контрола саобраћаја 

потребна је за време, пре и после поплава, дакле 

у свим фазама одбране и поплава.  

 

 Задаци команданта, заменика 

команданта, начелника и повереника 

штабова 

 

У зависности од фазе одбране од поплава 

које су дефинисане у Општем плану одбране од 

поплава на територији општине Баточина, 

Командант општинског штаба за ванредне 

ситуације координира рад са општинским и 

државним институцијама, односно виталним 

системима задуженим у одбрани од поплава. 

  

 У првој фази – припреме за одбрану од 

поплава Командант општинског штаба врши 

следеће послове: 

- Заказује и руководи седницама 

одговорних општинских институција за одбрану 

од поплава на којима се усвајају планови рада; 

- Обезбеђује услове за имплементацију 

општинског Плана код свих општинских 

субјеката; 

- У случају да постоји потреба врши 

усаглашавање општег и оперативног плана са 

општим планом за одбрану од поплава Владе 

Републике Србије и оперативним планом 

МПЗЖС; 

- Обезбеђује услове за рад, за интегралне и 

координиране активности у имплементацији 

оперативних планова за одбрану од поплава и 

организован рад у ванредним условима; 

- Обезбеђује услове за израду техничке 

документације за одбрану од поплава за 

подручје општине Баточина; 

- Обезбеђује услове за реализацију 

програма мера и активности за информисање и 

едукацију јавности; 

- Организује у сарадњи са другим 

субјектима и спроводи програм мера и 

активности за обезбеђење прихватних центара за 

прихват људи и имовине у ванредним условима; 

- Прати реализацију радова у складу са 

усвојеним плановима рада; 

- Прима и прати информације у вези са 

наиласком олујних облака који му доставља 

Хидрометеоролошки завод; 

  

 У другој фази – ванредна одбрана од 

поплава, Командант општинског штаба врши 

следеће послове:  
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- Руководи радом Штаба за ванредне 

ситуације; 

- Координира активност са задуженим за 

одбрану од поплава; 

- Сарађује са руководством за одбрану од 

поплава; 

-Сарађује са руководством за одбрану од 

поплава из националног оперативног плана; 

- Сарађује са оперативним руководством 

за одбрану од поплава у области цивилне 

заштите и оперативним лицем националног 

центра за обавештавање и узбуњивање; 

- Издаје наредбу о предузимању мера на 

заштити здравља људи и добара која се односе 

на ангажовање радне снаге, механизације и 

других средстава; 

- Даје предлог надлежном органу за 

евакуацију становништва и имовине у 

ванредним околностима у координацији са 

Штабом за ванредне ситуације; 

- Даје предлог за проглашење ванредне 

ситуације; 

 

 У трећој фази – ванредна ситуација, 

Командант општинског штаба обавља следеће 

послове 

       -У случају када постојећи и планирани 

одбрамбени систем није довољан и прети 

изливање воде и налет бујице тада се приступа 

локалном привременом надвишењу одбрамбене 

линије слагањем врећа пуњених песком или 

земљом, преко круне насипа или горњег платоа 

регулисане одбране. 

        - Ако претходне мере нису довољне 

Командант штаба проглашава ванредну 

ситуацију; 

   - Организује, руководи и координира 

спровођење програма евакуације 

становништва до прихватних центара у 

ванредним околностима у координацији са 

Штабом за ванредне ситуације. 

 

 У четвртој фази – отклањање последица 

поплава Командант општинског штаба: 

- Обезбеђује услове за спровођење мера и 

руководи активностима и радовима на 

отклањању последица поплава по престанку 

опасности. 

- Обезбеђује услове за контакт са 

институцијама за благовремено пружање 

финансијске и материјалне помоћи угроженом 

становништву и привреди на подручју града. 

 

Заменик команданта општинског штаба 

у одсуству команданта штаба или по његовом 

налогу у свему га замењује. 

Начелник штаба за одбрану од поплава у 

фазама припрема за одбрану од поплава врши 

следеће послове: 

- Врши непосредан увид стања на 

угроженом подручју у сарадњи са општинским 

штабом и предлаже потребне мере; 

- Спроводи наредбе руководиоца штаба, 

информише га о стању на терену и прелаже 

предузимање радова и мера који изискују 

материјалне трошкове у току одбране као и за 

отклањање последица поплава; 

- Организује реализацију потребних мера 

за неопходне и хитне радове на угроженим 

подручјима, по добијању сагласности 

руководиоца штаба; 

- Води евиденције о предузетим радовима 

и мерама и утрошеним средствима у току 

одбране и отклањању последица поплава. 

Подноси извештај команданту штаба по 

завршетку одбране од поплава а обавезно и у 

току одбране.  

 

Повереници врше следеће пословање у 

свим фазама одбране: 

 

-Врше непосредан увид у стање на 

поплављеном подручју и достављају 

информације штабу; 

      -Предлаже спровођење радова и мера на 

свом терену у зони одбране на водотоку; 

-Организује и руководи хитним радовима 

и мерама у свом реону; 

     -Извештава помоћника о предузетим 

мерама и води евиденцију о стању на терену, 

ангажованом људству, механизацији и друго; 

-Спроводе евакуацију становништва и 

стоке на подручјима својих месних 

заједница заједно са штабовима  

 

III–6  ЕВАКУАЦИЈА СТАНОВНИШТВА 

УГРОЖЕНОГ ОД ПОПЛАВА 
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На основу добијених информација о 

падавинама у сливу и наглом порасту водостаја, 

Штаб за ванредне ситуације процењује степен 

опасности, активира надлежно људство, 

потребне мере и механизацију, а ако очекивана 

поплава превазилази одбрамбене капацитете 

проглашава ванредну ситуацију. Активирају се 

снаге МУП – а за одбрану и спашавање, цивилна 

заштита, комуналне службе, водопривредна 

предузећа и друго. Битно је благовремено 

алармирање јавности и становништва на 

угроженом подручју преко локалних медија, јер 

за кратак временски период становништво мора 

спремно дочекати наредбу о евакуацији - 

спашавању становништва и смањењу 

материјалних губитака. Главни кораци у 

операцији спашавања становништва су: 

идентификација простора који се евакуише, 

развијањем процедуре за евакуацију (правац, 

дестинација, време), формирање центра за 

пријем и привремени боравак угрожених, 

ургентне мере (хитна медицинска помоћ, против 

пожарна заштита, интервенција комуналних 

служби у случају прекида снабдевања водом и 

електричном енергијом) и повратак евакуисаног 

становништва по налогу Штаба.  

Евакуација од поплава врши се померањем 

угроженог становништва, стоке и материјално 

техничких средстава на ближа безбедна 

подручја, код суседа или родбине угрожених. 

У случају поплава ширих размера 

капацитети, у којима ће се вршити смештај 

угрожених, су јавни објекти (сале домова 

месних заједница, слободне магацинске 

просторе, слободне стамбене објекте) и 

угоститељско туристичке организације које 

располажу са смештајним капацитетима 

Евакуација се предузима када предстоје 

или су наступиле опасности изазване поплавом, 

које угрожавају становништво, тако да је нужно 

да становништво ради заштите и спасавања 

напусти угрожену територију. 

Одлуку о евакуацији доноси Начелник 

округа (Командант ОкШВС), или Председник 

општине (Командант ОШВС) на предлог 

Начелника Одељења за ванредне ситуације 

округа – Крагујевац 

Евакуацију организује и планира 

Општински штаб за ванредне ситуације 

Одлуку о евакуацији спроводи: 

1) Руковођење – ОШВС  

2) Регулисање саобраћаја – Саобраћајна 

Полиција 

3) Превоз угроженог становништва – 

локални превозници, као и физичка лица, 

власници аутобуса. 

4) Одржавање реда и заштита имовине – 

Полиција 

5) Прихват евакуисаних грађана – 

Школска управа и Установа за децу 

предшколског узраста 

У складу са планом евакуације ОШВС 

приступа се спровођењу евакуације угроженог 

становништва. Евакуацијом руководи начелник 

штаба. 

Након саопштавања наредбе о евакуацији 

процењује се да ће 1/3 угрожених грађана сама 

извршити евакуацију и померање са угрожене 

територије (пешице или сопственим возилима) 

на неугрожено подручје.  

У складу са ситуацијом на терену место за 

прихват угроженог становништва одређује 

ОШВС. 

Приоритет у евакуацији имају особе са 

инвалидитетом, болесне особе, деца, трудне 

жене, мајке са малом децом и старе особе. 

Локални превозници, као и физичка лица, 

власници аутобуса, врше превоз угроженог 

становништва до места за прихват. Контролу 

саобраћаја, одржавање реда и заштиту имовине 

евакуисаних врши полиција и Војска Србије. 

Прихват евакуисаних врше повереници ОШВС и 

руководилац установе где се врши прихват. 

Одмах након прихвата врши се евидентирање и 

смештај. 

 

III–7   ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И 

НАСТРАДАЛОГ СТАНОВНИШТВА 

 

Ради збрињавања угроженог и настрадалог 

становништва код поплава, предузети мере за 

привремени смештај, исхрану, здравствену 

заштиту и обезбеђење других неопходних 

потреба становништва 

Збрињавање угрожених и настрадалих 

планира и организује Општински штаб за 
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ванредне ситуације, као и Одељење за ванредне 

ситуације Шумадијског округа Крагујевац 

 

Носиоци збрињавања: 

1) Општинско веће 

2) Општинска организација Црвеног крста 

 

Сарађују:  

1) Школска управа 

2) Предшколска управа 

3) Дом здравља 

4) Центар за социјални рад 

5) Општинска управа 

6) Јавно-комунално предузеће 

7) Еколошка инспекција 

8) Комунална инспекција 

9) Полиција 

9) Ватрогасно-спасилачка јединица 

 

По плану ОШВС збрињавање угроженог и 

настрадалог становништва извршити 

привременим смештајем у просторије школских 

и предшколских установа, спортској хали и др. 

погодних објеката, на делу територије која није 

угрожена поплавом. 

Одмах након прихвата, тимови психолога 

и социјалних радника обављају разговор са 

евакуисаним становништвом.  

За рад са децом Школска управа 

обезбедиће школске педагоге и психологе. 

Центар за социјални рад предузеће бригу о 

социјално гроженим лицима. 

Извршни органи локалне самоуправе 

обезбедиће флаширану воду и храну за 

евакуисане. 

ЈКП „ Водовод и канализација“ Крагујевац 

обезбедиће водоснабдевање. 

Дом здравља ће обезбедити здравствену 

заштиту евакуисаних грађана. 

Санитарна инспекција наложиће мере 

хигијенско-епидемиолошке заштите. 

Еколошка и комунална инспекција 

спроводи ће мере из своје надлежности. 

Полиција обезбеђује одржавање реда и 

заштиту евакуисаних и њихове имовине. 

 
III–8  ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И 

ОПРЕМЕ КОЈА СЕ АНГАЖУЈЕ У 

ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 

 

За потребе спровођења редовне и ванредне 

одбране од поплава на располагању је 

механизација Јавних предузећа и физичких 

лица. 

Механизација је у погонској спремности и 

зависно од потребе може се у потпуности 

ангажовати.  

Алат за спровођење одбране од поплава 

наменски опредељен не постоји. У 

интервенцијама се користи алат предузећа који 

је у свакодневној употреби. 

Материјал за спровођење одбране од 

поплава постоји на локалним позајмиштима и 

депонијама предузећа, исти одговара намени и 

може се обезбедити по потреби као и што је до 

сада при интервенцијама коришћен. 

Систем веза радио и телефонске мреже за 

спровођење одбране од поплава не постоје и 

углавном се користе услужни телефони. 

За потребе одбране од поплава укључиће 

се и друге фирме и власници који поседују 

потребну механизацију (багере, утовариваче, 

моторне пумпе, тракторе, камионе и остало). 

Финансијска средства за покривање 

трошкова редовне и ванредне одбране од 

поплава на пољопривредном земљишту 

обезбеђује ЈВП "Србијаводе" – Београд. 

Финансијска средства за покривање 

трошкова редовне и ванредне одбране од 

поплава у насељеним местима (кишна 

канализација, унутрашње воде) обезбеђује  

Општина, односно месна заједница или 

комунално предузеће. 

Финансијска средства за покривање 

трошкова за време ванредног стања обезбеђује 

Општина из својих средстава као и од средстава 

Републике Србије намењених отклањању штета 

од елементарних непогода. 

Средства за извршење овог плана 

обезбеђују се из средстава буџета општине 

Баточина. 

Прецизно регулисати начин плаћања, 

односно поступак материјалне надокнаде за 

ангажовану радну снагу и материјално-техничка 

средства, која су коришћена у одбрани од 

поплава. 
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У периоду одбране од поплаве и бујица 

Команданту штаба ставља на располагање 

грађевинску механизацију са руковаоцима том 

механизациојом у власништву ЈП „Лепеница 

Баточина“, и то: 

 

- Камион ФАП 19-21 са раоником и 

посипачем  1 

- Теретно возило – путар ........................1   

- Трактор ИМТ 539 ..................................1           

- Тракторска приколица .........................1            

- Таруп ......................................................1            

- Цистерна фекална 3,5 м3 ...........          1 

- Ударна бушилица .......................          1 

- Моторна тестера ..........................          2 

- Муљна пумпа ...............................          1 

- Тример за траву ...........................          4 

- Остали ручни алат .......................          1 

 

Физичка и правна лица са територије 

општине Баточина која се ангажују и уступају 

своја материјално-техничка средства пре, за 

време и после поплава, а при проглашењу 

ванредне ситуације на нивоу oпштине Баточина: 

 

- Машина „ЈCB“, рег. ознака „СО 

Баточина 131“ у власништву 

„Dexing“д.о.о. из Брзана.  Моб. 

064/1129905 

 

- Камион са раоником и епохом, у 

власништву ЈП „Лепеница Баточина“. 

Моб. 064/1402484 

 

- Машина „Case“, рег. ознака „СО 

Баточина 126“ у власништву СЗР 

„Маша“ из Брзана. Моб. 063/691539 

 

- Машина „Volvo 646“, рег. ознака „СО 

Крагујевац 440“ у власништву Горана 

Јовановића из Брзана. Тел. 034/6795425 

 

- Машина „Сат 962-улта“ у власништву 

„Теко мининг“ д.о.о. из Баточине. Моб. 

069/654725 

 

- Машина „Volvo“ у власништву 

Небојше Милановића из Доброводице. 

Моб. 063/469104 

 

- Машина „JCB 3 СХ-мобилни багер“ у 

власништву Игора Владисављевића из 

Баточине. Моб. 060/7597777 

 

- Комбинована машина и трактор са 

предњим ножем, рег. ознака КГ ААТ 

85, у власништву Радојице Матејића из 

Баточине. Моб. 064/1368826 

 

- Машина „Case 580-комбинирка“, пег. 

Ознака КГ ААЧ 07, у власништву 

Златка Стевановића из Жировнице. 

Моб. 063/7791206 
 

- Машина „JCB 3 СХ-мобилни багер“ у 

власништву „Дами-коп“ из Баточине. 

Моб. 069/629-253 
 

- Камион и утоваривач, у власништву 

„МЦ Јоцић Милун“ из Баточине. Моб. 

063/8563150 

 

- Камион, у власништву Славише 

Ђорђевића из Баточине, Моб. 

063/8487321 

 

 

III–9   РАДОВИ И МЕРЕ ИЗВАН ПЕРИОДА 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И БУЈИЦА – 

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

 

 
УЛОГА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ У 

ПРЕВЕНЦИЈИ ПОПЛАВА И  БУЈИЦА 

 

Општинска управа општине Баточина је 

дужна: 

 

1. Да обезбеди израду катастра корита, обала и 

објеката на водотоковима II реда. 

 

2. Да обезбеди континуирано чишћење корита, 

уређење обала и одржавање пропуста на 

водотоковима II реда. 

 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

250 

3. Да закључи годишњи уговор са ЈП 

''Лепеница Баточина'' или другим правним 

лицем о чишћењу корита, уређењу обала и 

одржавању пропуста на водотоковима II 

реда. 

 

4. Да обезбеди техничку и другу документацију 

за изградњу, реконструкцију и одржавање 

путних јаркова за сакупљање и одвођење 

атмосферских вода са јавних површина у 

корита напред наведених потока. 

 

5. Да закључи уговор са ЈП ''Лепеница 

Баточина'' или другим правним лицем за 

изградњу и реконструкцију, и континуирано 

одржавање главних праваца путних јаркова 

за сакупљање и одвођење атмосферских вода 

са јавних површина. 
 

6. Да изврши набавку материјала по налогу 

Команданта штаба, неопходног за одбрану 

(песак, јутани џакови и слично). 
 

7. Да обезбеди одржавање уливног дела корита 

потока. 
 

8. Да изврши остале радове и мере изван 

периода одбране од поплава (организација и 

финансирање одржавање водотокова потока, 

одржавање путних јаркова за одвођење 

атмосферских вода, одржавање и изградња 

пропуста на потоцима, изградња и 

одржавање пропуста на улицама и локалним 

путевима за одвођење атмосферских вода. 
 

9. Изврши ангажовање средстава у периоду 

поплаве за заштиту путних објеката и 

објеката комуналне инфраструктуре. 
 

 

УЛОГА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У    ПРЕВЕНЦИЈИ 

ПОПЛАВА И БУЈИЦА 

 

1. Да донесе мере у оквиру своје 

надлежности за спровођење прописа 

Скупштине општине Баточина како би 

се спречиле појаве: 

 

- бацање смећа и другог материјала у 

корита водотокова свих потока. 

- затрпавање и уништавање путних 

јаркова, 

- испуштање отпадних вода из 

септичких јама у корита потока, 

 

   2. Општински штаб за ванредне 

ситуације посебно ће преко инспекцијских 

служби Општинске управе предузимати 

конкретне мере против појединаца и правних 

лица која се не придржавају прописаних мера од 

стране Скупштине општине и својим чињењем 

односно нечињењем онемогућавају 

функционалност водотокова и путних јаркова. 
 

 

УЛОГА РУКОВОДИОЦА  ЈП ''ЛЕПЕНИЦА 
БАТОЧИНА'' У ПРЕВЕНЦИЈИ 

ПОПЛАВА И  БУЈИЦА 

 

Директор ЈП ''Лепеница Баточина'' у складу 

са оперативним планом одбране од поплаве и 

бујица дужан је да: 
 

1. Стави на располагање грађевинску 

механизацију предузећа са руковаоцима те 

механизације.  

 

- Камион ФАП 19-21 са раоником и 

посипачем.............................................. 1 

- Теретно возило – путар ..............  1 

- Трактор ИМТ 539 .......................           1 

- Тракторска приколица ...............           1 

- Таруп ...........................................           1 

- Цистерна фекална 3,5 м3 ............          1 

- Ударна бушилица ........................          1 

- Моторна тестера ..........................          2 

- Муљна пумпа ...............................          1 

- Тример за траву ...........................          4 

- Остали ручни алат .......................          1 

2. Стави на располагање сав алат и 

опрему са руковаоцима која може 

допринети пре, за време и после 

поплава. 
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3. Обезбеди двадесетчетворочасовно 

дежурство радника у случају 

опасности од настанка поплаве. 
 

4. У случају да испуњава услове 

конкурса, закључи годишњи уговор о 

чишћењу корита, уређењу обала и 

одржавању пропуста на водотоковима 

II реда, као и одржавање путних 

јаркова за сакупљање и одвођење 

атмосферских вода са јавних 

површина. 

 
 

УЛОГА ГРАЂАНА И ПРАВНИХ ЛИЦА У 

ПРЕВЕНЦИЈИ ПОПЛАВА И  БУЈИЦА 
 

Права и дужности грађана и правних 

лица у одбрани од поплава и бујица су радна и 

материјална обавеза. 

 Дужности из претходног става грађани и 

правна лица извршавају на основу Наредбе 

Команданта општинског штаба за ванредне 

ситуације. 

 Радна обавеза грађана у периоду одбране 

од поплаве састоји се у извршавању одређених 

послова и задатака. Радној обавези подлежу сви 

грађани који су навршили 16 година живота и 

други на основу Закона. 

 За потребе одбране од поплава грађани су 

дужни да ставе на располагање: моторна, 

превозна и специјална возила, грађевинске и 

друге машине и црпне пумпе. 

 На захтев Општинског штаба за ванредне 

ситуације, предузећа и друга правна лица су 

дужна да учествују у одбрани од поплаве и 

заштити становништва и материјалних добара. 

 На захтев Команданта општинског штаба 

за ванредне ситуације предузећа и друга правна 

лица су дужна да ставе на располагање за 

одбрану од поплаве своја превозна средства, 

грађевинске и друге машине као и црпне пумпе, 

као и сва друга средства која могу помоћи у 

превенцији и санацији. 

 

 

III–10   ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДОВА 

 

Водотокови II реда 

 

Јединица локалне самоуправе је у 

претходном периоду преко Општинског  фонда 

за уређење грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, водопривреду, 

шумарство заштиту животне средине и 

комуналне делатности и                                

сардењи са ЈВП “Србијаводе“ извршила уређење 

следећих водотокова 2. реда: 

 

- У току 2009. године извршена је 

санација корита реке Лепенице на 

месту улива потока Раљевац у 

Лепеницу  

- Кијевски поток и Грабовик су 2012. 

године после пуних 30 година 

уређени заједно са уливним каналима 

- 2013. године је извршено уређење 

ретензије Раљевац у Жировници а 

којима газдује ЈВП „Србијаводе“ 

- У 2014. години је урађен елаборат и 

пројектна документација за уређење 

потока Грабовик 

- У току 2015. године извршени су 

радови на Главнм каналу у Баточини, 

од улива у реку Лепеницу дуж пруге 

Крагујевац-Лапово у дужини од 3590 

метара, и крака Главног канала од 

улива у Глабни канал дуж пута 

Баточина-Лапово у дужини од 1380 

метара. Вредност радова је износила 

4.057.428,00 динара.  

- У 2016. години извршени су радови 

на санацији Грабовика и Синорског 

потока. Завршено је 80% радова на 

Синорском потоку, и око 70 % радова 

на Грабовику. Разлози незавршетка 

радова на Синорском потоку су пре 

свега нерешени имовинско-правни 

односи (власништва над земљиштем), 

тј. забрана физичких лица да уступе 

делове парцела за прилаз 

грађевинским машинама и 

камионима. Слично је било и са 

Грабовиком, због непостојања 

прилазних путева стало се са 

радовима, наставак се очекивао када 

се са пољопривредних површина 
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скину усеви и омогући прилаз 

машинама, али како касније 

временске прилике нису биле погодне 

за завршетак радова, извођач радова је 

предао коначну ситуацију, тако да 

није дошло до реализације уговором 

предвиђених радова. Вредност радова 

је износила 2.795.243,00 динара.  

- За 2017. годину планирана су 

средства за уређење водотокова II 

реда у износу од 1.500.000,00 динара 

са ПДВ-ом и 300.000,00 динара за 

израду пројектно-техничке 

документације. Према плану, средства 

ће бити употребљена за завршетак 

радова на Грабовику и Синорском 

потоку, а у случају истих проблема 

као и претходне године, средства ће 

бити усмерена на уређење доњег дела 

корита Стражевичког потока и 

каналске мреже кроз насеље Лозница. 

 

Водотокови I реда 

 

 ЈП „Србијаводе“ Београд газдује 

водотоковима I реда, а то су на територији 

општине Баточина река Лепеница и Велика 

Морава. Према извештају надлежних из РЈ 

„Велика Морава“ Ћуприја, на реци Лепеници је 

у току 2016. године вршено само редовно 

одржавање обала. 

 

У Баточини, 

март 2017. године  

 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' 

бр. 129/07, 83/2014-др.закон), и члана 36. став 1. 

тачка 6. Статута општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 10/08, 5/15), 

Скупштина oпштине Баточина, на седници 

одржаној дана 02.06.2017. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на Програм 

унапређења система јавне расвете на 

територији општине Баточина, II фаза, за 

унапређење система јавне расвете на 

територији МЗ Доброводица и МЗ Градац 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 

унапређења система јавне расвете на територији 

општине Баточина, II фаза, за унапређење 

система јавне расвете на територији МЗ 

Доброводица и МЗ Градац, који је донело 

Општинско веће општине Баточина, заведен под 

бројем 020-468/17-01 од 29.05.2017. године. 

 

Члан 2. 

 

Даном ступања на снагу ове Одлуке 

пресаје да важи Одлука о давању сагласности на 

Програм унапређења система јавне расвете на 

територији општине Баточина, II фаза (,,Сл. 

гласник општине Баточина“ број 8/2017). 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ,,Службеном гласнику 

општине Баточина“. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-522/17-01 од 02.06.2017. године                                                                                         

                                                                                     

                 ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                       

                        Бранислав Павловић  

 
На основу члана 22. став 3. Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 

број 15/16), члана 45. став 2. Одлуке о 

усклађивању пословања Јавног предузећа 

"Лепеница Баточина" из Баточине са Законом о 

јавним предузећима ("Сл. гласник општине 

Баточина", број 14/16 и 22/16) и члана 36. став 1. 

тачка 6. и 8. Статута општине Баточина ("Сл. 

гласник општине Баточина бр.  10/08 и 5/15) 

Скупштина општине Баточина, на седници 

одржаној дана 02.06.2017. године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на дугорочни план 

пословне стратегије и развоја Јавног 
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предузећа ''Лепеница Баточина'' Баточина за 

период 2017-2026 

 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на дугорочни план 

пословне стратегије и развоја Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' Баточина за период 2017-

2026, који је донео Надзорни одбор Јавног 

предузећа ''Лепеница Баточина'' Баточина, на 

седници одржаној дана 03.03.2017. године, 

заведен под бројем 269-2/03. 

 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Баточина''.. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-523/17-01 од 02.06.2017. године 

                                                                          

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                        

Бранислав Павловић 

                                

    На основу члана 22. став 3. Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник РС'', 

број 15/16), члана 45. став 2.. Одлуке о 

усклађивању пословања Јавног предузећа 

"Лепеница Баточина" из Баточине са Законом о 

јавним предузећима ("Сл. гласник општине 

Баточина", број 14/16 и 22/16) и члана 36. став 1. 

тачка 6. и 8. Статута општине Баточина ("Сл. 

гласник општине Баточина бр.  10/08 и 5/15) 

Скупштина општине Баточина, на седници 

одржаној дана 02.06.2017. године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о давању сагласности на средњорочни план 

пословне стратегије и развоја Јавног 

предузећа ''Лепеница Баточина'' Баточина за 

период 2017-2021 

 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на средњорочни 

план пословне стратегије и развоја Јавног 

предузећа ''Лепеница Баточина'' Баточина за 

период 2017-2021, који је донео Надзорни одбор 

Јавног предузећа ''Лепеница Баточина'' 

Баточина, на седници одржаној дана 03.03.2017. 

године, заведен под бројем 269-3/03. 

 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Баточина''.. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-524/17-01 од 02.06.2017. године 

                                                                          

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                           

                                                                                          

Бранислав Павловић 

 

На основу чланoва 18. ст. 6, 22.  27. ст.10. 

Закона о јавној својини (,,Сл. гласник РС“ број 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон 

и 108/2016), у складу са одредбама члана 5. и 6. 

Одлуке о  прибављању и располагању стварима 

у јавној својини општине Баточина (,,Службени 

гласник општине Баточина“, бр. 6/14), члана 36. 

ст. 1. тачка 6. и 27. Статута општине Баточина 

(,,Службени гласник општине Баточина“, број 

10/08 и 5/15), Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној  дана 02.06.2017. године, 

донела је 

О Д Л У К У 

о преносу права коришћења на 

непокретностима Центру за социјални рад за 
општине Баточина, Рача и Лапово ,,Шумадија“ са 

седиштем у Баточини 

        Члан 1.  
         Овом Одлуком Општина Баточина као 

носилац права јавне својине преноси Центру за 

социјални рад за општине Баточина, Рача и 

Лапово ,,Шумадија“ са седиштем у Баточини, 

ПИБ: 102117593, матични број: 07831668 као 

кориснику, право коришћења на 

непокретностима и то:  

- стамбеном објекту са припадајућим 

земљиштем, означеног као зграда број 1. 
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површине од 66 м2 на кп.бр.87/1 која се налази у 

улици Краља Петра I број 23а у Баточини  

уписана у Лист непокретности број 107 КО 

Баточина (варошица) и  

- посебном делу стамбеног објекта означеног 

бројем 1, на кп.бр.76/2, стан 6 у поткровљу у 

површини од 59 м2 у улици Краља Петра I бр.22, 

у Баточини уписан у Лист непокретности број 

1034 КО Баточина (варошица). 

 

Члан 2. 

          Право коришћења на непокреностима из 

члана 1. преноси се без накнаде на период од 

пет година, ради обављања делатности Центра 

за социјални рад за општине Баточина, Рача и 

Лапово ,,Шумадија“ са седиштем у Баточини, у 

складу са актом о оснивању. 

 

Члан 3. 

       Вредност непокретности из члана 1. алинеја 

1.  одлуке износи 1.139.930,00 динара, и 

вредност објекта из члана 1.   алинеја 2.  одлуке 

износи: 2.950.000,00  динара обе утврђене на дан 

10. новембар 2016. године, на основу процене 

Пореске управе - експозитура Баточина.      

 

Члан 4. 

           Центар за социјални рад за општине 

Баточина, Рача и Лапово ,,Шумадија“ са 

седиштем у Баточини, као носиоц права 

коришћења, има право да непокретности држи и 

да користи искључиво у складу њиховом 

природом и наменом и у обавези је да исте 

одржава, обнавља и унапређује у свему сагласно 

важећим законским прописима за ову врсту 

ствари. 

  Корисник нема право да преноси право 

коришћења на друга лица у смислу ове одлуке, с 

тим да има право да користи предметне 

непокретности у оквиру обављања својих 

делатности, односно за потребе заштићеног 

социјалног становања лица из система социјалне 

заштите.     

Члан 5. 

            На основу ове одлуке Председник 

општине Баточина са Центром за социјални рад 

за општине Баточина, Рача и Лапово 

,,Шумадија“ са седиштем у Баточини закључиће 

уговор о преносу права коришћења 

непокретности из члана 1.  ове одлуке. 

 По закључивању уговора извршиће се 

записнички примопредаја непокретности ближе 

описане у чл.1. ове одлуке. 

За спровођење ове одлуке задужено је 

Одељење за имовинско-правне послове, 

урбанизамм, грађевинарство, стамбено-

комуналне, инспекцијске послове и инвестиције 

Општинске управе општине Баточина. 

 

                  Члан 6.   

 Право коришћења на непокретности из 

члана 1. одлуке престаје у случају њиховог 

отуђења из својине општине, независно од 

воље носиоца права коришћења на 

непокретности и у другим случајевима 

утврђеним законом, на основу одлуке 

скупштине општине.  

 Носилац права коришћења дужан је да 

непокретност преда у државину носиоца права 

јавне својине у року од 30. дана, од дана 

достављања одлуке о престанку права 

коришћења.а. 

   Члан 7.  

  Одлука ступа на снагу осам дана од дана 

објављивања у ,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-525/17-01 од 02.06.2017. године 

                                                                              

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                          

Бранислав Павловић                          

 

   На основу чланoва 14. став 3., и 51. 

Закона о јавној својини (,,Сл. гласник 

РС“72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. 

Закон и 108/2016), у складу са одредбама 

чланова Одлуке о  прибављању и располагању 

стварима у јавној својини општине Баточина 

(,,Службени гласник општине Баточина“, бр. 

6/14), члана 36. ст. 1. тачка 6. и 27. Статута 

општине Баточина (,,Службени гласник 

општине Баточина“, 10/08 и 5/15), Скупштина 

општине Баточина, на седници одржаној  дана 

02.06.2017. године, донела је 
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О Д Л У К У 

о давању на коришћење путничког возила 

марке "FORD" модел "TOURNEO 2.0 TD" 

Спортском савезу општине Баточина 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком даје се на коришћење 

Спортском савезу општине Баточина, ПИБ 

101220118 мат. број: 07242387, путничко возило 

марке "FORD" модел "TOURNEO 2.0 TD" рег. 

ознака "KG014-US", са бројем шасије: 

WF0PXXBDFP4S12505, број мотора 

АBFA4S12505, које је у својини Општинске 

управе општине Баточина.   

Садашња вредност возила  из става 1. 

износи 34.988,91 динара. 

 

Члан. 2 

 

Наведено возило из члана 1. ове Одлуке 

даје се на коришћење Спортском савезу 

општине Баточина на временски период од 5 

година, без накнаде. 

     

                                                                   

Члан 3. 

 

О давању на коришћење путничког 

возила из чл.1. ове одлуке Председник општине 

ће закључити уговор са Спортским савезом 

општине Баточина, којим ће се ближе 

прецизирати услови коришћења предметног 

возила као и све обавезе корисника које 

произилазе из коришћења истог.  

По закључивању уговора извршиће се 

записнички примопредаја возила ближе 

описаног у чл.1. ове Одлуке. 

За спровођење ове одлуке задужено је 

Одељење за општу управу, људске ресурсе и 

послове органа општине Баточина. 

       

                      Члан 4. 

 

Спортски савез општине Баточина као 

носилац права коришћења има право да возило 

држи и да га користи искључиво у складу 

његовом природом и наменом и у обавези је да 

исто одржава, обнавља и унапређује у свему 

сагласно важећим законским прописима за ову 

врсту покретних ствари и другим важећим 

актима општине Баточина. 

 Спортски савез општине Баточина, као 

носилац права коришћења нема право 

располагања, отуђења, стављања заложног права 

или ког другог стварног права на предметном 

возилу. 

Путничко возило из чл.1. ове Одлуке не 

може се уписати на име корисника права код 

надлежног органа унутрашњих послова 

 

Члан 5. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у ,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-526/17-01 од 02.06.2017. године 

                                                                              

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                        

Бранислав Павловић 

 

На основу члана 19. и 36. став 1. тачка 6. 

Статута општине Баточина ("Службени гласник 

општине Баточина 10/08 и 5/15), Скупштина 

oпштине Баточина, на седници одржаној дана 

02.06.2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању иницијативи за успостављање 

сарадње са градовима 

и општинама у сливу Велике Мораве 

 

Члан 1. 

 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

ПРИСТУПА иницијативи коју је покренуо град 

Крагујевац, за успостављање сарадње са 

градовима и општинама у сливу Велике Мораве, 
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и то са: градовима Јагодина и Пожаревац и 

општинама Рача, Баточина, Параћин, Свилајнац, 

Жабари, Велика Плана, Смедеревска Паланка и 

Петровац на Млави. 

 

Члан 2. 

Циљ овог удруживања градова и 

општина је садржан у потреби интензивирања 

сарадње у циљу смањивања заједничких ризика 

и брзог опоравка након елементарних непогода 

и других несрећа. 

Члан 3. 

Сарадња ће бити успостављења 

потписивањем Протокола о сарадњи градова и 

општина у сливу Велике Мораве, који ће 

потписати представници градова и општина из 

члана 1. ове одлуке. 

У име општине Баточина, Протокол 

о сарадњи потписаће председник  

општине Баточина, Здравко Младеновић. 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ,,Службеном гласнику 

општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-527/17-01 од 02.06.2017. године 

                                                                          

                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                           

                                                                                   

Бранислав Павловић 

 

На основу члана 28. став 2. Закона о 

култури („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.), члана 32. став 1. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник РС". 

број 129/07, 83/2014- др.закон)  и члана 36. став 

1. тачка 9. Статута општине Баточина (,,Сл. 

гласник општине Баточина“, бр.  10/08 и 5/15) 

Скупштина општине Баточина, на седници 

одржаној дана 02.06.2017. године, донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на Статут  Народне 

библиотеке ''Вук Караџић'' Баточина 

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност на Статут Народне 

библиотеке ''Вук Караџић'' Баточина, који је 

донео Управни одбор Народне библиотеке ''Вук 

Караџић'' Баточина, на седници одржаној дана 

18.05.2017. године, заведен под бројем 51/2017. 

 

                       Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном гласнику општине 

Баточина“.. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-528/17-01 од 02.06.2017. године 

                                                                                       

               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                 

                                                                            

Бранислав Павловић 

 

На основу члана 28. став 2. Закона о 

култури („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и 

30/2016-испр.), члана 32. став 1. тачка 9. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник РС". 

број 129/07, 83/2014- др.закон)  и члана 36. став 

1. тачка 9. Статута општине Баточина (,,Сл. 

гласник општине Баточина“, бр.  10/08 и 5/15) 

Скупштина општине Баточина, на седници 

одржаној дана 02.06.2017. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на Статут Културно-

туристичког центра „Доситеј Обрадовић“ 

Баточина 

 

Члан 1. 

 

 Даје се сагласност на Статут Културно-

туристичког центра „Доситеј Обрадовић“  

Баточина, који је донео Управни одбор 

Културно - туристичког центра „Доситеј 
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Обрадовић“ Баточина, на седници одржаној дана 

23.03.2017. године, заведен под бројем 30/2017. 

 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном гласнику општине 

Баточина“.. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-529/17-01 од 02.06.2017. године 

                                                                                       

                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                 

                                                                            

Бранислав Павловић 

 

На основу члана 52. Закона о планирању 

и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 

испр. 64/10-одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 

42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 

98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и 

члана 36. став 1. тачка 6. Статута општине 

Баточина (,,Службени гласник општине 

Баточина“, 10/08 и 5/15), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној  дана 02.06.2017. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу дужности председника и 

чланова Комисије за планове општине 

Баточина  

 

I Разрешавају се дужности  председника и 

чланова Комисије за планове  

општине Баточина због истека мандата, и то: 

 

1. Гордана Радојевић, дипл. инж. 

грађевине из Крагујевца, , председник 

2. Милош Комарек, дипл. инж. 

архитектуре из Јагодине, члан  

3. Ивана Богдановић, дипл. грађевински 

инжењер из Жировнице, члан   

4. Милун Милићевић, дипл. инжењер 

саобраћаја из Јагодине, члан 

5. Мирјана Ћирић, дипл. инж. 

архитектуре из Крагујевца, члан  

6. Војин Несторовић, дипл. инж. техн. из 

Обреновца, члан 

7. Ненад Крчум, дипл. пр. планер, из 

Смедерева, члан 

 

II Решење објавити у ,,Службеном гласнику 

општине Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у члану 52. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 

испр. 64/10-одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 

42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 

98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) којим 

је прописано ради обављања стручних послова у 

поступку израде и спровођења планских 

докумената, стручне провере усклађености 

урбанистичких пројеката са планским 

документима и овим законом као и давања 

стручног мишљења по захтеву надлежних 

органа управе, скупштина јединице локалне 

самоуправе образује комисију за планове и 

члану 36. став 1. тачка 6. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник општине 

Баточина'', 10/08 и 5/15) којим је прописано да 

Скупштина општине у складу са законом доноси 

прописе и друге опште акте. 

Председнику и члановима Комисије за 

планове општине Баточина, који су  именовани 

решењем Скупштине општине Баточина (,,Сл. 

гласник општине Баточина“ број 2/13 и 11/14) 

престаје мандат на који су именовани.  

На основу напред наведеног одлучено је 

као у диспозитиву решења. 

. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-530/17-01 од 02.06.2017. године 

                                                                                      

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                 

Бранислав Павловић 

 

На основу члана 52. Закона о планирању 

и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 

испр. 64/10-одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 

42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 

98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 

13. став 2. Правилника о условима и начину рада 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

258 

Комисије за стручну контролу планских 

докумената, Комисије за контролу усклађености 

планских докумената и Комисије за планове 

јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, 

бр.55/15) и члана 36. став 1. тачка 6. Статута 

општине Баточина (,,Службени гласник 

општине Баточина“, 10/08 и 5/15), Скупштина 

општине Баточина, на седници одржаној  дана 

02.06.2017. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА  

 

I Образује се Комисија за планове општине 

Баточина (у даљем тексту: Комисија) na 

период од 4 године, у следећем саставу: 

 

1. Гордана Радојевић, дипл. грађевински 

инж. из Крагујевца, са лиценцом ИКС 

број 411 400 404 и 317 F271 07, за 

председника 

2. Мирјана Ћирић, дипл. инж. 

архитектуре из Крагујевца, на предлог 

Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, са 

лиценцом ИКС број 100 0021 03,  200 

0018 03 и 300 К653 11, за заменика 

председника 

3. Бојана Дивац дипл. инж. архитектуре 

из Крагујевца, на предлог 

Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, са 

лиценцом ИКС број 200 0396 03, за 

члана 

4. Милун Милићевић, дипл. инжењер 

саобраћаја из Крагујевца, са лиценцом 

ИКС број 202 0611 04, 100 0176 11 и 

370 7639 04, за члана  

5. Војин Несторовић, дипл. инж. 

технологије из Обреновца, са 

лиценцом ИКС број  100 0134 09, за 

члана 

6. Ненад Крчум, дипл. просторни планер 

из Смедерева, са лиценцом ИКС број 

100 0031 03 и 201 0424 03, за члана 

7. Ивана Богдановић, дипл. инж. 

грађевине из Жировнице, за секретара 

 

II Задатак Комисије је обављање стручних 

послова у поступку израде и спровођења 

планских докумената, стручне провере 

усклађености урбанистичког пројекта са 

планским документом и законом којим се 

уређује планирање и изградња, обављање 

стручнe контролe планских докумената, 

јавног увида у плански документ у складу 

са законом и давања стручног мишљења 

по захтеву Општинске управе. 

 

III Административно – техничке послове 

припремања и одржавања седница 

Комисије обавља Одељење за имовинско 

– правnе послове, урбанизам,  

грађевинарство, стамбено – комуналне, 

инспекцијске послове и инвестиције 

Општинске управе оопштине Баточина. 

 

IV Начин рада и одлучивање Комисије 

уређује се Пословником о раду Комисије, 

који на предлог председника доноси 

Комисија на конститутивној седници 

већином гласова од укупног броја 

чланова.  

 

V Председнику, заменику председника, 

секртетару и члановима Комисије за рад 

у Комисији припада накнада. 

 

VI Висина накнаде по одржаној седници 

одређује се у висини 15%  просечне 

зараде без пореза и доприноса у 

Републици Србији према последњем 

објављеном податку Републичког завода 

за статистику. 

 

VII Чланови Комисије који немају 

пребивалиште на територији општине 

Баточина имају право на накнаду 

трошкова превоза, у висини цене 

повратне аутобуске карте на релацији од 

места пребивалишта до места одржавања 

седнице Комисије, на основу приложене 

карте за превоз, односно ако користе 

сопствени превоз, исплатиће се накнада 

трошкова превоза у висини цене 

аутобуске карте. 
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VIII Право на накнаду имају лица која нису у 

радном односу у надлежном органу 

општине Баточина који спроводи 

поступак стручне контроле и поступак 

јавног увида и којима није у опису посла 

обављање послова из делокруга рада 

Комисије из става 2. овог решења.  

 

IX Комисија ради према одредбама Закона, 

односно у складу са прописом којим се 

уређује стручна контрола, рани јавни 

увид и јавни увид у плански документ.  

 

X Ступањем на снагу овог решења престаје 

да важи Одлука o висини и условима за 

исплату накнаде члановима Комисије за 

планове  општине Баточина (,,Службени 

гласник општине Баточина“, број 6/13). 

 

XI Решење објавити у ,,Службеном гласнику 

општине Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у члану 52. Закона о планирању и 

изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 

испр. 64/10-одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 

42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 

98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и 

члану 13. Правилника о условима и начину рада 

Комисије за стручну контролу планских 

докумената, Комисије за контролу усклађености 

планских докумената и Комисије за планове 

јединице локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, 

бр.55/15) којима је прописано да ради обављања 

стручних послова у поступку израде и 

спровођења планских докумената, стручне 

провере усклађености урбанистичких пројеката 

са планским документима и овим законом као и 

давања стручног мишљења по захтеву 

надлежних органа управе, скупштина јединице 

локалне самоуправе образује Комисију за 

планове, да се председник и чланови Комисије 

именују из реда стручњака за област просторног 

планирања и урбанизма и других области које су 

од значаја за обављање стручних послова у 

области планирања, уређења простора и 

изградње, са одговарајућом лиценцом, да једну 

трећину чланова Комисије за планове, а чији 

мандат траје четири године, предлаже министар 

надлежан за послове просторног планирања и 

урбанизма и члана 36. став 1. тачка 6. Статута 

општине Баточина (''Службени гласник општине 

Баточина'', 10/08 и 5/15) којим је прописано да 

Скупштина општине у складу са законом доноси 

прописе и друге опште акте. 

Министарство грађевинарства, саобраћаја 

и инфраструктуре доставило је Скупштини 

општине Баточина акт број 119-01-00146/2017-

11 од 21.03.2017. године, којим је за чланове 

Комисије за планове предложило Мирјану 

Ћирић, дипл. инж. архитектуре из Крагујевца, са 

лиценцом ИКС број 100002103,  200001803 и 

300 К653 11, и Бојану Дивац дипл. инж. 

архитектуре из Крагујевца, са лиценцом ИКС 

број 200039603. 

На основу напред наведеног донето је решење 

као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-537/17-01 од 02.06.2017.године 

                                                                           

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                    

Бранислав Павловић 

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 129/07, 

83/2014-др.закон), члана 50. тачка 9. Закона о 

јавним предузећима (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 15/2016) и члана 36. 

став 1. тачка 9. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине Баточина број 

10/08, 5/15), Скупштина општине Баточина на 

седници одржаној дана 02.06.2017. године, 

донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу вршиоца дужности директора 

Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' Баточина 

 

 

I Драган Бојић, дипломирани инжењер 

менаџмента из Баточине, разрешава се 
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функције вршиоца дужности директора Јавног 

предузећа ''Лепеница Баточина'' Баточина. 

 

II Ово решење објавити у ,,Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Решења о 

разрешењу вршиоца дужности директора Јавног 

предузећа ''Лепеница Баточина'' Баточина, 

садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 129/07, 

83/2014-др.закон) и члана 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 10/08, 5/15) којима је 

утврђено да Скупштина општине именује и 

разрешава управни и надзорни одбор, именује и 

разрешава директоре јавних предузећа, 

установа, организација и служби, чији је 

оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у 

складу са законом. 

Чланом 50. тачка 9. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 15/2016) утврђено је да директор 

предузећа може бити разрешен пре истека 

периода на који је именован и у другим 

случајевима прописаним законом. 

Драган Бојић, дипломирани инжењер 

менаџмента, разрешава се функције вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' Баточина, због именовања 

на функцију директора Јавног 

предузећа''Лепеница Баточина'' Баточина. 

На основу наведеног одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-531/17-01 од  02.06.2017. год.                                                                                      

                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                           

Бранислав Павловић        

 

На основу члана 32. тачкa 9. Закона о 

локалној самоуправи (,,Сл.гласник Републике 

Србије“ , број 129/07, 83/14-др.закон), члана 24. 

став 3. Закона о јавним предузећима (,,Службени 

гласник Републике Србије“, број 15/2016) и 

члана 36. став 1. тачка 9. Статута општине 

Баточина (,,Службени гласник општине 

Баточина“ број 10/08, 5/15), на предлог 

Општинског већа општине Баточина, 

Скупштина општине Баточина на седници 

одржаној дана 02.06.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

o именовању директора Јавног предузећа 

,,Лепеница Баточина“ Баточина  

           I Именује се Драган Бојић, 

дипломирани инжењер менаџмента из Баточине, 

за директора Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' Баточина, на период од четири 

године. 

           II Именовани је дужан да ступи на 

рад у року од осам дана од дана објављивања 

овог Решења у ,,Службеном гласнику Републике 

Србије“.            

III Oво Решење је коначно. 

IV Решење са образложењем објавити 

у ,,Службеном гласнику Републике Србије“,  

,,Службеном гласнику општине Баточина“ и на 

интернет страници Општине Баточина. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог решења 

садржан је у одребама члана  24. став 3. Закона о 

јавним предузећима (,,Службени гласник 

Републике Србије“, број 15/2016), којим је 

прописано да директора јавног предузећа чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе именује 

орган одређен статутом локалне самоуправе, на 

период од четири године, а на основу 

спроведеног јавног конкурса, у одредбама члана 

32. тачкa 9. Закона о локалној самоуправи 

(,,Сл.гласник Републике Србије“ , број 129/07, 

83/14-др.закон) и и члана 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Баточина (,,Службени гласник 

општине Баточина“ број 10/08, 5/15), којима је 

утврђено да Скупштина општине именује и 
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разрешава управни и надзорни одбор, именује и 

разрешава директоре јавних предузећа, 

установа, организација и служби, чији је 

оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у 

складу са законом.  

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 31.03.2017. године 

донела је Одлуку о спровођењу јаног конкурса 

за избор директора јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' и огласила Јавни конкурс  за избор 

директора Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' Баточина број 020-337/17-01 (''Сл. 

гласник општине Баточина, бр. 8/2017). Јавни 

конкурс је објављен у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, број 33/2017 од 07.04.2017. 

године, ,,Службеном гласнику општине 

Баточина“, број 8/17 од 03.04.2017. године, у 

дневним новинама "Политика", као и на 

интернет страници општине Баточина 

www.sobatocina.org.rs. Јавни конкурс је трајао до 

08.05.2017. године. 

Јавни конкурс за избор директора Јавног 

предузећа ''Лепеница Баточина'' Баточина је 

спровела Комисија за спровођење конкурса за 

избор директора јавних предузећа чији је 

оснивач општина Баточина, која је образована 

Решењем Скупштине општине Баточина број 

020-1104/16-01 од 23.11.2016.године 

(,,Службени гласник општине Баточина“, број 

22/16). 

Комисија за спровођење конкурса за 

избор директора јавних предузећа чији је 

оснивач општина Баточина (у даљем тексу: 

Комисија) је по истеку рока за подношење 

пријава, на седници одржаној дана 12.05.2017. 

године, утврдила да је на Јавни конкурс за избор 

директора ЈП ''Лепеница Баточина'' Баточина, 

благовремено поднета једна пријава кандидата 

Драгана Бојића из Баточине, заведена под 

бројем 020-405/17-01 од 05.05.2017. године. 

Увидом у поднету пријаву, Комисија је 

констатовала да је кандидат доставио сву 

документацију назначену у Огласу о јавном 

конкурсу за избор директора јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' Баточина и на истој 

седници  сходно члану 40. став 1. Закона о 

јавним предузећима Комисија је саставила 

списак кандидата према коме се спроводи 

изборни поступак за избор директора ЈП 

,,Лепеница Баточина“ Баточина и то Драган 

Бојић, дипл. инжењер менаџмента, из Баточине, 

Краља Петра I бр. 21/21. 

Комисија је на седници одржаној дана 

22.05.2017. године, на основу Одлуке о поступку 

и мерилима за именовање директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина Баточина бр. 

020-442/17-01, сагласно одредбама Уредбе о 

мерилима за именовање директора јавних 

предузећа (,,Службени гласник Републике 

Србије“, број 65/2016), спровела изборни 

поступак провером и оцењивањем стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидата 

увидом у податке из пријаве и поднету 

документацију уз пријаву и усменом и писаном 

провером стручне способности, знања и 

вештина кандидата. 

На основу спроведеног изборног 

поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о 

јавним предузећима и чланом 4.-12. Одлуке о 

поступку и мерилима за именовање директора 

јавних предузећа чији је оснивач општина 

Баточина, Комисија је на седници од 22.05.2017. 

године, утврдила резултат за  кандидата и на 

основу члана 41. став 1. Закона о јавним 

предузећима саставила ранг листу кандидата за 

избор директора јавног предузећа ,,Лепеница 

Баточина“ Баточина и то 1. Драган Бојић, дипл. 

инжењер менаџмента, из Баточине, Краља Петра 

I бр. 21/21, са просечном оценом 2,4.  

Ранг листу са Записником о спроведеном 

изборном поступку Комисија је доставила  

Општинском већу општине Баточина ради 

припреме предлога акта о именовању директора 

ЈП ''Лепеница Баточина'' Баточина. 

На основу достављене Ранг листе и 

Записника о спроведеном изборном поступку, 

Општинско веће општине Баточина, утврдило је 

предлог Решења о именовању Драгана Бојића, 

дипл. инжењер менаџмента, из Баточине за 

директора Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' Баточина, на период од четири године 

и доставило га  Скупштини општине Баточина 

на усвајање. 

На основу свега напред наведеног, 

одлучено је као у диспозитиву решења.         

  

Доставити: 

http://www.sobatocina.org.rs/
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- Драгану Бојићу, из Баточине, Краља 

Петра I бр. 21/21 

- ЈП ''Лепеница Баточина'' Баточина, 

- архиви 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-532/17-01 од 02.06.2017. године 

- ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                          

-                                                                                         

-         Бранислав Павловић 

 

 На основу члана 130. став 3. Закона о 

здравственој заштити (''Сл. гласник РС'', број 

107/2005,72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 

57/2011, 119/2012, 45/13- др. закон, 93/2014, 

96/15 и 106/15),), члана 32. тачка 9. Закона о 

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

129/07, 83/2014 - др. закон), члана 36. тачка 9. 

Статута општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина'', број 10/08 и 5/15), 

Скупштина општине Баточина, на седници 

одржаној дана 02.06.2017. године, донела је 

 

 

Р  Е Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању члана Управног 

одбора Дома здравља Баточина 

 

 

I Разрешава се Драганка Јанковић из 

Никшића дужности чланa Управног 

одбора Дома здравља Баточина, из реда 

представника оснивача, на лични захтев. 

 

II Именује се Немања Мирковић из Градца 

за чланa Управног одбора Дома здравља 

Баточина, из реда представника оснивача.  

 

III Решење објавити у ,,Службеном гласнику 

општине Баточина“.. 

  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Правни основ за доношење овог Решења 

садржан је у члану 130. став 3. Закона о 

здравственој заштити (''Сл. гласник РС'', број 

107/2005,72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 

57/2011, 119/2012, 45/13- др. закон, 93/2014, 

96/15 и 106/15), којим је прописано да чланове 

управног одбора здравствене установе именује и 

разрешава оснивач, члану 32. став 1. тачка 9. 

акона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', 

број 129/07, 83/2014 - др. закон) и 36. став 1. 

тачка 9. Статута општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 10/08 и 5/15) 

којим је утврђено да Скупштина општине 

именује и разрешава Управни одбор установа 

чији је оснивач. 

 Драганка Јанковић из Никшића поднела 

је Скупштини општине Баточина оставку на 

чланство у Управном одбору Дома здравља 

Баточина. 

Сходно предлогу овлашћеног предлагача 

за представника у управном одбору на основу 

наведеног донето је решење као у диспозитиву.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-533/17-01 од 02.06.2017. године 

                                                                                       

                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                  

                    Бранислав Павловић 

 

На основу члана 53. став 2. Статута 

општине Баточина (''Службени гласник општине 

Баточина'', број 10/08, 5/15), члана 47. став 3. и 

56. Пословника о раду Скупштине општине 

Баточина (''Службени гласник општине 

Баточина'', број 7/12,16/13) у вези са Одлуком о 

образовању Анкетног одбора (,,Сл. гласник 

општине Баточина“ број 14/16 и 22/16), 

Скупштина општине Баточина, на седници 

одржаној 02.06.2017 године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извештаја Анкетног одбора 

 

 

Члан 1. 

 УСВАЈА СЕ Извештај Анкетног одбора о 

утврђивању чињеница о дуговањима и 

потраживањима директног корисника буџета  и 

индиректних корисника буџета и јавних 
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предузећа  као и трошење буџетских средстава у 

периоду 2008. до 2016. године, заведен под 

бројем 020-376/17-01 од 10.04.2017. године. 

 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-534/17-01 од 02.06.2017. године 

                                                                           

             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                     

                    Бранислав Павловић 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

И З В Е Ш Т А Ј 

о утврђивању чињеница о дуговањима 

и потраживањима директног 

корисника буџета  и индиректних 

корисника буџета и јавних предузећа  

као и трошење буџетских средстава у 

периоду 2008. до 2016. године 

 

Баточина, 

Март 2017.год. 

Садржај 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                                        

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА                                                                                                                                      

Анкетни  одбор ради утврђивања свих дуговања 

и                                                                                                               

потраживања  директног корисника и 

индиректних  корисника буџета                                                                                           

општине  Баточина и јавних предузећа  чији је 

оснивач                                                                                                                    

општина Баточина у претходном периоду. 

           На основу члана 53. Став 2. Статута 

општине Баточина (Службени гласник општине 

Баточина, број 10/08, 5/15), члана 47. Став 3 и 

члана 72. Пословника о раду Скупштине  

општине Баточина (Службени гласник општине 

Бааточина, број 7/12, 16/13) и члана 3 Одлуке о 

образовању Анкетног одбора  где Анкетни 

одбор има задатак да утврди сва дуговања и 
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потраживања директног корисника и 

индиректних корисника буџета  општине 

Баточина и сагледа стање у области трошења 

средстава буџета општине Баточина у 

претходном периоду  број 020-797/16-01 од 

23.08.2016. (Службени гласник општине 

Баточина, број 14/16, 22/16)  у складу са чланом 

5 став 2 Одлуке о образовању Анкетног  одбора 

и члана 56 Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина (Службени гласник општине 

Баточина, број 7/12, 16/13), Анкетни одбор на 

седници одржаној    __.јануара 2017. Године  

једногласно  је одлучио да Скупштини општине 

Баточина поднесе следећи 

ИЗВЕШТАЈ 

о утврђивању чињеница о дуговањима и 

потраживањима директног корисника буџета  и 

индиректних корисника буџета и јавних 

предузећа  као и трошење буџетских средстава у 

периоду 2008 до 2016 године 

 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Скупштина  општине Баточина  је на седници 

одржаној 23.08.2016. године донела Одлуку о 

образовању Анкетног одбора  и  у члану 3 

опредељује  задатак да утврди сва дуговања и 

потраживања директног корисника и 

индиректних корисника буџета општине 

Баточина и свих јавних предузећа чији је 

оснивач општина Баточина и сагледа стање у 

области трошења средстава буџета општине у 

претходном периоду. 

У члану 2. Одлуке утврђен је састав Анкетног 

одбора где се из редова одборника одређује  

један члан а други чланови су ван одборничких 

група али заступају све партије које имају 

одборнике у Скупштини општине Баточина. 

Чланови Анкетног одбора су: 

1.Чедомир  Јовановић из Баточине 

2.Зорица Зарковић из Баточине 

3.Вељко Ерцег из Баточине 

4.Живадинка Марковић Стијовић из Црног Кала 

5.Дејан Коматовић из Батичине 

6.Зоран Јовановић из Баточине 

7.Бранко Бањанац из Баточине 

Чланом 5. Одлуке предвиђено је да Анкетни 

одбор своје задатке утврђене Одлуком изврши у 

року од 90 дана од дана конституисања  

Анкетног одбора. Обзиром да је Анкетни одбор 

имао обиман задатак није могао због 

објективних разлога да у предвиђеном року 

изврши задатак те је на  седници Скупштине 

општине Баточина одржаној  23.11.2016. године 

донета  Одлука о И измени Одлуке о образовању 

Анкетног одбора број 020-1109/16 где је  

одређено да се задатак обави до 31.12.2016. 

године. 

Анкетни одбор је настојао да у року заврши 

своје задатке али објективности које су биле 

онемогућавале су бржи рад а нарочито ситуација 

око ЈКП 7 јули из Баточине и увођење стечаја у 

то предузеће. Ситуација ни сада није јасна и 

приступ документима је био онемогућен због 

непостојања одговорног лица за сарадњу и 

обезбеђивања  доступности  документацији. 

Анкетни одбор је сматрао да је највише 

проблема било у ЈКП 7 јули и био је максимално 

посвећен овим проблемима. И проблеми код 

других корисника буџетских средстава нису 

мање значајни али је доступност документацији 

била коректнија и омогућено је да се дође до 

одређених података и сазнања. Због заузетости  

стручних служби СО Баточина својим редовним 

законским обавезама које су имале приоритет и 

обавезе да испоштују рокове  према 
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министарствима   и извештајима према СО 

Баточина Анкетни одбор је често своје 

активности  морао да успори не својом 

кривицом. 

У наставку Извештаја Анкетног одбора биће 

детаљно обелодањено како је Анкетни одбор 

радио и до којих је чињеница дошао те ће у 

закључном делу Извештаја дати резиме и 

закључак о утврђеном стању обавеза и 

потраживања као и о начину трошења буџетских 

средстава. 

 

2. РАД АНКЕТНОГ ОБОРА 

Анкетни одбор ради утврђивања чињеница о 

трошењу средстава буџета Скупштине општине 

Баточине и да утврди сва дуговања и 

потраживања директног корисника и 

индиректних корисника буџета општине 

Баточина и свих јавних предузећа чији је 

оснивач  СО Баточина на својој првој 

конституитивној седници одржаној  07.09.2016. 

изабрао је за председника Анкетног одбора 

Јовановић Чедомира а за заменика Живадинку 

Марковић Стијовић. Утврђен је временски 

оквир контроле и то за период 2008 до 

15.07.2016. године. 

На другој седници Анкетни одбор, одржаној   

12.09.2016. године усвојен је План рада 

Анкетног одбора на основу којег је Анкетни 

одбор спроводио и реализовао своје активности.  

Обим посла и дуг временски период који је био 

задат Анкетном одобру за контролу, изискивао 

је да се изврши увид у обимну документацију и 

законске прописе како би се доносили правилни 

и непристрасни закључци о одређеним 

догађајима и пословним променама. За неке 

појаве Анкетни одбор је морао да се више пута 

враћа на задату тему да би се утврдиле праве 

чињенице како не би доносио погрешне 

закључке. 

Одлуком о формирању Анкетног одбора у члану 

4 став 5 предвиђено је да ће стручне и 

административно-техничке послове за потребе 

Анкетног одбора обављати Општинска управа 

општине Баточина.  Сем вођења записника и 

достављања потребне документација Општинска 

управа није пружала другу стручну помоћ а 

нарочито у области правне струке. На самом 

почетку извештаја истиче се да многа тражена 

документа  нису била доступна Анкетном 

одбору јер нису постојала у архиви СО 

Баточина, па је Анкетни одбор морао да 

одређена документа тражи и на другим местима. 

3. ОБАВЕЗЕ НА ДАН 15.07.2016. ГОДИНЕ 

Анкетни одбор је на основу члана 3 Одлуке о 

образовању анкетног одбора утврдио  обавезе и 

потраживања на дан 15.07.2015. године. Увидом 

у документацију  буџетског књиговодства 

утврђено је  да  обавезе за преузете кредите за 

капитално инвестирање од банака износе 

94.284.543,42 динара . У табели је назначено за 

које намене се буџет кредитно задуживао. 

Ред, 

број 
Назив банке Број уговора Датум 

 
у валути 

Остатак за  

отплату у 

динарима 

Немена кредита 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Хипо Алпе банка Л889/06 25.10.2006. ЦХР 318.255,00 32.411.782,63 

Реконструкција водовода, 
асфалта, канализационе мреже и 
градског трга 

2 Унион кредит банка Р0824/08 26.03.2008. Е 395.314,00 13.885.213,79 

Систем насеље Брзан, градски 
трг и друге капиталне 

инвестиције 

3 
Уговор о комисиону 
Фонд за развој 5017/10 21.12.2010. РСД   0,00 

Изградња канализационе мреже 
Доња Мала - Хидросрем 
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4 
Уговор о комисиону 
Фонд за развој 02-839/11 28.10.2011. РСД   4.413.152,00 Реконстсрукција трга I и II фаза 

5 Комерцијална банка 2210/15 28.10.2015. РСД   43.574.395,00 

Реконструкција путева 
канализација Доња Мала , 
Јевтићки крај и водовод Брзан 

   
УКУПНО: 

  
94.284.543,42 

  

Кредити су наменски коришћени и у наредној 

табели су дати подаци коришћења према 

пословним партнерима. На основу 

документације се види да су сви партнери 

измирени у целости. Документи су потписани од 

одговорних лица као и надрзорног органа који 

гарантују да су радови извршени.  Код 

финансирања реконструкције трга у Баточини 

коришћена су средства из Министарства 

животне средине и просторног планирања на 

основу Уговора број  401-00-2146/10-07-119 од 

21.12.2010. године. На основу Закључка Владе 

Републике Србије… 05 број 351-7433/2010-1 од 

14.10.2010 године  којим је утврдјено  да 

Пројекат Реконструкција градског трга у 

Баточини испуњава услове за реализацију 

активности  у складу са Законом  о подстицању 

грађевинске индустрије Републике Србије у 

условима економске кризе (Службени гласник 

РС број 45/10) као и кредит од Фонда за развој  

Републике Србије на основу Комисионог 

уговора о кредиту број 5016 од 21.12.20110. 

године предвиђено је да вредност појекта износи 

22.246.015,48 динара. Анексом уговора број  

401-00-2146/10-07-119 од 26.10.2011. године 

утврђена је нова вредност пројекта 

реконструкције Градског трга у Баточини на 

износ од 39.823.212,65 динара.  Рекоснтрукција 

Градског трга у Баточини  је завршена у 

вредности од 45.570.371,88 динара.  Влада 

Републике Србије је преко  Министарства 

животне средине и просторног планирања  

преко јавног дуга учествовала у финансирању са 

износом  15.929.285,06 динара бесповратних 

средстава као и 10% учешћа од  укупне 

вредности  Пројекта односно 3.982.321,27 

динара. Остатк финансијских средстава је 

обезбедила СО Баточина преко кредитног 

задужења код Фонда за равој Републике Србије 

као комисионара. 

Ред. 

бр. 
Назив банке 

Хипо Алпе  

банка 

Унион 

кредит 

 банка 

Уговор о 

комисиону 

Фонд за 

развој 

Уговор о 

комисиону 

Фонд за 

развој 

Комерцијална  

банка 
Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 Водопривреда Смедеревска Паланка 11.105.319,00 6.668.482,00       17.773.801,00 

2 ПЗП КРАГУЈЕВАЦ 10.199.063,00 23.327.096,00     33.706.305,32 67.232.464,32 

3 Метал цоп Марковац 1.300.000,00         1.300.000,00 

4 Тигар Брзан 4.063.035,00         4.063.035,00 

5 Бетоњерка Алексинац 218.536,00         218.536,00 

6 Нешић Живорад куповина земљишта за зону 653.658,00         653.658,00 

7 Велмор Београд 400.000,00         400.000,00 

8 Вис-иа Београд   4.803.342,00       4.803.342,00 

9 МП Велика Морава    600.000,00       600.000,00 

10 Куповина земљишта   3.864.219,00       3.864.219,00 

11 МЗ Брзан   1.029.071,00       1.029.071,00 

12 Хидро Срем  Сремска Митровица 12.05.2011.     2.068.145,16     2.068.145,16 

13 Хидро Срем  Сремска Митровица 11.08.2011.     3.192.719,79     3.192.719,79 

14 Хидро Срем  Сремска Митровица 20.03.2012.     2.447.935,03     2.447.935,03 

15 Хидро Срем  Сремска Митровица 11.05.2012.     963.600,00     963.600,00 

16 Руки цооп Сладаја Деспотовац 12.05.2011       11.946.963,79   11.946.963,79 
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17 Руки цооп Сладаја Деспотовац 26.08.2011       5.849.848,59   5.849.848,59 

18 Руки цооп Сладаја Деспотовац 26.08.2011       2.224.601,55   2.224.601,55 

19 Руки цооп Сладаја Деспотовац 15.11.2011       10.732.216,87   10.732.216,87 

20 Руки цооп Сладаја Деспотовац 19.03.2012       1.474.055,47   1.474.055,47 

21 Руки цооп Сладаја Деспотовац 20.03.2012       3.329.540,87   3.329.540,87 

22 Хидромонтажа Београд И и II ситуација         9.746.811,79 9.746.811,79 

23 Хидромонтажа Београд И део         121.278,00 121.278,00 

 

  27.939.611,00 40.292.210,00 8.672.399,98 35.557.227,14 43.574.395,11 156.035.843,23 

 

      4.228.076,00 17.512.246,00     

 

Камата     362.512,00 736.630,00     

 

      4.590.588,00 18.248.876,00     

        

        
ПРЕГЛЕД ПОТРАЗИВАЊА ИНДИРЕКНИХ КОРИСНИКА ИЗ БУДЗЕТА ОПСТИНЕ НА ДАН 15.07.2016. ГОДИНЕ 

Корисник 
Обавезе према 
добављацима 

Обавезе према 
радницима 

Минимални 
програм 

Регресирање троскова 
боравка деце у вртицу 

Укупно 

СС "Н.Тесла" 1.378.240,48 651.353,78     2.029.594,26 

ОС "Св.Сава" 10.335.403,54 1.184.328,02     11.519.731,56 

ПУ "Полетарац" 562.994,62 1.104.797,74 555.388,00 679.809,00 2.902.989,36 

КТЦ "Д.Обрадовиц" 90.046,34       90.046,34 

НБ "Вук Карадзиц" 158.994,86 52.407,71     211.402,57 

 
      Укупно 16.753.764,09 

 

 

Спецификација обавеза буџета општине Баточина на дан 15.07.2016. године 

231 Обавезе за плате и додатке 1.821.469,36 

  Плата за 06/2016 1.821.469,36 

232 Обавезе по основу накнаде запосленима 46.986,52 

  Превоз за 06/2016 46.986,52 

234 Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца 327.402,36 

  Плата за 06/2016 327.402,36 

237 Службена путовања и услуге по уговору 1.024.142,50 

  Накнада одборницима 227.464,00 

  Комисија за планове 182.940,50 

  Комисија за попис објеката 525.841,00 

  Савет за буџет 40.429,00 

  Бруто накнада Зам председника СОе 47.468,00 

243 Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти 7.551.360,06 

  Обрачун за 06/2016 226.928,54 

  Основна школа 4.715.213,31 

  Средња школа 1.868.024,45 

  Центар за социјални рад 175.901,95 

  Дом здравља 565.291,81 

244 Обавезе за социјално осигурање 514.678,00 

  Родитељски додатак за 05/2016 200.000,00 

  Родитељски додатак за 06/2016 210.000,00 

  Накнада за децу рођену у 2016 32.000,00 

  Превоз за децу 05/2016 48.452,00 

  Превоз за децу 06/2016 24.226,00 

245 Обавезе за остале расходе 2.595.548,33 
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  Обавезе за ПИД радника 1.800.000,00 

  Црвени крст 9.662,01 

  Спортска удружења 691.389,32 

  Остала удружења 94.497,00 

252 Добављачи у земљи 2.578.078,66 

  По спецификацији у прилогу 1.119.495,73 

  ЈКП 7. Јули 70.482,80 

  Дунав осигурање 75.142,02 

  Саша доо 540,00 

  Енмон, Жировница 9,00 

  СКГО 367.522,00 

  ТВ Центар Свилајнац 94.400,00 

  Стратком, Београд 95.000,00 

  МТЦ Ужице 3,00 

  РАД трејд, Жировница 224.790,00 

  Крип инжињеринг 339.680,00 

  Регионална агенција 166.668,00 

  Надзор за изградњу канала 24.346,11 

254 Остале обавезе 136.036.685,95 

  Фонд комуналне делатности 8.332.852,76 

  Фонд за путеве 22.253.945,15 

  Библиотека 211.402,57 

  Културни центар 146.789,00 

  Вртић 557.099,58 

  Месне заједнице 89.227,37 

  Балкански центар за миграције 77.600,00 

  Општинска изборна комисија 1.130.500,00 

 

ЈКП Водовод и канализација Крагујевац 103.237.269,52 

                                                                                                         152.496.351,74 

На основу изнетих података обавезе на дан 

15.07.2016. године износе: 

1.Кредитна задужења  буџета                                             

94.284.543,42 динара                                                                                                                                                                               

2.Обавезе буџета                                                            

152.496.351,74 динара                                                                                        

3.Обавезе бужета према индиректним 

корисницима               12.683.004,90 динара                                                                                                

4. Укупно:                                                               

                       259.463.899,06 динара 

 

4. ПРОБЛЕМАТИКА УГОВОРА О ЈАВНОМ 

ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ СА 

“ТОПЛИНГ ГРЕЈАЊЕ” доо Београд 

Јавно-приватно партнерство и концесије  

 

Закон о јавно-приватном партнерству и 

концесијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011) 

уређују се: услови и начин израде, предлагања и 

одобравања пројеката јавно-приватног 

партнерства; права и обавезе јавних и приватних 

партнера; надлежност Комисије за јавно-

приватно партнерство; услови и начин давања 

концесије; предмет концесије; правна заштита у 

поступцима доделе јавних уговора, као и друга 

питања.  

Јавно-приватно партнерство (ЈПП) у смислу 

овог закона јесте дугорочна сарадња између 

јавног и приватног партнера ради обезбеђивања 

финансирања, изградње, реконструкције, 

управљања или одржавања инфраструктурних и 

других објеката од јавног значаја и пружања 

услуга од јавног значаја, које може бити 

уговорно или институционално. 
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Концесија у смислу овог закона јесте уговорно 

ЈПП са елементима концесије, у коме је јавним 

уговором уређено комерцијално коришћење 

природног богатства, односно добра у општој 

употреби која су у јавној својини или обављање 

делатности од општег интереса, које надлежно 

јавно тело уступа домаћем или страном лицу, на 

одређено време, под посебно прописаним 

условима, уз плаћање концесионе накнаде од 

стране приватног, односно јавног партнера, при 

чему приватни партнер сноси ризик везан за 

комерцијално коришћење предмета концесије. 

Концесија се може дати ради комерцијалног 

коришћења природног богатства односно добра 

у општој употреби која су у јавној својини или 

обављања делатности од општег интереса, а 

нарочито: за истраживање и експлоатацију 

минералних сировина и других геолошких 

ресурса; за поједине делатности унутар 

заштићених подручја природе, као и за 

коришћење других заштићених природних 

богатстава; у области енергетике; за луке; за 

јавне путеве; за јавни превоз; за аеродроме; у 

области спорта и образовања; на културним 

добрима; за комуналне делатности; у области 

железница; за комерцијално коришћење жичара; 

у области здравства; у области туризма. 

Давалац концесије може бити:  

• Влада, у име Републике Србије, када су 

јавна тела и предмет концесије у 

надлежности Републике Србије; 

• Влада аутономне покрајине, у име 

аутономне покрајине, када су јавна тела и 

предмет концесије у надлежности аутономне 

покрајине; 

• скупштина јединице локалне самоуправе, 

када су јавна тела и предмет концесије у 

надлежности јединице локалне самоуправе; 

• јавно предузеће, односно правно лице 

овлашћено посебним прописима за давање 

концесије. 

Јавни позив се објављује у “Службеном 

гласнику РС”, у средству јавног информисања 

које се дистрибуира на целој територији Србије, 

на интернет страници јавног тела и на Порталу 

јавних набавки. Осим тога, јавни позив се по 

потреби објављује у једном међународном листу 

и интернет издању додатка Службеном листу 

Европске уније, а обавезно за пројекте чија је 

вредност већа од пет милиона евра. 

Комисија за јавно-приватно партнерство пружа 

стручну помоћ при реализацији пројеката јавно-

приватних партнерстава и концесија. Ову 

Комисију, која има 9 чланова,  образује Влада на 

предлог председника Владе, Министарства 

економије и регионалног развоја, Министарства 

финансија, Министарства за инфраструктуру и 

енергетику, Министарства животне средине, 

рударства и просторног планирања, аутономне 

покрајине и града Београда. 

Рок на који се закључује јавни уговор не може 

бити краћи од 5 година ни дужи од 50 година. 

Стабилизационом клаузулом је предвиђено да се 

у случају промене прописа након закључења 

јавног уговора које погоршавају положај 

приватног или јавног партнера – уговор може 

изменити без ограничења, и то у обиму који је 

неопходан да се приватни, односно јавни 

партнер доведе у положај у коме је био у 

моменту закључења јавног уговора.   

Правна заштита у поступку доделе јавног 

уговора обезбеђује се у складу са Законом о 

јавним набавкама. 

Јавни уговори се евидентирају у Регистру јавних 

уговора који води Министарство финансија као 

јединствену електронску базу података на 

Порталу јавних набавки. 

Анкетни одбор је у доброј намери да сагледа  

проблематику јавног приватног партнерства  

прегледао сву доступну документацију у вези са 

склапањем  Јавног уговора о давању концесије 

ради обављања комуналне делатности 

производње и дистрибуције топлотне енергије у 

насељеном месту Баточина са “Топлинг 

грејање” доо из Београда, Сланачки пут број 26, 

МБ 20507632. На основу сазнања и увида у 
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документацију везано за рад ЈКП “7 јули” из 

Баточине Анкетни одбор је анализирао како је 

дошло до овог Јавног уговора о давању 

концесије ради обављања комуналне делатности 

производње и дистрибуције топлотне енергије у 

насељеном месту Баточина.  Правни основ за 

склапање овог уговора је законска регулатива 

која је садржана у Закону о кумуналним 

делатностима (Сл. гласник РС број 88/11), Закон 

о јавној својини (Сл. гласник РС 72/11,88/13 и 

/16, Закон о јавном приватном партнерству и 

концесијама (Сл. гласник РС број 88/11), понуда 

број 1-15 од 05.01.2015. године садржи све 

дефинисане услове  који су јавно објављени и 

који морају да се поштују.  

Увид у документацију и хронологија догађаја 

указује да су се такве “објективне околности” 

свесно наметале и стварао амбијент 

неопходности  увођења јавног приватног 

партнерства у комуналној делатности.  Најпре је 

онемогућено да ЈКП “7 јули” из Баточине 

несметано  обавља поверене комуналне 

делатности на тај начин што му није омогућено 

да изврши репрограмирање својих обавеза према 

Пореској управи која је блокирала текући рачун 

ЈКП 7 јули због неизмирених обавеза  јавних 

прихода.  Блокада текућег рачуна ЈКП 7 јули од 

стране Пореске управе изазвала је неповерење 

код поверилаца тако да  су и повериоци почели 

да блокирају текући рачун.  Ова блокада је била 

изговор за увођење  јавног партнерства јер се 

види из преписке руководства ЈКП “7 јули” и 

оснивача Скупштине општне Баточина допис  

број 01-518 од 09.07.2014. године Записником 

сачињеним 10.10.2014. године у присуству 

представника ЈКП “7 јули” Баточина,  

Скупштине општине Баточина и “Топлинг 

грејање” доо из Београда припремљена  је таква 

ситуација да је било неизбежно прихватити све 

предлоге “Топлинг грејање” доо из Београда као 

једино могућа решење. И ако је предузеће ЈКП 

“7 јули” у блокади текућег рачуна од стране 

Пореске управе сачињава се Уговор о пословно 

техничкој сарадњи  број 01-728 од 10.10.2014. 

године и у члану 3 став 2 предвиђа се да сва 

потраживања од грађанства  наплаћује “Топлинг 

грејање” доо од 01.09.2014. године преко 

посебног шалтера. Све предузете радње су у 

супротности са чланом 46 Закона о платаном 

промету ("Службени лист СРЈ", бр. 03/02 и 

05/03, "Службени гласник РС",бр.43/04, 62/06, 

111/09 – др.закон и 31/11). Уговором о пословно 

техничкој сарадњи наговештава се уговор о 

јавном приватном партнерству и дају се на 

коришћење „Топлинг грејање“ доо из Београда 

комплетна постројења и мрежа топловода ради 

остваривања прихода уместо да се закључи 

уговор о закупу и да ЈКП „7 јули“ остварује 

приходе и да изнађе могућност да се деблокира. 

У читавој овој ујдурми учествује и локална 

самоуправа. Корак по корак, ишло се на то да 

„Топлинг грејање“доо буде партнер у будућој 

концесији нарочито зато што Скупштина 

општине Баточина доноси Одлуку о покретању 

поступка  јавно-приватног партнерства број 020-

462/14-01 од 14.07.2014. године.  Све се ради 

синхронизовано и смишљено. На овај начин 

смишљено је стваран амбијент неопходности да 

“Топлинг грејање” доо буде приватни партнер у 

Јанвом приватном партнерству. Чињенице 

указују на не случајну коинциденцију редоследа 

потеза. 

На седници Скупштине општине Баточина, 

одржаној дана  15.03.2013. године, а у циљу 

усклађивања оснивачког акта са Законом о 

јавним предузећима  донета је  Одлука о 

промени оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа „7 јули“ и поверавају  му се 

делатности  у члан 13.  тако да претежна 

делатност Јавног комуналног предузећа ''7. јули'' 

Баточина је:  35.30  Снабдевање паром и 

климатизација 
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Осим наведене претежне делатности, Јавно 

комунално предузеће ''7. јули'' Баточина ће се 

сходно донетој Одлуци бавити и другим 

делатностима, као што су: 36.00   Сакупљање, 

пречишћавање и дистрибуција воде; 37.00   

Уклањање отпадних вода; 38.11   Сакупљање 

отпада који није опасан; 42.21   Изградња 

цевовода; 43.22   Постављање водоводних, 

канализационих, грејних и климатизационих  

система; 47.78   Остала трговина на мало новим 

производима у специјализованим   

продавницама; 49.41   Друмски превоз терета; 

52.21   Услужне делатности у копненом 

саобраћају; 70.10   Управљање економским 

субјектом; 81.29   Услуге осталог чишћења; 

81.30   Услуге уређења и одржавања околине; 

96.03   Погребне и сродне делатности.    

Скупштина општине Баточина 30.12.2013. 

године, донела је Одлуку о другој допуни 

Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „7 јули“ Баточина. У 

Одлуци о промени оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа ''7. Јули'' Баточина (''Сл. 

гласник општине Баточина'', број 2/13, 7/13) у 

члану 13. после става 4. додаје се став 5. који 

гласи: '' Јавно комунално предузеће ''7. јули'' 

Баточина има искључиво право обављања 

следећих делатности: 35.30   Снабдевање паром 

и климатизација, 36.00   Сакупљање, 

пречишћавање и дистрибуција воде, 37.00   

Уклањање отпадних вода, 81.29   Услуге осталог 

чишћења, 81.30   Услуге уређења и одржавања 

околине.'' 

Скупштина општине Баточина  16.05.2014. 

године доноси Одлуку о стављању ван снаге 

Одлуке о другој  допуни одлуке о промени 

оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 

„7јули“ Баточина:  Ставља се у целини ван снаге 

Одлука о другој допуни Одлуке о промени 

оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 

''7. Јули'' Баточина, број 020-833/13-01 од 

30.12.2013. године (''Сл. гласник општине 

Баточина'', број 16/13). број: 020-276/14-01 од 

16.05.2014. године и све то са циљем да се 

створи амбијент неопходности за уговарањем 

јавног приватног партнерства. 

Скупштина општине Баточина доноси Одлуку о 

покретању поступка  јавно-приватног 

партнерства број 020-462/14-01 од 14.07.2014. 

године. Ова Одлука је обавезивла ЈКП “7 јули” 

да спроведе припреме за увођење јавног 

приватног партнерства. Овом Одлуком је 

предвиђено у члану  6 да се  спроведе поступак 

и да се после уговарања  Јавни уговор  

евидентира у Регистар јавних уговора који води 

Министарство финансија као јединствену 

електронску базу података на Порталу јавних 

набавки. Овај уговор није регистрован у 

регистру и ако је законска обавеза. Много 

других обавеза које су предвиђене Јавним 

уговором о јавном приватном партнерству нису  

одрађене.  

Трајна блокада текућег рачуна је уведена 

01.04.2014. године.  На основу  блокаде текућег 

рачуна руководство ЈКП “7 јули” у лицу 

директора шаље допис СО Баточина број 01-518 

од 09.07.2014. године којим се оснивач 

обавештава о немогућности обављања 

делатности због објективних потешкоћа и 

великих обавеза те предлаже да се нађе 

стратешки парнер то јест да се започне јавно 

приватно партнерство. Скупштина општине 

Баточина на својој седници одржаној 05.09.2014. 

године  формира стручну комисију која би 

проценила оправданост увођења јавног 

приватног партнерства. Решењем о  именовању 

стручног тима  за пројекат концесије поверавања 

комуналне делатности производње и 

дистрибуције топлотне енергије на територији 

општине Баточина формира се  Стручни тим 

који сачињавају : председник Вучковић 

Мирољуб, шеф  Одељења за имовинско правне 
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послове, урбанизам, грађевинарство, стамбено 

комуналне  и инспекцијске послове као 

председник,  Бранко Ђокић, председник СО 

Баточина, Небојша Трајковић, помоћник 

председника општине Баточина, Јулијана 

Раденковић из ЈКП 7 јули и Никола Дукић из 

ЈКП 7 јули. На истој седници је Скупштина 

општине Баточина усвојила  Одлуку о усвајању 

концесионог акта  за поверавање обављања 

комуналне делатности производње  и 

дистрибуције топлотне енергије на територији 

општине Баточина број 020-592/14-01 од 

05.09.2014. године. 

У исто време  са овим одлукама  “Топлинг 

грејање” доо доноси Одлуку о оснивању 

друштва ТМГ Топлота 16.10.2014. године број 

1024 и 03.11.2014 региструје га на адреси 

Баточина, Краља Петра И број 21 са ПИБ 

108740003 и матични број 21058289. У исто 

време Скупштина општине Баточина  у 

Службеном гласнику РС  број 120 од 04.11.2014. 

године расписује јавни конкурс за јавно 

приватно партнерество.  Исти конкурс је 

објављен 05.11.2014. године на портал јавне 

набавке СО Баточине а 07.11.2014. и у дневном 

листу Ало.  

На расписани конкурс  јављају се два учесника, 

“Тополинг грејање” доо из Београда и “Морава” 

Ниш. “Топлинг грејање” доо има комплетну 

документацију и испуњава услове конкурса. 

“Морава” Ниш формално учествује на конкурс 

јер нема понуду нити комплетну документацију. 

Нормално, стручна комисија даје позитивно 

мишљење на понуду “Топлинг грејање” доо из 

Београда и на основу тога Председник општине 

Баточина својом Одлуком о избору 

најповољније понуде број 020-299/15-01 од 

05.03.2015. године потврђује да је то 

најповољнија и једино прихватљива понуда. 

Скупштина општине Баточина је на седници од 

04.03.2015. године донела Одлуку о давању 

сагласности на коначни нацрт јавног уговора о 

давању  концесије ради обављања комуналне 

делатности производње и дистрибуције 

топлотне енергије у насељеном месту Баточина  

број 020-289/15-01 (Сл. гласник општин 

Баточина 4/15 од  04.03.2015). Јавнои уговора о 

давању концесије ради обављања комуналне 

делатности производње и дистрибуције 

топлотне енергије у насељеном месту Баточина 

је закључен, потписан,  оверен и заведен 

01.04.2015. године под бројем 020-354/15-01 код 

Скупштине општине Баточина а под бројем  495 

код Топлинг грејање доо Београд. 

Анкетни одбор је на основу увида у 

документацију о Јавном приватном партнерству 

дошао до закључка да се према јавној својини 

није поступало савесно и одговорно из следећих 

разлога:     

1.-није извршена примопредаја покретне и 

непокретне имовине између Јавног и Приватног 

партнера. Приватни партнер је ушао у посао и 

посед без записника и пописа шта је и у каквом 

стању преузео покретну и непокретну имовину. 

Није сачињен попис шта је дато приликом 

уласка у посао “Топлиг грејању” доо Београд. 

Нису испоштоване одредбе Одлуке о 

прибављању и располагању стварима у јавној 

својини општине Баточина (Службени гласник 

општие Баточина 6/14) из члана 3    став 2 тачка 

4, члана 4     став 1 као и члана 6. Приватни 

партнер је све време у поседу непокретности 

зграде топлане као и комплетне мреже 

топловода и земљишта односно складишног 

простора у кругу топлане.  Нема пописа нити се 

зна шта је од опреме Топлинг грејање доо из 

Београда преузело од Скупштине општине 

Баточина обзиром да је општина Баточина 

својом одлуком о поверавању комуналних  

делатности  производње и дистрибуције 

топлотне енергије одузела то право ЈКП 7 јули 

из Баточине.  Анкетни одбор није могао да дође 

до сазнања шта је и у каквом стању предата 
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покретна и непокретна имовина  односно опрема 

(котолови) и зграда. Овакав однос  увођења у 

посао партнера је веома непримерен и бахат 

однос према имовини каква год да је а нарочито 

што је то имовина у јавној својини. Дозвољено 

је да се од 5 преузетих котлова дође на 2 котла. 

Приватни партнер се према имовини која је у 

јавној својини понашао као према приватној 

својини тако да није ни у једном тренутку у 

складу са Јавним уговором  консултовао и 

тражио сагласност Јавног партнера као власника 

те имовине која је дата на коришћење.  Анкетни 

одбор није могао да дође до докумената у којима 

би дошао до сазнања да је постојала 

координација активности Јавног и Приватног 

партнера.  Оволика небрига о јавној својини је 

недопустива јер нема трагова шта је стварно 

предато и у каквом стању  да би могло да се 

упоређује са затеченим стањем и да се мере 

евентуални напредци у побољшању квалитета 

комуналне делатности производње и 

дистрибуције топлотне енергије.  

2.Јавним уговором је у члану 6 став 3 

предвиђено да је Приватни партнер  у обавези да 

сачини Програм производње и дистрибуције 

топлотне енергије односно програм 

инвестирања као и обим финансијских средстава 

потребних за реконструкцију и модернизацију 

технологије производње топлотне енрегије и да 

такав Програм достави Већу општине Баточина 

на одобравање. Програма нема нити постоји 

било каква комуникација између пословодства 

Приватног партнера и Већа општине Баточина 

однсно Јавног партнера.  Анкетни одбор није 

добио ни један докуменат из којег се може 

квантификовати све што је преузето и да се види 

шта ће се и у ком обиму урадити на побољшању 

. Све је остало на чини ми се, и како буде биће. 

Овакав однос ситуацију чини веома 

непоузданом и не решивом. У члану 17 став 1 

тачка 3 се каже  “да Општинско веће Баточина 

да сагласност на Програм који донси надлежни 

орган Приватног партнера”  као услов  и обавеза 

Приватног партнера да би могао да отпочне са 

пословима  уз испуњење претходних услова из 

Јавног уговора а у складу са Законом.  Исто 

тако, у члану 18 Јавног уговора дефинисано је 

шта Програм мора да садржи да би био усвојен и 

одобрен за примену. Ништа од горе наборјаног 

није урађено. 

3. Министарство рударства и енергетике РС, 

дана 25.02.2015. године, донело је Решење о 

уступању основних средстава број 401-00-

65/37/2015-08, којима је ЈКП-у ''7. Јули'' 

Баточина уступљено на трајно коришћење, без 

надокнаде, 12 (дванаест) комада калориметара, а 

чија испорука је констатована Записником о 

квантитативном и квалитативном пријему 

калориметара, заведен у ЈКП-у ''7. Јули'' под 

бројем 01-455 од 09.06.2015. године.Како је 

Јавним уговором о давању концесије ради 

обављања комуналне делатности производње и 

дистрибуције топлотне енергије у насељеном 

месту Баточина број 020-354/15-01 од 

01.04.2015. године, обављање наведене 

делатности поверено предузећу ''Топлинг 

грејање'' доо Београд, као приватном партнеру, 

то је Министарство рударства и енергетике у 

свом допису број 401-00-65/37/2/1/2015-08 од 

18.04.2015. године, навело да је калориметре 

потребно предати Општини Баточина, као 

јединици локалне самоуправе, која ће их даље 

својим актом пренети на крајњег корисника, 

како би средства - калориметри одговарали 

својој сврси, а за које потребе су и 

пренета.Одлука о преносу покретних ствари 

на коришћење предузећу „Топлинг грејање“ 

доо Београд број 020-799/15-01 од 04.09.2015. 

(Службени гласник  општине Баточина 10/15) 

врши се пренос покретних ствари на 

коришћење, без надокнаде, коме је Јавним 

уговором о давању концесије ради обављања 

комуналне делатности производње и 

дистрибуције топлотне енергије у насељеном 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

274 

месту Баточина, поверено обављање наведене 

делатности, и то: 12 (дванаест) калориметара, 2 

(два) ЦД- а Министарства енергетике, развоја и 

заштите животне средине број 404-02-7/2/2014-

09, Оптичка глава за очитавање са УСБ Дривер 

каблом (тyпе 6699099, прод. 140416 Покретне 

ствари из  одлуке преносе се на коришћење, без 

надокнаде, предузећу ''Топлинг грејање'' доо 

Београд, на период од 35 (тридесетпет) година, 

односно на период за који је закључен Јавни 

уговор о давању концесије ради обављања 

комуналне делатности производње и 

дистрибуције топлотне енергије у насељеном 

месту Баточина, како би средства - калориметри 

одговарали својој сврси, у циљу унапређења 

квалитета услуга.У складу са чланом 9 Одлуке о 

прибављању и располагању средствима у јавној 

својини општине Баточина (Службени гласник 

СО Баточина 6/14) дата су на коришћење. 

Међутим, ова имовина није забележена у 

књигама СО Баточина нити је исказана вредност 

ових средстава. Поводом овог Уговора о јавном 

приватном партнерству у јавности  је створена  

негативна слика јер није поступак вођен до краја 

јавно и коректно. Сви позитивни ефекти су 

изостали сем што се СО Баточина привидно 

ослободила обавеза да не финансира комуналну 

делатност производње и дистрибуције топлотне 

енергије. Ни у једном документу није утврђено 

право стање ствари нити су урађене анализе и 

студије оправданости оваквог уговора сем што 

је оркестрирано писано да је ЈКП “7 јули” 

неликвидан и несолвентан и да није у 

могућности да обавља делатност.  

Анкетни одбор не оспорава чињеницу потребе 

за јавним приватним партнерством али овај 

уговор је сачињен веома аљкаво и недоследно 

тако да данас локална самоуправа нема података 

ни шта је дала, у ком обиму и које вредности и у 

место да руководи процесом и врши контролу 

над извршењем уговора имамо ситуацију да је 

јавна својина дата приватном партнеру на 

коришћење и располагање а да незна шта за 

узврат треба да добије. Нема механизме 

контроле јер нема ни Програма инвестирања и 

производње нити динамику улагања. Приватном 

партнеру је омогућено да располаже тржиштем 

и убирањем прихода обављањем поверене 

делатности а да при том не консултује Јавног 

партнера нити подноси извештаје о раду ради 

контроле. Није добро што су грађани 

препуштени приватном партнер на милост и 

немилост и којима се не пружа адекватна услуга 

за коју је одговорна СО Баточина.У оваквим 

условима не постоје паратметри ни критеријуми 

којима би се мерио квалитет извршења 

поверених делатности. 

Увидом у евиденције директног и индиректних 

корисника буџета установљавају се износи који 

се плаћају ТМГ Топлота доо из Баточине.  Из 

ових података се види да јавни сектор плаћа 

импозантну цифру буџетских средстава. 

Иамајући у виду и број грађана корисника 

услуга ТМГ Топлота доо из Баточине  као и 

степен наплате, постоје реалне претпоставке да 

ово предузеће послује позитивно. Међутим, ово 

предузеће послује  са губитком и не обезбеђује 

концесиону накнаду по одредбама Јавног 

уговора. У претходном период општина 

Баточине није контролисала овај процес нити се 

из документације види да је преузимала било 

шта у циљу контроле тог процеса. Нема ни 

једног документа разматраног на седницама 

Општинског већа из области реализације Јавног 

уговора. 
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Табеларни преглед корисника буџета за грејање по рачунима ТМГ Топлота Батоцина 

Назив 2014 2015 2016 Укупно 

СШ "Н.Тесла" 1.079.301,00 4.389.122,00 4.748.720,00 10.217.143,00 

ОШ "Св.Сава" 1.370.449,00 5.573.116,00 6.029.721,00 12.973.286,00 

НБ "Вук Караџић" 114.660,00 352.581,00 378.380,00 845.621,00 

ПУ "Полетарац"   380.896,00 1.621.880,00 2.002.776,00 

Дом културе 62.656,00 191.101,00 206.765,00 460.522,00 

ЈП "Лепеница"   77.380,00 196.427,00 273.807,00 

Општина 582.299,01 2.348.606,00 2.562.115,56 5.493.020,57 

  3.209.365,01 13.312.802,00 15.744.008,56 32.266.175,57 
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5. УГОВОР  СО БАТОЧИНА СА АСА 

ВРБАК доо Лапово 

Депоновање комуналног отпада представља, као 

и у већини општина широм Србије једини начин 

одлагања чврстог отпада  у општини Баточина. 

Организовано сакупљање комуналног отпада 

поверено је фирми “А.С.А. Врбак” доо из 

Лапова. 

 Увидом у регистрацију на сајту АПР Друштво 

за управљање санитарном депонијом Врбак доо, 

Лапово (Варошица) основано је 20.01.2006. 

године под матичним бројем  20122048 . 

скраћени назив ВРБАК доо Лапово. Оснивачи 

овог друштва су  5 (пет општина) Велика Плана, 

Лапово,  Рача Крагујевачка, Деспотовац и 

Баточина са по 20% учешћа у капиталу. Има 

законског заступника господина Дејана 

Петровића ЈМБГ 1505959172208 у вд мандату. 

Нема забележби, нема информација о 

оснивачком акту, нема органа управљања, нема 

одлуке регистратора о регистрацији друштва,   

нема обелодањених и поднетих финансијских 

извештаја за 2014 и 2015 годину, нема  никаквих 

објављених докумената. Текући рачун 150-

13567-80 код Цреди банке.  

Друштва са ограниченом одговроношћу А.С.А. 

Лапово (Варошица) матични број 20338369 

основано је учешћем у капиталу од стране 

ВРБАК доо од 49% које  је уписало и уплатило 

новчани капитал од 48.953,21 динара и 245.000 

евра  ( 245.000 x 123,00=30.135.000) уписало као 

неновчани капитал који није унет и који стоји 

као обавеза за осниваче.  ФЦЦ ЕКО друштво са 

ограниченом одговорношћу из Београда  

уписало је и уплатило   23.300.300,00 плус  

50.097,36 што укупно износи 23.350.397,36 

динара или 50% учешћа  и .А.С.А. 

Интернатионал енвиронментал сервице ГмбХ 

матични број ФН 32957  из Аустрије је уписало 

и уплатило 982,45  плус 467.147,71 динара што 

укупно износи  468.130,16 динара или 1% 

учешћа у капиталу. Ова структура је дефинисана 

Уговором о поверавању комуналних делатности 

стратешком партнеру на период од 25 година у 

делу II тачка 1.2 страна 2 а на основу Јавног 

позива од 07.09.2006 године и понуде  од 

22.09.2006. године коју је  дало А.С.А. 

Интернатионал Енвиронмент Сервицес ГмбХ 

односно Одлуке Скупштине привредног 

друштва “Врбак” доо. 

Одлуком о давању сагласности о оснивању 

заједничког предузећа за сакупљање и 

рециклажу комуналног отпада за општине 

Баточина, Велика Плана, Деспотовац, Лапово, 

Рача и Свилајнац број  020-66/06-1 од 

19.06.2006. године  дата је сагласност да 

„Врбак“ доо из Лапова и АСАЕС доо Крагујевац 

оснују  заједничко предузеће са седиштем  у 

Лапову које би се бавило сакупљањем и 

рециклирањем комуналног отпада на територији 

шест општина.  Исто тако, Одлуком број  020-

9/01 од 06.03.2007. године  Скупштина општине 

Баточина је  дала сагласност да се на основу 

Одлуке  привредног друштва „Врбак“ доо из 

Лапова распише јавни конкурс за прикупљање 

писмених понуда за избор стратешког партнера 

за поверавање обављања комуналне делатности. 

„ Врбак“ доо је у име општине Баточина 

закључило уговор  и изабрала стратешког 

партнера А.С.А.  Интернатионал енвиронментал 

сервицес ГмбХ. На основу овог Уговора  

поверава се обављање комуналне делатности на 

25. година. Истом Одлуком у тачки ИВ даје се 

сагласност  да „Врбак“ доо  са  А.С.А. 

Интернатионал енвиронментал сервицес ГмбХ 

склопи Уговор о оснивању друштва са 

ограниченом одговорношћу „А.С.А. Врбак“ доо 

са седишетем у Лапову и да  органзује и пусти у 

рад  друштво ограничене одговорности а ради 

заједничког  прикупљања  комуналног  отпада.  

Одлуком Скупштине друштва Врбак доо од 

09.11.2006 године усваја се Уговор о 

поверавању комуналних делтности стратешком 

партнеру на период од 25. година а за потребе 

комуналних делатности, односно сакупљање, 

превоз, третирање и одлагање комуналног 
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отпада, укључујући и рад депоније и центра за 

третирање отпада који се налази на територији 

КО Лапово. 

На основу Уговора о поверавању обављања 

комунлане делатности  доноси се Одлука број 

020-37/08-01 од 21.03.2008. године којом се 

прихвата и даје сагласност  на Уговор о 

одлагању  неопасног отпада  између Општине 

Баточина и Привредног друштва А.С.А. „Врбак“ 

доо из Лапова. Склопљен је Уговор о сакупљању 

отпада број 020-36/08-01 од 24.03.2008. 

Основним уговором од 18.03.2008. године број 

020-36/08-01 од 24.03.2008. утврђене су цене 

услуга.  23.11.2012. донета је Одлука о давању 

сагласности на предлог Анекса уговора о 

сакупљању отпада и у   тачки II даје се 

сагласност на цене из члана 1 Анекса уговора 

број  020-728/12-01 од 04.12.2012. године. 

Анексом уговора уз основни уговор уговара се 

нижи ниво цена и од 01.04.2011 године  члан 1 

став 1 тачка 4.1 утврђена је цена 121,00 динара 

по члану домаћинства а од 01.02.2013. цена ће се 

утврђивати и мењати у складу  са чланом 26 и 28 

Закона о комуналним делатоностима сходно 

члану 1 тачка 4.4.. 

За правна лица цена од 01.04.2011. године цена 

је 21,13 динара по м2 месечно без ПДВ сходно 

члану 1 тачка 4.6. Почев од 01.02.2013. године 

цене ће се утврђивати  у складу  са Законом о 

комуналним делатностима сходно члану 26 и 28 

а у складу са чланом 1 тачка 4.7. 

Члан 1 тачка 4.9 Анекса уговора за физичка лица  

предвиђа да сваког 1.јануара  у наредном 

периоду АСА „Врбак“доо има право да 

усклађује цене , чланом 1 тачка 4.12 Анекса 

Општина Баточина даје сагласност и одобрење 

како на цене сакупљања отпада дефинисане 

овим уговором, тако и на начин усклађивања 

цена сакупљања отпада како је то дефинисано  

овим уговором. Цене се усклађују сходно Закону 

о комуналним делатностима члан 26 и 28. 

Веома важно и битно везано за цене је Решење 

број 020-20/13-01 од 14.03.2013. године којим је 

у алинеји  И  одобрена цена  за физичка лица 

142,78 динара месечно по кориснику односно 

члану домаћинства  а у алинеји II за правна 

лица дата је сагласност на цену од 24,93 

динара по м2. Ове цене се усклађују и 

примењују у складу са чланом 26 и 28 Закона о 

комуналним делатностима. Треба извршити 

анализу ових  права у вези са правом  на 

усклађивање цена. АСА Врбак доо нема 

комуникацију са СО Баточина тако да цене 

утврђују сами без одобрења  Општинског већа 

како је предвиђено уговором. 

На основу обавеза из Уговора  почеле су 

преписке између А.С.А. „Врбак“ из Лапова и 

Општине Баточина и највише на рекламацијама 

цена које су најчешће рекламиране због 

нетачних мера и цена. 

Допис број 025-165/14-05 од 10.04.2014. године 

сходно члану 7 Закона о јавним набавкама треба 

утврдити и доделити искључиво право у 

пружању услуга . Овај допис је упутила 

општина  Баточина у циљу сазнања да ли АСА 

„Врбак“ доо може да врши јавне набавке без 

тендера. АСА „Врбак“ доо је 19.06.2014 на 

допис  број 025-165/14-05 од 10.04.2014.  

доставила непотписан допис који није заведен у 

којем се тврди да нису обавезни да поштују 

Закон о јавним набавкама. 

Овакво стање како је сада  треба преиспитати  и 

преиспитати комплетан однос а нарочито у 

области формирања цена. 

На основу расположивих докумената, а то не 

значи да их нема још, није било могуће 

сагледати целокупну ситуацију и положај 

локалне самоуправе у овом Уговору. Такође 
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остаје недефинисано како мењати цене  што 

такође треба преиспитати. У основном Уговору 

и у Анексу  нигде није дефинисан начин 

преузимања  опреме од ЈКП „7 јули“, попис 

средстава која су дата, на пример, камион 

смећар који је добијен из донација, велики број 

контерјнера који су купљени нови а које користи 

АСА „Врбак“.   

У зависности од расположења у АСА „Врбак“ 

или руководству локалне самоуправе Баточине 

средства су се давала или узимала. Тако, према 

информацијама,  камион смећар се често шетао 

из руке у руку.  Зато све ово мора бити под 

посебном пажњом  и треба доћи до свих 

релевантних докумената јер очигледно да их 

нема у СО Баточина, нешто је у приватним 

рукама, нешто у општини а највише у ЈКП „7 

јули“. Према информацијама и сазнањима као и 

разговора са бившим  директором ЈКП „7 јули“ 

Добривоје Ковановић није хтео да потпише 

документ о примопредаји средстава и да је такав 

документ потписао Председник  Скупштине 

Општине Баточина у то време. Такав папир би 

требало да постоји у АСА „Врбак“ доо. На 

основу разговора са представницима АСА 

„Врбак“ доо у Лапову  се дошло до сазнања да 

таква документа не постоје у њиховој архиви 

као и да они нису овлашћени да такве 

информације дају с обзиром да постоји друштво 

„Врбак“доо које је представник оснивачког 

капитала општина па и општине Баточина.  Исто 

тако, документа ЈКП „7 јули“ тренутно нису 

расположива за увид због не постојања 

одговорног лица, не постојања запослених у 

њему, због небриге о документима, хаотичне и 

несређене архиве. Исто тако, покренут  па 

обустављен поступак стечаја ЈКП „7 јули“ 

онемогућава увид у документацију пословних 

односа између ова два предузећа. Једино што се 

са сигурношћу може утврдити да постоје донете 

одлуке које су објављене у Службеним 

гласницима СО Баточина са скромним 

образложењима и без икакве студије 

оправданости као и анализе потребе за таквим 

уговором. Одузимањем права на обављање 

комуналне делатности сакупљања отпада ЈКП 

„7јули“ из Баточине одузима му се 

најдоходовнија делатност  и на тај начин 

угрожава опстанак. Према сазнањима и 

разговора са тадашњим руководством није било 

потребно да се уступа делатност у корист АСА 

„Врбак“ доо из Лапова јер је ЈКП „7 јули“ ту 

делатност обављало коректно и убирало 

приходе. У том периоду је ЈКП „7 јули“ имало 

бесплатно одлагање смећа на депонији ЈКП 

„Чистоћа“ из Крагујевца.  

Овим уговором је нанешена штета ЈКП „7 јули“ 

из Баточине на тај начин што му је одузето 

право обављања комуналне делатности 

изношења  смећа која је најпрофитабилнија. 

Овим је нарушен економски амбијент, одузето 

тржиште и онемогућено коректно и исплативо 

пословање које је доносило и највише пара. То 

је и почетак урушавања економске снаге и 

стабилности овог комуналног предузећа. Не 

постојање квалитетног образложења као ни 

анализа оправданости одузимања делатности 

наводи на закључак да је постојала самовоља и 

однос снага у Скупштини општине Баточина 

који није водио рачуна о јавном интересу. 

Овим уговором АСА Врбак доо је омогућено да 

наплаћује услуге сакупљања отпада од грађана 

као и од свих индиректних корисника буџета. 

Од  СО Баточине наплаћује сваку тону 

депонованог отпада што годишење износи цца 

9.000.000,00 динара а од индиректних корисника 

буџета  за услугу изношења смећа још цца 

1.500.000,00 динара. На овај начин ЈКП „7 јули“ 

је изгубио свој приход а СО Баточина има одлив 

буџетских средстава. 

Није дефинисан оснивачки улог, није уплаћен, 

није исказан у књигама, незна се ко је члан 

Надзорног одобра у АСА од стране СО 
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Баточина, ко је пристуствовао седницама, ко је 

расправљао о завршним рачунима и мног других 

питања. АСА Врбак доо  није ни једном поднело 

извештај о раду Општинском већу Баточина, 

није поднело програм рада и пројекцију развоја 

и унапређења квалитета услуга, није поднет 

никакав инвестициони план. СО Баточина је 

само корисник и платац услуга изношења смећа. 

СО Баточина и ако је поверила обављање 

комуналне делатности изношења смећа АСА 

Врбак доо, не утиче нити управља овим 

процесом.  

Неопходно је ово партнерство са АСА Врбак 

преиспитати, анализирати и ставити на дневни 

ред Скупштине општине Баточине у циљу 

сагледавања стања и предлога шта и како даље, 

са економском анализом и студијом 

оправданости и одрживог развоја. Услуге које 

АСА Врбак доо врши на теритирији СО 

Баточине су највише и то је неодрживо. Није 

незамариво и  оптерећење буџета за услуге које 

плаћа локлана самоуправа и индиректни 

корисници. У табели се види убирање прихода 

по годинама и по корисницима. Задњих година 

су износи високи и могли би бити предмет 

анализе у циљу сагледавања оправданости 

оваквог партнерства. 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Укупно 

1 Основна школа  5.000 80.000   1.122.061 880.576 747.979 530.281 922.494 858.539 5.146.930 

2 Средња школа Никола Тесла             242.335 252.911 252.911 748.158 

3 Дсом културе Доситеј Обрадовић       42.771 85.543 25.644 52.572 52.652 52.652 311.835 

4 Библиотека Вук Караџић                      30.011        30.011 60.022 

5 Дечји вртић Полетарац         197.054 151.914 87.149 141.503 141.503 719.123 

6 Општина Баточина 88.519 141.631 141.631 221.687 98.672 183.161 115.634 186.915 186.915 1.364.766 

7 Дом здравља           168.000 126.000 126.000 126.000 546.000 

8 Фондови за комуналну делатност   1.200.435 5.055.309 6.955.934 6.524.640 7.810.866 8.935.712 8.591.655 9.082.939 54.157.490 

  УКУПНО: 93.519 1.422.066 5.196.940 8.342.453 7.786.484 9.087.565 10.089.684 10.304.141 10.731.470 63.054.323 

 

На жалост, ноншалантно улажење у посао са  АСА 

Врбак доо и оснивањем друштва Врбак доо  је 

довело до тога да локлна самоуправа односно СО 

Баточина од тада па до данас није у прилици да 

контролише и управља процесима  сакупљањем, 

депоновањем и рециклирањем неопасног отпада.  

Више од десет година ова област није на дневном 

реду органа локалне самопураве. Нема анализе рада, 

нема предлога инвестирања, нема програма рада на 

који би Општинско веће дало примедбе или 

предлагало неке нове мере. Ни један извештај о раду 

Врбак доо није био на дневном реду као ни извештај 

АСА Врбак доо. Из свега се може констатовати да 

општина Баточина не може и не утиче на квалитет 

пружања услуга из комунлане делатности 

прикупљања неопасног отпада.  Ово стање се мора 

променити на тај начин што ће органи општине 

Баточине морати да узму активну улогу у 

одлучивању на побољшању квалитета услуга. Ово се 

нарочито односи на квалитет услуга на сеоским 

подручјима где је изразито недовољно контерјнера за 

смеће. 

 Анкетни одбор констатује да ЈКП „Водовод и 

канализација“ преузимањем водоснабдевања 

Баточине није преузео ни једног радника ЈКП „7 

јули“ нити је са територије Баточина запослио новог 

радника. 

6. ПРОБЛЕМАТИКА ВОДОВОДА И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ЈКП „7 ЈУЛИ“  

БАТОЧИНА 

ЈКП „7 јули“ основано је 1989 године Одлуком о 

организовању Јавног комуналног предузећа за 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије  7 

јули Баточина (Службени лист Региона 

Шумадије и Поморавља број 28/1989) и 

регистровано као Јавно комунално предузеће за 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије 

„7 јули“ Баточина и уписано у регистар 
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Агенције за привредне регистре Решењем број 

65692 од 09.06.2005. године. Приликом прве 

регистрације предузеће је регистровано код 

Привредног суд у Крагујевцу. 15.03.2013 је 

извршено прво усклађивање организације и 

начин пословања са Законом о јавним 

предузећима (Службени гласник РС број 

119/12). Предузеће је основано са циљем да се 

бави производњом и дистрибуцијом топлотне 

енергије, топле и вреле воде и паре као 

делатношћу од општег интереса. Ова делатност 

је регистрована као претежна делатност. ЈКП „7 

јули“ бави се и другим делатностима као што је 

сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, 

сакупљање отпада који није опасан, изградњом 

цевовода, постављање водоводних, 

канализационих, грејних и климатизационих 

система, осталом трговином на мало у 

специјализованим продавницама. 

Крајем 2013. године донета је  Одлука о другој  

допуни Одлуке о промени оснивачког акта 

јавног комуналног предузећа „7 јули“ Баточина 

број  020-833/13-01  од 30.12. 2013 којом се 

одлучује да искључиво право обављања 

делатностима снабдевање паром и 

климатизацијом, сакупљање, пречишћавањем и 

дистрибуцијом воде, уклањање отпадних вода, 

услуге осталог чишћења, услуге уређења и 

одржавања околине има ЈКП „7 јули“ из 

Баточине. 

Исто тако, 16.05.2014. године Скупштина 

општине Баточина из одређених разлога доноси 

Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о другој 

допуни Одлуке о промени оснивачког акта 

Јавног комуналног предузаћа “7 јули” Баточина 

број 020-276/14-1. Овом  Одлуком се одузимају 

сва права на искључиво право  бављењем 

комуналним делатностима која су дата Одлуком 

број  020-833/13-01 од 30.12.2013. године (''Сл. 

гласник општине Баточина'', број 16/13). 

Доношењем ових одлука је почетак краја ЈКП „7 

јули“ Баточина. 

Истог дана Скупштина општине Баточина 

доноси  Одлуку о водоснабдевању на територији 

општине Батичина број 020-275/14-01 од 

16.05.2014. године којом чланом 1 послове 

снабдевања водом за пиће и дистрибуцију воде 

на територији општине Баточина поверава ЈКП-

у „Водовод и канализација“ из Крагујевца. 

Чланом 5 ове Одлуке  утврђује се обавеза да 

Општина Баточина с једне стране и ЈКП 

„Водовод и канлизација“ са друге стране 

закључе уговор којим  ће се прописати права и 

обавезе у управљању водоводним системом 

Баточине а који ће ратификовати Скупштина 

општине Баточина. 

Тако уходаном шемом понашања 14.07.2014. 

године Скупштдина општине Баточина је донела 

Одлуку о потврђивању уговора о снабдевању и 

дистрибуцији воде за пиће на територији 

општин Баточина број 020-459/14-01 којом се 

потврђује уговор број 020-416/14-01 од 

27.06.2014. године.  Чланом 5. Уговора 

предвиђено је да ће ЈКП „Водовод и 

канализација“ почети са очитавањем и наплатом 

утрошка воде од 01.06.2014. године. Овим 

уговором је Скупштина општине Баточина више 

него очигледно склопила уговор о преузимању 

дуга од ЈКП „7 јули“  у висини од 124.910.653,92 

динара што се види у члану 14 став 2.  Чланом 

15 став 1 се утврђује да Корисник (СО Баточина) 

приступа наведеном дугу из члана 14  Уговора. 

Имајући у виду Закон о платном промету  

(Службени лист СРЈ 3/02; 5/03, Сл. Гласник РС 

број 43/04; 62/06; 111/09; 31/11 и 139/14) као и 

Закон о платним услугама (Сл. Гласник РС  

139/14) и Закон о обављању плаћања правних 

лица, предузетника и физичких лица која не 

обављају делатност (Сл.гласник РС бр. 68/2015) 

а сходно члану  5 “…..Правна лица и 

предузетници не могу измиривати међусобне 
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новчане обавезе на начин из става 1. овог члана, 

уколико су њихови рачуни у тренутку плаћања 

блокирани ради извршења принудне наплате, 

осим ако друкчије није утврђено законом којим 

се уређује порески поступак.” У члану 87а став 7 

Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији (Сл гласник РС 80/02…..108/16) 

утврђује да “……Банка је дужна да по пријему 

налога од стране организације надлежне за 

принудну наплату, издатог на основу решења из 

става 2. овог члана, одмах обустави измирење 

новчаних обавеза које порески обвезник има 

према трећим лицима на основу уговора о 

промени поверилаца, односно дужника у 

одређеном облигационом односу (асигнација, 

цесија и др.), по основу пребијања 

(компензација) и по другом основу у складу са 

законом, осим за плаћања по основу исплата 

зарада и накнада трошкова (за долазак на рад и 

одлазак с рада и за време проведено на 

службеном путу у земљи и иностранству), као и 

по основу других примања (отпремнина при 

одласку у пензију, солидарна помоћ и помоћ у 

случају смрти запосленог или члана његове уже 

породице) и новчаних накнада из социјалног 

програма за запослене којима престаје радни 

однос у процесу реструктурирања предузећа и 

припреме за приватизацију, стечаја и 

ликвидације.” 

У члану 15 став 3 Уговора је предвиђена и 

екстра казнена камата у висини есконтне стопе 

за неисплаћени дуг. 

Овим уговором је СО самовољно у име грађана 

преузела обавезу плаћања растура воде. 

Непрецизно и спорно је наметнута обавеза без 

пристанка грађана а и да нису о томе 

обавештени. На овај начин овим уговором је СО 

Баточина на себе преузела обавезу да то 

измирује јер није консултовала грађане. 

Чланом 13 Уговора је уговорено да уговор траје 

годину дана од дана потписивања и да ће се 

сачињавати  нови годишњи Аекси уговора. Није 

сачињен ни један  Анекс уговора о продужењу  

важења уговора. Овај уговор на основу овог 

члана више не важи.  

Скупштина општине Баточина доноси  Одлуку о 

начину обављања комуналне делатности 

снабдевања водом за пиће и пречишћавање и 

одвођење атмосферских и отпадних вода број 

020-979/15-01 од 06.11.2015. године. У члану 1 

став 2 и члан 45 став 2 се позива на Уговор о 

поверавању врешења делатности који није 

анексиран и није му продужен рок важења. У 

члану 72 ове Одлуке се само утврђује да 

престаје да важи Одлука о условима и начину 

организовања послова у обављању комуналне 

делатности пречишћавања и дистрибуције воде  

и пречишћавања и одвођења отпадних вода ( 

Службени гласник општин Баточина број 1/09) и 

Одлука о водоснабдевању на територији 

општине Баточина (Службени гласник општине 

Баточина  број 5/14). Уговоре се у прелазним 

одредбама не спомиње. 

Анекс I уговора број 020-416/14-01 склопљен је 

дана 09.12.2016. године под бројем 01-020-1183 

којим се врши репрограмирање обавеза из члана 

14 и додаје се нови члан 15а којим се регулише 

начин измирења обавеза у наредних 120 рата 

почев од 01.01.2017. године.  

Овакав начин додељивања вршења делатности је 

доста дискутабилан јер сем додељивања 

обављања делатности није ништа дефинисано 

нити је неком Одлуком или документом 

утврђено шта је дато на коришћење ЈКП 

“Водовод и канализација”.  Решењем о 

именовању комисије број 020-269/14-01 од 

14.05.2014. године је покушано да се изврши 

анализа постојећег стања водовода и 

канализације и да се утврди дужина и кавлитет 

водоводне мреже и канализације на територији 
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општие Баточина.  Стручни људи су углавном 

били из ЈКП “Водовод и канлаизација” из 

Крагујевца. У записницима и коначном 

извештају ове комисије се установљава дужина 

мреже даје се опис стања и кавалитета али се не 

констатује вредност како водоводне тако и 

канализационе мреже. Углавном се описује 

стање. Комисија није предложила ни једну меру 

на побољшању и евентуалну реконструкцију 

мрежа ради побољшања кавалитета услуга. 

Записником број 7489 од 13.06.2014 комисија је 

као најважнију ставку утврдила укупан 

финансијски дуг ЈКП “7 јули” према ЈКП 

“Водовод и канализација”  у висини од 

124.910.653,92 динара без прилога и утврђене 

старосне структуре потраживања. Нема 

документа на основу којих се утврђује  вредност 

мрежа које се дају на коришћење, нема 

примопредајне листе и попис шта је дато на 

коришћење. Остаје отворено питање како се и у 

чијој евиденцији води ова имовина и ко за њу 

одговара. Према члану 11 став 2 Закона о јавној 

својини (Сл гласник РС број 72/11, 88/13 И 

105/14) мрежом се сматра непокретна ствар са 

припацима, односно збир ствари, намењених  

протоку материјала или енергије ради њихове 

дистрибуције корисницима или одвођења од 

корисника. Водоводна мрежа спаде  у мрежу у 

смислу члана 11 став 1 Закона о јавној својини. 

Реч је о мрежи која је намењена  за пружање 

услуга (снабдевање водом). Она се не може дати 

у својину већ на коршћење. Начин коришћења и 

чувања није прецизиран нити је речено у чијим 

ће се књиговодственим евиденцијама водити ова 

имовина. Нема докумената о примопредаји. 

.Сматрамо да је уговор веома неповољан са 

назнакама и штетности. Непотребно је преузета 

велика финансијска обавеза која оптерећује 

буџет у дужи временски период са великом 

апсолутном цифром и сасвим непотребно. 

Анализа би показала да је сасвим другачије 

требало поступити и да није било потребно 

преузимати дуг већ да је било корисније да се 

субвенционисало ЈКП “7 јули” Баточина тако да 

би на дирактан начин буџет општине имао 

корист од пореза на зараде радника као и од 

убраног ПДВ. Било је потребно стабилизовати 

ЈКП “7 јули” и омогућити му да опстане а не 

одузимати му једну по једну делатност и од њега 

учинити богаља.  

Снабдевање водом је од веома велике важности 

за живот и стандард грађана па због свега 

изнетог Анкетни одбор сматра да ова 

проблематика мора бити много транспарентније 

третирана и много чешће стављана на дневни 

ред  у циљу побољшања снабдевања водом као и 

инвестирањем у водоводну мрежу. На основу 

увида у разну документацију која је била 

доступна Анкетном одбору изводи се закључак 

да се овом проблем прилазило веома 

непрофесионално на свим нивоима и свим 

структурама које су одлучивале о овој 

проблематици. О инвестицијама и проблематици 

инвестиција у области водоснабдевања биће 

више речи код анализе инвестиција Фонда за 

комуналну делатност. 

 

7. ПРОБЛЕМАТИКА ЈЕДНОКРАТНЕ 

ПОМОЋИ 

У циљу испуњавања своје функције СО 

Баточина је из буџета вршила доделу помоћи 

одређеној катергорији становништва. У тешким 

условима у којима живе поједини грађани били 

су принуђени да се обрате за помоћ. Међутим, 

критеријуми који су дефинисали те услове као и 

начин доделе тих средстава није био у функцији 

помоћи таквом слоју становништва и грађана 

Баточине. 

Прегледана су сва Решења о исплати 

једнократне помоћи. Ишло се у Центар за 

социјални рад за додатне инфомрације. Од 

силних исплаћених једнократних помоћи у првој 
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половини 2012 године  као покрће постоје  само 

издата Решења о додели једникратне помоћи и 

исплата. Нема мишљења Центра за социјални 

рад да су то лица која су заиста социјално 

угрожена или да су интервјуисана од стране 

Центра за социјални рад и да се констатује 

имовно стање односно социјални статус. Сва 

решење су издавана на основу Правилника о 

једнократној помоћи произвољно и самовољно. 

Било је потребно само да се поднесе захтев. 

Било је довољно да неко зна да се дели неки 

новац и поднесе захтев, добија оно што је 

тражио. У целој овој ситуацији се непобитно 

закључује да је Правилник о једнократној  

помоћи донео Председник општине Баточина 

сам и примењивао по критеријумима које је он 

сам одређивао и процењивао. У Правилнику о 

једнократној помоћи нема критеријума како 

поделити ове помоћи, нема мишљења Центра за 

социјални рад а Решења су доношена по 

слободној процени и по личним симпатијама. 

Анкетни одбор се не може отети утиску да се 

ове једнократне помоћи исплаћују у 

предизборном периоду 2012 године (избори су 

одржани 06.05.2012. године) и да је служило 

само за куповину гласова. Финансијска средства 

су обезбеђена из буџета и из буџета Републике 

Србије у износу од 2.148.500,00 динара из 

наменских средстава за пројекат Хуманост на 

делу . Целокупан износ је уплаћен 08.02.2012. 

године у износу од 1.360.000,00 динара.                                      

Једнократна помоћ је исплаћивана  у:                                                                                                                                                              

2012 години 2.148.500,00  динара                                                                                                                                     

2013 години 1.218.390,00 динара,                                                                                                                                                                   

2014 години 1.056.619,00, динара                                                                                                                                                                     

2015 години    466.500,00 динара,                                                                                                                                                      

2016 години     164.500,00, динара до 24.априла 2016. 

године   

У овом мноштву издатих решења има мало решења 

која су комплетна и која имају суштину за коју су 

издата, мало је средстава исплаћено социјалним 

случајевима. За Анкетни одбор није социјални случај 

ако неком појединцу касни плата неколико месеци 

или ако му је плата мала, социјални случајеви су где 

у породицама не ради нико, немају за хлеб, за 

лекове, немају за најосновније потребштине за живот 

и лица које је процењивао Центар за социјални рад 

који је за то оспособљен и кадровски попуњен. 

Једнократне помоћи су исплаћиване и онима којим је 

каснила исплата зарада. 

На основу расположиве документације и увида у ту 

документацију Анкетни одбор је констатовао да су 

ове помоћи дељене недокументовано, произвољно, 

по личним симпатијама и у очи избора из чега се 

може извући мотив и разлог исплате једнократне 

помоћи. Износ од 2.148.500,00 динара је 

респектабилан за оскудан  буџет општине Баточина. 

 
Ред. 

Бр. 
Име и презиме Број решења Датум Износ Документација 

Мишљење Центра за 

социјални рад 
Напомена 

1 Виолета Симић, Црни Као 400-5/12-01 06/01/12 6.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Куповина животних намирница 

2 Виолета Симић, Црни Као 400-45/12-01 20/02/12 6.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Куповина животних намирница 

3 Максимовић Владимир, 

Прњавор 

400-54/12-01 19/04/12 16.000,00 - не Куповина животних намирница 

4 Виолета Симић, Црни Као 400-57/12-01 20/03/12  -Без документације не Одбивена 

5 Божидар Димић, Баточина 400-60/12-01 05/03/12 4.500,00 -Копија личне карте не  

6 Горица Бига, Баточина 400-64/12-01 05/03/12 12.000,00 -Изјава о кучној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Школовање деце 
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7 Драган Димић, Баточина 400-71/12-01 09/03/12 20.000,00 -Без докумемтације не Упис апсолвентског стажа 

ћерке 

8 Марија Маврак, Баточина 400-72/12-01 08/03/12 6.000,00 -Изјава о кућној 

ѕаједници 

-Лекарско увереЊе за 

ћерку 

не Трошкови операције детета 

9 Новица Станојевић, 

Баточина 

400-81/12-01 13/03/12 6.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

-Уверење са НСЗ 

не Куповина основних намирница 

10 Миодраг Вучковић, Црни 

Као 

400-92/12-01 29/03/12 8.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Трошкови школовања деце 

11 Јовица Ђорђевић, 

Баточина 

400-100/12-01 20/03/12 12.000,00 -Упут за лечење у КЦ 

жене 

не Куповина лекова и одласка на 

лекарску контролу 

12 Виолета Симић, Црни Као 400-121/12-01 29/03/12 3.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Куповина основних живорних 

намирница 

13 Миленко Вељовић, Црни 

Као 

400-137/12-01 06/04/12 16.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Куповина основних живорних 

намирница 

14 Срећко Стојановић, 

Баточина 

400-174/12-01 17/04/12 6.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Куповина основних живорних 

намирница 

15 Драгана Дукић, Баточина 400-172/12-01 19/04/12 17.500,00 -Копија личне карте, 

-Копија индекса 

не Помоћ у плаћању школарине на 

медицинском факултету 

16 Миомир Станковић, 

Баточина 

400-178/12-01 18/04/12 14.000,00 -Копија личне карте не ОШ Свети Сава Баточина, због 

тешке материјалне ситуације 

17 Бојан Јевтић, Брзан 400-181/12-01 19/04/12 17.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Куповина лека за сина 

18 Сања Танасијевић, 

Прњавор 

400-203/12-01 19/04/12 15.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Трошкови лечења детета 

19 Сунчица Првуловић, 

Брзан 

400-223/12-01 24/04/12 6.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Куповина основних животних 

намирница 

20 Небојша Милосављевић, 

Баточина 

400-205/12-01 23/04/12 30.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

-Отпусна листа сина-

ДК 

не Трошкови лечења детета 

21 Божица Димић, Баточина 400-405/12-01 10/09/12 6.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Због тешке материјалне 

ситуације 

22 Саша Павловић, Лапово 400-413/12-01 12/07/12 50.000,00 -Лекарско уверење не Лечење у Бечу 

23 Предраг Бошковић, , 

Баточина 

400-416/12-01 06/08/12 4.000,00 -Лекарско уветење не Куповина лекова 

24 Славољуб Миливојевић, 

Доброводица 

400-427/12-01 19/07/12 30.000,00 -Копија личне карте не Куповина основних животних 

намирница 

25 Душица Ђорђевић, 

Баточина 

400-432/12-01 14/08/16 5.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Куповина основних животних 

намирница 

26 Бранко Павловић, 

Баточина 

400-444/12-01 09/08/12 20.000,00 -Лекарско уверење 

-Копија личне карте 

не Операција ноге 

27 Михајло Димитријевић, 

Градац 

400-466/12-01 31/08/12 25.000,00 -Извод о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Трошкови школовања 
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-Потврда о школовању 

28 Ана Јевтић, Баточина 400-467/12-01 31/08/12  -Извод о кућној 

заједници 

-Копиа личне карте 

553-00-88/2-12 Одустала 

29 Ненад Димић, Баточина 400-488/12-01 28/09/12 15.000,00 -Извод о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

-Уверење НСЗ 

не Трошкови школовања деце 

30 Зоран Пантелић, 

Бадњевац 

400-489/12-01 28/09/12 15.000,00 -Извод о кућној 

заједници 

-Копија Личне карте 

не Трошкови школовања деце 

31 Роса Динић, Баточина 400-494/12-01 18/10/12 3.000,00 -Изјава о кучној 

заједници 

-Копија личне карте 

553-00-82/2-12 Ради у Дому здравља, куповина 

основних животних намирница 

32 Зорица Стојановић, 

Баточина 

400-496/12-01 08/10/12 5.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

-Уверење НСЗ 

553-00-84/2-12 Куповина основних животних 

намирница 

33 Славољуб Миловановић, 

Брзан 

400-502/12-01 26/10/12 4.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

553-00-87/2-12 Школовање деце 

34 Снежана Филиповић, 

Кијево 

400-506/12-01 26/09/12 3.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Школовање деце 

35 Стефан Маринковић, 

Баточина 

400-508/12-01 28/09/12 15.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

не Уплата школарине 

36 Ана Јевтић, Баточина 400-509/12-01 01/10/12 12.000,00 -Изјава о кућној 

заједници 

-Копија личне карте 

-Извештај лекара  за 

дете 

не Трошкови лечења детета 

37 Наташа Савић, Црни као 400-525/12-01 22/10/12 15.000,00 -Копија личне карте 

-Лекарско уверење ѕа 

дете 

не Трошкови лечења детета 

38 Миладин Симић, 

Баточина 

400-548/12-01 27/11/12 3.000,00 -Изјава о кућној 

ѕаједници 

-Копија личне карте 

не Куповина основних животних 

намирница 

39 Наташа Савић, Црни Као 400-595/12-01 21/12/12 

 

15.000,00 -Копија личне карте 

-Лекарско уверење ѕа 

дете 

не Трошкови лечења деце 

 

Најчешће образложење у захтевима за 

једнократну помоћ је тешка материјална 

ситуација у породицама.  Ови захтеви су 

недокументовани и веома слабо образложени и  

без стручног мишљења Центра за социјални рад. 

 

Имајући у виду напред речено Анкетни одбор 

долази до закључка  да су драстично прекршене 

све норме Закона о социјалној заштити  (Сл. 

гласник РС број 24/11) а нарочито члан 14, 68, 

110 и 119 по којима је било неопходно да 

коришћење исплате једнократне помоћи врши 

Центар за социјални рад а да једино у натури то 

може вршити служба одређена актом јединице 

локалне самоуправе.  

Истовремено се девалвира намера законодавца 

да се помоћ пружа лицима којима је неопходно 

уз уважавање  њихових физичких, психичких, 

моралиних и других стања. 
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8. ПРОБЛЕМАТИКА СПОРТСКИХ 

КЛУБОВА 

Анкетни одбор је на основу извештаја о 

утрошку буџетских средстава  за спорт извршио 

увид у пословне књиге одређених клубова где су 

средства највише трошена и нарочито обратио 

пажњу на утрошак који је мало или недовољно 

документован. Анкетни одбор је посебно 

посветио пажњу већим клубовима који су имали 

веће захватање из општинског буџета. Исто 

тако, посебна пажња је посвећена одређеним 

трошковима за које је сматрано да су могли да 

буду злоупотребљени. Нарочита пажња је 

посвећена код трошења буџетских средстава за 

набавку: опрме, горива, хранарине, зарада, 

аутобуског превоза.  

Анкетни одбор је на основу дописа и 

обавештења представницима ФК Слога из 

Баточине посетио просторије ФК Слога. 

Присутни испред  ФК Слога су Секретар клуба  

ФК Слога  Видаковић Владимир и економ клуба     

Марковић Тодор.    Анкетни одбор је прегледао 

расположиву документацију и прикупио 

одговарајуће информације. На самом почетку 

секртар клуба господин Видаковић Владимир је 

изјавио да даје на увид сву документацију којом 

располаже. Напоменуо је да није извршена 

примопредаја између старог и новог 

руководства клуба. Секретар клуб је изјавио   да 

располаже документацијом коју је затекао у 

просторијама клуба али да није добио 

документацију ранијег периода и то 

документацију од 2010 па уназад. Изјавио је да 

је од претходног секретара клуба ФК Слога 

Ђокић Небојше добио печат и Статут.  

Прегледом документације вршена је провера 

документованости утрошака буџетских 

финансијских средстава за хранарине, путне 

трошкова, зараде запослених, набавке опреме, 

набавке горива, превозу фудбалера и других 

трошкова. 

Код набавке опреме установљено  је да сваку 

набавку прати рачун о набавци. Код издавања 

опреме није рађено требовање и није назначено 

лице које дугује ту опрему (штуцне, копачке, 

чарапе, дресови, пешкири и друго). Нема 

рачунополагача а није ни нормативно утврђено 

колико траје та опрема. Нема правилника о 

употреби и дужини рока употребе. Овакво 

издавање и набавка опреме је одокативно и не 

регулисано интерним Правилником. 

Методом узорака проверили смо набавке из 

2012 године и то по следећим рачунима:                                                                              

Р-н 7/12 од 16.03.2012. на износ од 8.550,00 

Спорт визион доо Крагујевац                                                                                   

Р-н 78 од 13.02.2012. на износ од 7.160,00  

ЦАРВЕЛ доо Крагујевац                                                                                     

Р-н 1-3/2012 од 01.03.2012 на износ од 5.391,00 

БЕСТ  Крагујевац                                                                                                

Р-н 2/12 од 22.02.2012 на износ од 8.990,00 Н 

Спорт  Крагујевац                                                                                                     

Р-н 42 од 31.12.2011 на износ од 7.492,00 Делта 

спорт Београд                                                                                                    

Р-н 2012/02-1608-031 од 16.08.2012 на износ 

5.395,00 Интерспорт С-ИСИ доо Београд                                                           

Провером у књиговодству сви ови рачуни су 

уредно прокњижени. 

Провером документације за исплату хранарине 

установљено је да су сачињаване признанице 

као и да су хранарине исплаћиване на текуће 

рачуне играча. Такође је исплаћивана и накнада 

за тренинге. За износ хранарине до неопорезивог 

износа није се обрачунавао порез а изнад 

неопорезивог  износа обрачунаван је порез на 

друге прихода али не адекватно и не по закону.   

На основу Правилника о награђивању играча и 

чланова стручног штаба  број 1-3 од 15.01.2010 

године који је донео Управни одбор ФК Слога 

није предвиђено да се играчима исплаћују 

трошкови тренинга сем хранарине. Нема 

никаквог накнадног акта који оправдава исплату 

ових накнада.  
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Увидом у документацију код исплате горива 

установиљено је  да у благајни постоје рачуни 

набавке горива. Сви рачуни имају фискалне 

исечке. Ни један рачун као документ правдања 

трошка нема путни налог, нема ко је трошио 

гориво, нема регистарски број возила, нема 

пређених километара,  нема на којој релацији је 

вожено и нема  извештаја  за које сврхе је 

трошено гориво, на пример превоз фудбалера на 

одигравање утакмица  и на коју утакмицу. Ни 

један рачун није оверен потписом  одговорног 

лица. Сходно  тачкама 9,10,11 и 12  Правилника  

о награђивању играча и чланова стручног штаба  

овакво исплаћивање је неосновано и 

неоправдано јер у овим тачкама Правилника 

регулисано је накнађивање путних трошкова а 

сходно Одлукама УО. Исплата готовинских 

рачуна за набавку и утрошка  горива је вршена 

неселективно.  Трошило се и исплаћивало 

бахато и неконтролисано. Анкетни одбор није 

могао да утврди колико је горива утрошено 

оправдано а колико неоправдано.  Исплате за 

утрошено гориво су недокументовано 

исплаћиване и неосновано јер сем рачуна не 

постоји основ тог трошка. Трошкови утршка 

горива су из године у годину смањивани а расли 

су трошкови превоза аутобусом или минибусом. 

За превоз фудбалера аутобусима склапани су 

уговори са превозницима. Констатација је да су 

исплате за гориво вршене неконтролисано, 

самовољно и без икакве контроле, довољно је 

било да се донесе готовински рачун и да буде 

исплаћен. 

Контролом документације за исплаћене зараде 

запослених у фудбалском клубу ФК Слога 

утврђено је да су истовремено радили по два до 

три радника.  У клубу нема  Правилник о раду и 

систематизацији  радних места тако да није било 

могуће са поузданошћу утврдити да ли су ова 

радна места потребна или не. Углавном су  

радници запошљавани на месец дана или три 

месеци што значи на одређено време. Ови 

радници нису радили на пословима фудбалског  

клуба већ су били на пословима у управи 

Општине Баточина. Анкетни одбор је извео ову 

констатацију на основу  потврда које су радници 

подносили за накнаду трошкова превоза за 

долазак и одлазак са посла. Ова документација 

се налази у књиговодственим документима 

архивирани у регистраторима у ФК Слога 

Баточина. 

Провером је  утврђено да се у књигама не воде 

подаци о продаји улазница. Нема трага о висини 

колико је остварен приход  у претходном 

период. Новац прикупљен продајом улазница се 

користио неконтролисано и без евиденције.  

Анкетни одбор није могао да утврди висину 

убраног прихода али указује на злоупотребу и 

прикривање прихода. 

Извршена је контрола пословних књига ЖСК 

Жировница за период 2012-2016 године. 

Документацију је доставио и презентовао Карић 

Немања. Прегледана је документација као и 

књижења по годинама од 2012 до 2016. године. 

У 2012. години за спортску опрему је утрошено 

115.424,00 динара. За све набавке постоје 

оригинални рачуни који су уредно прокњижени. 

За реконструкцију игралишта утрошено је 

66.092,00 динара ( за превоз земље 34.200,00 

динара, за ваљање терена 28.200,00 динара и за 

утрошено гориво 3.572,50 динара). За трошкове 

такмичења утрошено је 168.310,00 динара 

(трошкови судија и делгата 135.310,00 динара и 

трошкови котизације за такмичење 30.540,00 

динара). 

У 2013. године је за спортску опрему утрошено 

206.501,00 динара (тренерке, дресови,шорцеви, 

копачке, голманске рукавице, мреже за голове) 

све документовано и прокњижено у 

књиговодству. За уређење просторија и 

свлачионице утрошено је 68.200,00 динара. За 

трошкове такмичења утрошено је 237.480,00 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

288 

динара ( за трошкове судија и делгата 171.750,00 

динара  и за котизације и чланарине 65.730,00 

динара). За хранарину играча је утрошено  

450.000,00 динара. На списку лица која су 

примала хранарину налази се и Миливоје 

Радовановић који је члан управе. Зараде су 

исплаћене за период Биљани Тодоровић за 

период од 15.11. до 31.12.2013. године у износу 

од  72.537,22 динара у бруто износу. Радно 

место у клубу није систематизовано и нема 

Правилник о раду. 

У 2014. години  за спортску опрему је утрошено 

196.266,00 динара, за одржавање терена 

47.140,00 динара, трошкови такмичења 

336.140,00 динара. За хранарину играчима 

утрошено је 638.021,90 динара, а на списку се 

такође налзи и Миловоје Радовановић који је 

члан управе. За зараде радника у клубу 

исплаћено је 1.129.791,44 динара бруто и то за 

Биљану Тодоровић И-ВII/2014 по 30.000,00  

месечно и за период VIII-XII по 35.000,00 

динара. Немања Карић је исплаћен за период И-

II/2014 по 30.000,00 динара и за период од ВИ-

XII/2014 по 35.000,00 динар месечно.  Ивана 

Богдановић је исплаћена за период 15.ИВ-

30.ВИ.2014. године по 35.000,00 месечно. 

Марија Цалић Крстић је за период од ВII-

VIII/2014. године примала по 20.000,00 динар 

месечно. 

У 2015. години за спротску опрему утрошено 

127.430,00 динара. Трошкови такмичења  износе 

289.450 динара (за судије и делегате 243.450,00 

динара и за котизацију за такмичење 18.000,00 

динара, за регистрацију играча, чланарина, 

лиценце, пријава утакмица 27.720,00 динара). 

Хранарина је исплаћена у износу од 571.000,00 

динара у висини неопорезивог дела уз 

признанице и уплате на текуће рачуне. У 2015. 

години је за зараде исплаћено 167.502,00 динара 

за период ИВ-ВII/2015 године Марији Цалић 

Крстић по 25.000,00 динара месечно. И овде је 

вршено запошљавање без основа и потребе. 

У 2016. години за спортску опрему је утрошено 

68.740,00 динара. Трошкови одржавања терена 

279.320,00 динара. (постављање клупа на 

трибинама 242.000,00 динара, поправка огдраде 

19.800,00 динара и сређивање траве на 

фудбалски терен 56.520,00 динара. Трошкови 

такмичења у овој години износе 243,600,00 

динара. Хранарина је исплаћена у износу од 

92.000,00 динара. 

Сва финансијска документација је уредно 

потписана и прокњижена и одложена у архиви 

клуба.                                 Извршена је контрола 

псоловних књига ФК “Лепеница” из Бадњевца. 

Лице које је презентовало документацију и 

давало објашњења о насталим променама је  

Бранислав Николић. Увидом у документацију И 

налога за књижење   утврђено је да је у 2012. 

години  за спортску опрему утрошено  

155.681,00   динара. За обележавање игралишта 

утрошено је 9.610,00 динара. Утрошена средства 

за такмичења утрошена су у износу од   

222.570,00  динара.    За зараде запослених 

утрошено је 160.080,04 динара И то за Небојшу 

Миловановића за период IV-VI/2012 године 

81.040,02 динара и Славишу Стојановића    

81.040,02 динара за период IX-XI/2012. године. 

Обојица су радили као економи у клубу.   

Хранарина за играче и тренера исплаћена је у 

износу од 389.388,00 динара И обрачунат је 

порез на износ преко не опорезивог дела. Кроз 

хранарину је исплаћиван и Миодраг Радојковић   

по 20.000,00 динара и порез 2.334,00 динара 

месечно.  

У  2013. години спортска опрема је плаћена 

224.737,00 динара (тренерке, дресоци, шорцеви, 

копачке, голманске рукавице, мрежа за голове). 

Трошкови такмичења су плаћени у износу од 

310.820,00 динара.   Хранарина за играче 

исплаћена је у висини од 442.180,00 динара 
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Хранарина је исплаћивана само у период сезоне 

И то  март-јуни    и  август – децембар.    

Хранарина је исплаћивана до неопорезивог 

износа за играче и Бранислава Николића , док је 

за тренера Миодрага Радојковића исплаћивано у 

првом делу године по 20.000,00 динара + 

2.154,47 динара пореза,  а у другом делу 

25.000,00 динара + 3.106,85 динара пореза.  За 

гориво је утрошено     286.050,00  динара. И овде 

је исплаћивано гориво на основу готовинског 

рачуна са бензинских станица али без путног 

налога, без имена И презимена лица које је то 

гориво користило, зашто га је користило, на 

којој релацији и за коју утакмицу. И овде је 

неосновано трошено гориво на основу изнетог 

да се незна ко и зашто троши гориво.  Незна се 

да ли је гроиво трошено за превоз фудбалера, 

или за путне трошкове за долазак на тренинге 

или за одржавање терена.   За зараде запослених 

је исплаћено Славиши Стојановићу од марта до 

новембра са прекидом од 01.септембра до 15. 

Октобра 2013. године бруто износ од 204.059,86 

динара односно 110.500,00 динара или по 

17.000,00 месечно И радио је као економ у 

клубу.  Марији Цалић Крстић је исплаћено 

150.000,00 динара нето односно бруто 

190.725,48 динара за период јул- децембар 2013. 

године.    Александри Орловић је за период од 

01.07. до 31.12.2013. године исплаћено бруто 

190.725,48 динара. Обе запослене раднице су 

радиле у општини. 

У 2014. години за спортску орпему је утрошено 

213.765,00 динара. Постоје рачуни који су 

прокњижени у књиговодству. Исто као и код 

других клубова опрема није запримана и  

издавана на требовање. Није кроз књиговодство 

прокњижено ко је задуживан за ту опрему већ је 

ишла као трошак са стопостотним отписом. У 

клубу нема правилник о начину употребе и  веку 

трајања спортске опреме.  За трошкове 

такмичења утрошено је 390.440,00 динара. 

Хранарина је исплаћена у висини од 

1.311.242,00 динара. У износ хранарине је 

обрачуната и накнада тренеру у   износу од 

155.280,00 динара. На списку који су примал 

накнаду се налази и Бранислав Николић као 

службено лице.     Гориво је потрошено и износу 

од 321.460,00 динара. Сви рачуни за гориво су са 

фискалним исечком, али не постоји податак у 

чије се возило танкало гориво, на којој је 

релацији вожено, да ли је уторшено за превоз 

фудбалера, на којој утакмици, у ком месту и 

друго. У 2014. години је за превоз аутобусима 

утрошено  163.000,00 динара.   За зараде је 

исплаћено Славиши Стојановићу за период  

март – новембар месечно по 17.000,00 динара 

односно 240.190,00 динара.  Славиша 

Стојановић је у клубу био економ. Марија Цалић 

Крстић била је на евиденцији запослених у 

клубу од јануара до јуна и од 15.августа до 

31.децембра 2014.године исплаћено је на име 

зарада 338.163,32 динара. Александра Орловић 

је такође радиал од јануара до јуна и од 

15.августа до 31.децембра 2014. године за што 

јој је исплаћено 334.853,00 динара. Марија 

Цалић Крстић и Александра Орловић су радиле 

у локланој самоуправи односно у општини 

Батичина.                                              

За спортску опрему у 2015. години утрошено је 

111.013,00 динара. Набавке су вршене путем 

рачуна и прокњижено је у књиговодству. 

Трошкови такмичења су износили 350.725,00 

динара Хранарина са порезом на износ изнад 

опорезивог дела  исплаћена је у износу од 

881.254,00 динара. Играчима је хранарина 

исплаћена у износу од 667.000,00 динара. 

Тренеру и помоћном тренеру је исплаћено 

124.554,00 динара као службеном лицу клуба 

89.700,00 динара. Гориво је набавјено И 

утршено у вредности од 115.499,00 динара без 

путних налога, ко вози, које возило, која 

регистрација, на којој релацији, за коју 

утакмицу. За превоз фудбалера на утакмице за 

аутобуски превоз је плаћано 286.000,00 динара. 
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За запослене је плаћено  Марији Цалић Крстић 

за период од августа до краја децембра 2015. 

године 200.594,00 динара. 

У 2016. години за посматрани период за 

спортску опрему утрошено је 38.157,00 динара. 

Трошкови одржавања терена су износили 

3.560,00 динара. Трошкови такмичења су 

износили 143.080,00 динара. Хранарина је 

исплаћена у износу од 150.000,00 динара. За 

гориво је утрошено 121.224.00 динара. Рачуни 

су са фискалним исечцима али као и раније нема 

ко преузима гориво, у које возило, за коју 

утакмицу, на којој релацији без путног налога.   

За аутобуски превоз утрошено је 25.000,00 

динара. За зараде је исплаћено 240.570,00 динара 

на име Марија Цалић Крстић за период јануар - 

мај   2016. године.  Истиче се да на име зараде је 

исплаћено за лице које није било ангажовано у 

фудбалски клуб ФК Лепеница из Бадњевца.     

Анкетни одбор је извршио увид у документацију 

по  фудбалским клубовима који су били највећи 

корисници буџета и који су утрошили највећи 

део ових буџедтских средстава. Исто тако, 

нарочита пажња је посвећена трошковима који 

су били највећи и који су могли бити 

злоупотребљени.  Анкетни одбор је на 

становишту да се у свим клубовима гориво 

набављало и трошило на исти начин, без путних 

налога, без регистрације возила, без одобравања 

званичног лица, и ни један рачун није потписан 

и одобрен од овлашћеног лица клуба. Код 

утрошка горива незна се на којој релацији је 

вожено, за коју утакмицу и на којој релацији. 

Утрошак ових финансијских средстава је 

изразито био неконтролисан и неправилно 

исплаћиван односно недокументовано. Начин 

како су коришћена новчана средства при 

набавци  и утрошку горива је коруптиван. За 

посматрани период утрошена буџетска средства 

за набавку горива износе 2.672.578,00 динара. 

 

Фудбалски клубови су непотребно били 

оптерећени запосленим радницима који су били 

исплаћивани преко фудбалских клубова а да 

нису радили у клубовима већ у органима управе 

локалне самоуправе. Позиција за зараде по 

клубовима је оптеретила буџет у износу од   

9.451.003,00 динара за период 2012 до прве 

половине 2016 године и на тај начин спорт 

учинила скупљим него што јесте. Запошљавање 

по клубовима је вршено несистематски а  све 

према тренутним потребама политичког 

тренутка. Поред запошљавања уговорима о раду 

по клубовима за иста лица су повремено рађени 

И уговори о делу који су се књижили у позицији 

уговорене услуге што је додатно оптерећивало 

буџет. Оваквим запошљавањем и склапањем 

уговора о делу и уговора о привременим и 

повременом пословима избегавана је Одлука о 

максималном броју запослених у јавном 

сектору.  
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ФК  СЛОГА Баточина 

Ред. 

Број 
Име и презиме Квалификација 

Број 

 уговора 
од до 

Распоређен 

 на радно место 

Уговорена 

зарад 

1 Милојевић Данијела економски техничар ССС   01.01.2013. 30.03.2013. Административни радник 29.881,43 

2 Милојевић Данијела економски техничар ССС   01.04.2013. 30.04.2013. Административни радник 29.881,43 

3 Милојевић Данијела економски техничар ССС   01.05.2013. 31.07.2013. Административни радник 29.881,43 

4 Милојевић Данијела економски техничар ССС   01.08.2013. 31.10.2013. Административни радник 29.881,43 

5 Милојевић Данијела економски техничар ССС   01.11.2013. 31.12.2013. Административни радник 29.881,43 

                

6 Петровић Милан металостругар  ССС 03-13 01.01.2014. 31.03.2014. Радник стручне службе 30.774,48 

7 Петровић Милан металостругар  ССС 05-13 01.04.2014. 30.06.2014. Радник стручне службе 30.774,48 

8 Петровић Милан металостругар  ССС 05-13 01.07.2014 30.09.2014. Радник стручне службе 30.774,48 

9 Петровић Милан металостругар  ССС 05-13 01.10.2014. 31.12.2014. Радник стручне службе 30.774,48 

10 Пешић Бојан трговац ССС 02-13 01.01.2014. 31.03.2014. Административни радник 29.216,86 

11 Пешић Бојан трговац ССС 02-13 01.04.2014. 30.06.2014 Административни радник 29.216,86 

12 Пешић Бојан трговац ССС 02-14 01.10.2014. 31.12.2014. Административни радник 29.216,86 

 

              

13 Пешић Бојан трговац ССС   01.04.2015. 30.06.2015. Административни послови 34.032,38 

14 Пешић Бојан трговац ССС   01.07.2015. 30.09.2015. Административни послови 34.032,38 

15 Пешић Бојан трговац ССС   01.10.2015. 31.12.2015. Админисстративни послови 34.032,38 

 

              

16 Видаковић Владимир трговац ССС   01.04.2012. 30.06.2012. Тахничког лица ФК Слога   

17 Видаковић Владимир трговац ССС   01.07.2012. 30.09.2012. Тахничког лица ФК Слога   

18 Видаковић Владимир трговац ССС   01.10.2012. 31.12.2012. Тахничког лица ФК Слога   

19 Видаковић Владимир трговац ССС   01.01.2013. 31.01.2013. Тахничког лица ФК Слога   

20 Видаковић Владимир трговац ССС   01.03.2013. 31.05.2013. Тахничког лица ФК Слога   

21 Видаковић Владимир трговац ССС   01.06.2013. 31.08.2013. Тахничког лица ФК Слога   

22 Видаковић Владимир трговац ССС   01.09.2013. 30.11.2013. Тахничког лица ФК Слога   

23 Видаковић Владимир трговац ССС   01.12.2013. 28.02.2014. Тахничког лица ФК Слога   

24 Видаковић Владимир трговац ССС 04-11 01.04.2014. 30.06.2014. Тахничког лица ФК Слога 24.338,61 

25 Видаковић Владимир трговац ССС   01.07.2014. 30.09.2014. Тахничког лица ФК Слога   

26 Видаковић Владимир трговац ССС 08-11 01.10.2014. 31.12.2014. Тахничког лица ФК Слога 24.338,61 

27 Видаковић Владимир трговац ССС   01.02.2015. 28.02.2015. Тахничког лица ФК Слога   
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ФК ЛЕПЕНИЦА  Бадњевац 

Ред. 

Број 
Име и презиме Квалификација 

Број 

 

уговора 

од до 
Распоређен 

 на радно место 

Уговорена 

зарад 

1 Ненад Миловановић основна школа   01.IV.2012 30.VI.2012 Економ клуба 22.912,07 

2 Ненад Миловановић основна школа   01.VI.2012 31.X.2012 Економ клуба 22.912,07 

3 Славиша Стојановић аутомеханичар ССС 01-3 01.XI.2012 30.XI.2012. Економ клуба 22.912,07 

4 Славиша Стојановић аутомеханичар ССС 1-1 01.III.2013. 30.IX.2012. Економ клуба 22.748,76 

5 Славиша Стојановић аутомеханичар ССС 01-6 15.X.2013. 30XI.2013. Економ клуба 22.681,88 

6 Славиша Стојановић аутомеханичар ССС 01-1 01.III.2014. 30.VI.2014. Економ клуба 22.647,36 

7 Славиша Стојановић аутомеханичар ССС 01-4 01.VII.2014 15.X.2014. Економ клуба 22.647,36 

8 Славиша Стојановић аутомеханичар ССС   16.X.2014. 30.XI.2014. Економ клуба 22.647,36 

9 Орловић Александра техничар хортикултуре ССС 01-2 01.VII.2013. 31.VIII.2013. Административни радник клуба 26.961,48 

10 Орловић Александра техничар хортикултуре ССС 01-4 01.IX.2013. 31.XII.2013. Административни радник клуба 26.961,48 

11 Орловић Александра техничар хортикултуре ССС 01-6 01.XII.2013. 28.II.2014. Административни радник клуба 26.961,48 

12 Орловић Александра техничар хортикултуре ССС 01-2 01.III.2014. 30.VI.2014. Административни радник клуба 26.926,96 

13 Орловић Александра техничар хортикултуре ССС   16.VIII.2014. 31.XII.2014. Административни радник клуба 26.926,96 

14 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш.обраде ССС 01-3 01.VII.2013. 31.VIII.2013. Погон. Техничар маш. Струке 26.961,48 

15 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш. обраде ССС 01-5 01.IX.2013. 31.XII.2013. Погон. Техничар маш. Струке 26.961,48 

16 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш. обраде ССС 01-7 01.IX.2014. 30.XI.2014. Погон. Техничар маш. Струке 26.961,48 

17 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш. обраде ССС 01-7 01.XI.2014. 28.II.2014. Погон. Техничар маш. Струке 26.961,48 

18 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш. обраде ССС 01-1 01.III.2014. 30.VI.2014. Погон. Техничар маш. Струке 26.926,96 

19 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш. обраде ССС 01-1 16.VIII.2014. 31.XII.2014. Погон. Техничар маш. Струке 26.926,96 

20 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш. обраде ССС   01.И.2015. 30.VI.2015. Погон. Техничар маш. Струке 34.032,38 

21 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш. обраде ССС   01.VIII.2015. 31.VIII.2015. Погон. Техничар маш. Струке 34.032,38 

22 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш. обраде ССС   01.IX.2015. 31.XII.2015. Погон. Техничар маш. Струке 34.032,38 

23 Марија Цалић Крстић погонски техничар маш. обраде ССС   01.I.2016. 30.VI.2016. Погон. Техничар маш. Струке 34.032,38 
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ЖСК Жировница 

Ред 

Бр. 
Име и презиме квалификација 

Број 

 уговора 
Од до 

Распоређен 

 на радно место 

Уговорен

а 

зарад 

1 Биљана Тодоровић Дипл. Инг саобраћаја, ВСС   15.11.2013 15.02.2014. 

Админисстративни радник 

клуба 41.226,82 

2 Биљана Тодоровић Дипл. Инг саобраћаја, ВСС   16.02.2014. 16.05.2014. 

Админисстративни радник 

клуба 41.192,30 

3 Биљана Тодоровић Дипл. Инг саобраћаја, ВСС   16.05.2014. 15.08.2014. 

Админисстративни радник 

клуба 41.192,30 

4 Биљана Тодоровић Дипл. Инг саобраћаја, ВСС   16.8.2014 15.11.2014. 

Админисстративни радник 

клуба 48.324,96 

5 Немања Карић Дипломирани економиста ВСС   01.01.2014. 28.02.2014. Шеф књиговодства  41.226,82 

6 Немања Карић Дипломирани економиста ВСС   01.06.2014. 31.08.2014. Шеф књиговодства  48.324,96 

7 Ивана Бодгановић Дипл. Грађ. Инжењер, ВСС   18.02.2014. 18.06.2014. 

Админисстративни радник 

клуба 48.324,96 

8 Ивана Бодгановић Дипл. Грађ. Инжењер, ВСС   19.06.2014. 03.07.2014. 

Админисстративни радник 

клуба 23.929,76 

9 

Александра 

Орловић Техничар холтикултуре   01.07.2014. 14.08.2014. 

Админисстративни радник 

клуба 40.390,44 

10 

Марија Цалић 

Крстић 

Погонски техничар машинске 

обраде, ССС   01.07.2014. 14.08.2014. Техничко лице у клубу 40.390,44 

11 

Марија Цалић 

Крстић 

Погонски техничар машинске 

обраде, ССС   01.04.2015. 30.06.2015. 

Админисстративни радник 

клуба 34.032,38 

12 

Марија Цалић 

Крстић 

Погонски техничар машинске 

обраде, ССС   01.07.2015. 31.07.2015. 

Админисстративни радник 

клуба 34.032,38 

 

 

 

У појединим клубовима, ФК Слога,  се поред 

хранарине исплаћивала и накнада за тренинге што 

није у складу са актима клуба. Код исплате 

хранарина је такође вршена исплата без адекватне 

евиденције тренинга, одиграних утакмица, залагања 

и постигнутих резултата. Исплате су вршене на 

основу субјективних оцеан а не на бази критеријума 

и норми које су прописане актима клубова а којих и 

нема. За анализирани период за хранарине је 

исплаћено укупно 27.679.280,00 динара 

Фудбалски клуб  Шумадинац није био спреман да 

сарађује са Анкетним одбором. Анкетни одбор се 

писмено обратио Председнику клуба са молбом да 

му омогући увид у документацију како би могао да 

изврши контролу утршка буџетских средстава. 

Дописи Анкетног одбора су  број   020-1148/1601                               

од  01.12.  2016. године и други допис број  020-

1148/16-01од08.12. 2016. године. Писмом број  020-

1148/16    од  07.12.2016.2016. године председник 

клуба је одговорио да је дао оставку и да Анкетни 

одбор сачека избор новог председника. Анкетни 

одбор је био ускраћен сарадње тако да сем 

књиговодствених података које презентује у 

табелама нема других података. Анкетни одбор се 

није упуштао нити је могао да уђе у мотиве оваквог 

ставе руководства клуба.   Исто тако, Анкетни одбор 

је информисан да је у ФК Шумадинац извршена 

контрола од стране Финансијске полиције и да је 

сачињен записник о неправилностима. О свему 

другом Анкетни одбор нема информација.             
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Ф.К. "Слога" Баточина 

Година 

Спортска 

опрема 

Утрошено 

гориво 

Зараде 

запослених Хранарина 

Аутобуски 

превоз 

Угоститељске 

услуге 

 

ТОТАЛ 

2012      105.356,00       495.834,00       258.064,00        1.772.810,00       223.550,00       100.536,00       2.976.150,00  

2013        81.058,00       317.606,00       907.479,00        2.770.711,00       563.000,00       148.786,00       4.788.640,00  

2014        95.124,00       154.752,00       855.141,00        3.750.102,00       705.600,00       269.808,00       5.830.527,00  

2015        36.730,00       117.157,00       506.042,00        2.442.408,00       609.500,00       136.306,00       3.848.143,00  

2016          4.190,00         10.648,00       120.285,00        1.118.663,00       245.500,00                      -         1.499.286,00  

УКУПНО      322.458,00    1.095.997,00    2.647.011,00      11.854.694,00    2.347.150,00       655.436,00     18.942.746,00  

 

 

 

Ф.К. "Шумадинац" Брзан 

Година 

Спортска 

опрема 

Утрошено 

гориво 

Зараде 

запослених Хранарина 

Аутобуски 

превоз 

Угоститељске 

услуге 

Уговор о  

делу ТОТАЛ 

2012      155.375,00       442.194,00       708.689,00        2.983.674,00       324.010,00       126.858,00     180.722,00     4.921.522,00  

2013      133.010,00         30.459,00    1.004.469,00        2.804.755,00       383.180,00         86.684,00  

 Путни 

трошкови 

играча     4.442.557,00  

2014        36.279,00         13.541,00       726.807,00        2.038.023,00       779.580,00       125.860,00     330.635,00     4.050.725,00  

2015        39.230,00         18.305,00       844.152,00        1.526.480,00       504.220,00         52.551,00     226.080,00     3.211.018,00  

2016        46.892,00           6.146,00       156.747,00           600.574,00       119.400,00                      -       117.857,00     1.047.616,00  

УКУПНО      410.786,00       510.645,00    3.440.864,00        9.953.506,00    2.110.390,00       391.953,00     855.294,00   17.673.438,00  

 

 

Ф.К. "Лепеница" Бадњевац 

Година 

Спортска 

опрема 

Утрошено 

гориво 

Зараде 

запослених Хранарина 

Аутобуски 

превоз 

Угоститељске 

услуге 

Клубска 

слава ТОТАЛ 

2012      155.681,00       116.180,00         81.040,00           389.338,00                      -           30.767,00       62.564,00  837.582,00 

2013      224.737,00       286.050,00       585.510,00        1.323.225,00                      -           62.980,00       25.576,00  2.510.091,00 

2014      213.765,00       321.460,00       916.516,00        1.311.242,00       163.000,00         23.015,00       54.882,00  3.005.894,00 

2015      111.013,00       116.399,00       200.594,00           881.254,00       286.000,00         11.952,00     150.029,00  1.759.256,00 

2016        38.157,00       121.224,00       240.570,00           150.000,00         35.000,00                      -                     -    586.967,00 

УКУПНО      743.353,00       961.313,00    2.024.230,00        4.055.059,00       484.000,00       128.714,00     293.051,00  8.689.720,00 

 

Ф.К. "Ж.С.К." Жировница 

Година 

Спортска 

опрема 

Утрошено 

гориво 

Зараде 

запослених Хранарина 

Аутобуски 

превоз 

Угоститељске 

услуге 

 

ТОТАЛ 

2012      115.424,00           3.527,00                      -                            -                        -                        -      118.951,00 

2013      206.501,00                      -           48.606,00           495.000,00                      -                        -      750.107,00 

2014      196.345,00         15.290,00    1.129.791,00           638.021,00                      -                        -      1.979.447,00 

2015      127.430,00         36.778,00       160.501,00           571.000,00                      -                        -      895.709,00 

2016        68.740,00         49.028,00                      -               92.000,00                      -                        -      209.768,00 

УКУПНО      714.440,00       104.623,00    1.338.898,00        1.796.021,00                      -                        -      3.953.982,00 
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ТАБЕЛА  УКУПНО УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ЗА ФУДБАЛСКЕ КЛУБОВЕ ПО 

ГОДИНАМА 

Година 
Спортска 

 опрема 

Утрошено  

гориво 

Зараде 

 апослених 
Хранарина 

Аутобуски  

превоз 

Угоститељске  

услуге 
Остало ТОТАЛ ТОТАЛ   II 

2012 531.836,00 1.057.735,00 1.047.793,00 5.165.822,00 547.560,00 258.161,00 243.286,00 8.852.193,00 11.568.333,00 

2013 645.306,00 634.115,00 2.546.064,00 7.393.691,00 946.180,00 298.450,00 25.576,00 12.491.395,00 15.375.171,95 

2014 541.513,00 505.043,00 3.628.255,00 7.737.388,00 1.648.180,00 418.683,00 385.517,00 14.866.593,00 17.487.523,00 

2015 314.403,00 288.639,00 1.711.289,00 5.421.142,00 1.399.720,00 200.809,00 376.109,00 9.714.126,00 12.192.128,00 

2016 157.979,00 187.046,00 517.602,00 1.961.237,00 399.900,00  -         117.857,00 3.343.637,00 4.939.029,00 

УКУПНО 2.191.037,00 2.672.578,00 9.451.003,00 27.679.280,00 4.941.540,00 1.176.103,00 1.148.345,00 49.267.944,00 61.562.184,95 

 

Утрошено је на има спорта много финансијских буџетских средстава које нису наменски трошена а 

издвајала су се на име спорта. За спорт и у име спорта за овај период утрошено је много средстава а као 

резултат имамо непостојање спорта у Баточини. Осим спортских органа и организација спорт не 

постоји. 

Година 
Спортска 

 опрема 

Утрошено  

гориво 

Зараде 

 запослених 
Хранарина 

Аутобуски  

превоз 

Угоститељске  

услуге 
Остало ТОТАЛ 

2012 531.836,00 1.057.735,00 1.047.793,00 5.165.822,00 547.560,00 258.161,00 243.286,00 8.852.193,00 

2013 645.306,00 634.115,00 2.546.064,00 7.393.691,00 946.180,00 298.450,00 25.576,00 12.491.395,00 

2014 541.513,00 505.043,00 3.628.255,00 7.737.388,00 1.648.180,00 418.683,00 385.517,00 14.866.593,00 

2015 314.403,00 288.639,00 1.711.289,00 5.421.142,00 1.399.720,00 200.809,00 376.109,00 9.714.126,00 

2016 157.979,00 187.046,00 517.602,00 1.961.237,00 399.900,00  -         117.857,00 3.343.637,00 

УКУПНО 2.191.037,00 2.672.578,00 9.451.003,00 27.679.280,00 4.941.540,00 1.176.103,00 1.148.345,00 49.267.944,00 
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9. ПРОБЛЕМАТИКА ИНВЕСТИЦИЈА У 

ФОНДОВИМА 

Фонд за уређење грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, водопривреду, 

шумарство, заштиту животене средине и 

комуналну  делатност и Фонд за локалне и 

некатегорисане путеве 

Анкетни одбор је на основу увида у 

документацију  Фонда за локалне и 

некатегорисане  путеве а на основу окончане 

ситуације број 02-93 од  06.07.2016. године и 

заводни број у Фонду за локалне и 

некатегорисане путеве број 025-217/16-05 од 

12.07.2016. године на износ од 22.042.711,52 

динара утврдио  да је на страни број12  исказана 

позиција  под бројем 14 Асфалтирање пута у 

Брзану, сокак Милоичић, Шиљеговачка мала у 

вредности од 1.245.120,25 динара.  Анкетни 

одбор је на основу расположиве документације: 

окончане ситуације, грађевинске књиге, решења 

о одобрењу извођења радова на реконстркцији 

путева број 351-89/16-03 од 06.06.2016. године и 

заведено у Одсеку за спровођење обједињене 

процедуре под бројем РОП-БАТ-11685ИСАW-

1/2016. Радови су по решењу требали да се 

изводе на парцели кп. Бр. 5739 уписане у листу 

непокретности број 518. Дужина трасе по 

решењу и геодетском снимку је 234,75 метара а 

у окончаној ситуацији је обрачунато 240 метара 

у ширини од 2,80 метара. Грађевински дневник 

и грађевинска књига нису најкоректније вођени 

и не садрже све потребне податке из којих би се 

могло сазнати све битно и нису потписивани од 

стране надзорног органа. 

После тога су чланови Анкетног одбора изашли 

на терен и посетили Брзан и обишли Милоичића 

сокак у Шиљеговачкој мали и утврдили да 

Милоичића сокак није асфалтиран нити је у том 

сокаку било шта рађено. Целом дужином сокака 

је стара подлога и рупе на путу. Чланови 

Анкетног одбора су разговарали и са 

Милоичићем Вељом који има кућу у том сокаку 

и проверили да ли је то Милоичића сокак и 

добили потврдан одговор да је то Милоичића 

сокак. Окончана ситуација је потписана од 

стране надзорног органа 07.07.2016., шефа 

градилишта, извођача радова као и инвеститора. 

На основу сазнања и увида на лицу места 

Анкетни одбор је закључио да на овој локацији 

и парцели број 5739 није рађено ништа нити је 

улица реконструисана ни асфалтирана. Додатне 

информације Анкетни одбор је тражио од 

радника који су радили у Фонд за локалне и 

некатегорисане путеве да објасне како је до 

овога дошло. Одговор који је Анкетни одбор 

добио је да није важно како се сокак зове важна 

је парцела где су радови извођени. Анкетни 

одбор није био сагласан са таквим одговором и 

тумачењем да није важан назив сокака па је 

тражио увид у катастарске парцеле. У геодетској 

служби катастра је погледан сателитски снимак 

и план катастарских парцела. 

Парцела  кп. Бр . 5379 се простире баш тим 

сокаком који се у обичном говору грађана зове 

сокак Милоичић и како је исказно у окончаној 

ситуацији број 02-93 од  06.07.2016. године. 

Радови нису изведени по Решењу о одобрењу 

извођења радова на реконстркцији путева број 

351-89/16-03 од 06.06.2016. године и заведено у 

Одсеку за спровођење обједињене процедуре 

под бројем РОП-БАТ-11685ИСАW-1/2016, 

окончана ситуација је плаћена у целости. 

Уследила су накнадна објашњења и прикупљани 

подаци као и писмене изјаве о насталим 

грешкама при пројектовању и при извођењу. 

Анкетни одбор није могао да утврди мотиве за 

ово али је констатовао да радови нису изведени 

и да је нанета штета  као и да је исказана 

неодговорност и извођача и надзорног органа и 
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инвеститора односно одговроног лица у Фонд за 

локалне и некатегорисане путеве Баточине. 

Имајући у виду величину изведених радова као 

и висину финансијских средстава у окончаној 

ситуацију наводи на помисао да је могуће да је  

то урађено и на другим местима али Анкетни 

одбор није могао нити је сматрао да треба да 

врши ревизију и проверу свих позиција 

окончане ситуације већ сматра да ће то урдити 

неки други орган Скупштине општин Баточина. 

Недопустиво је да се овако нешто може 

догодити. 
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р.бр. 

опис И п.сит. II п.сит. III п.сит. IV п.сит. 

износ 

окончане 

ситуације 

вредност 

пута без ПДВ 

и стручног 

надзора 

стручни 

надзор -

0,49 % 

пдв -20 % 
Пројектна 

документација 

УКУПНА 

ВРЕДНОСТ 

ПУТА( са пдв-

ом и стручним 

надзором) 

1 
Пут кроз засеок 

Лепојевић-Брзан 
253.519,58 - - - 12.835,90 266.355,48 1.305,14 53.271,10 2.769,23 323.700,95 

2 
Пут кроз засеок 

Пајићи - Брзан 
1.345.541,46 - - - 44.875,64 1.390.417,10 6.813,04 278.083,62 2.769,23 1.678.082,99 

3 
Пут кроз засеок 

Ролин- Брзан 
943.357,63 - - - 35.890,52 979.248,14 4.798,32 195.849,90 2.769,23 1.182.665,59 

4 
Пут кроз засеок 

Станковић - Брзан 
- 841.174,48 - - 106.667,41 947.841,89 4.644,43 189.568,38 2.769,23 1.144.823,93 

5 
Пут кроз засеок 

Бојанић -Брзан 
- 463.801,73 - - 15.836,50 479.638,23 2.350,23 95.927,65 2.769,23 580.685,34 

6 

Пут кроз засеок 

Миленковић - 

Брзан 

- 547.693,10 - - 17.936,92 565.630,02 2.771,59 113.126,00 2.769,23 684.296,85 

7 
Пут кроз засеок 

Чокарић - Брзан 
- 610.915,90 - - 21.787,69 632.703,59 3.100,25 126.540,72 2.769,23 765.113,79 

8 
Пут према чесми -

Брзан 
- 263.814,58 - - 11.669,00 275.483,58 1.349,87 55.096,72 2.769,23 334.699,40 

9 
Буздин сокак- круг 

у селу Брзан 
- - 1.375.258,58 - 44.842,30 1.420.100,88 6.958,49 284.020,40 2.769,23 1.713.849,00 

10 
Пут Типова пољана 

- Брзан 
- - 1.551.014,72 - 120.756,63 1.671.771,35 8.191,68 334.354,27 2.769,23 2.017.086,53 

11 
Фиргин сокак- 

Брзан 
- - - 776.796,21 41.024,87 817.821,08 4.007,32 163.564,44 2.769,23 988.162,07 

12 

Сокак Милоичићи-

Шиљеговачка мала 

-Брзан 

- - - 1.093.306,61 151.813,64 1.245.120,25 6.101,09 249.024,05 2.769,23 1.503.014,62 

13 
Сокак Раџићи - 

Брзан 
- - - 599.601,70 32.056,41 631.658,12 3.095,12 126.331,62 2.769,23 763.854,09 

14 
Цуркића сокак- 

Солило - Брзан 
- - - 482.250,98 35.890,51 518.141,49 2.538,89 103.628,57 2.769,23 627.078,18 

15 
Пут Бадњевац - 

Градац 
- - - - 2.243.874,26 2.243.874,26 10.994,98 448.775,00 2.769,23 2.706.413,47 

16 
Пут у Кијеву -

засеок Јовановић 
- - - - 447.756,21 447.756,21 2.194,01 89.551,24 2.769,23 542.270,69 

17 
Пут кроз Рејон 1 у 

селу Кијево 
- - - - 4.465.739,70 4.465.739,70 21.882,12 893.148,00 2.769,23 5.383.539,05 

18 Пут у Доброводици - - - - 3.043.410,15 3.043.410,15 14.912,72 608.682,33 2.769,23 3.669.774,43 

 
УКУПНО 2.542.418,67 2.727.399,79 2.926.273,30 2.951.955,50 10.894.664,26 22.042.711,52 108.009,29 4.408.544,00 49.846,14 26.609.110,96 

 

 

Ред. 

Бр. 
Назив 

набавна 

вредност 

укупна отписана 

вредност на крају 

2015 године 

амортузација у 

2016. години 

садашња 

вредност 

1 локални пут" Брзан -Криваја" 16.924.214,71 7.058.610,18 620.554,54 9.245.049,99 

2 локални пут "Црни Као - Баточина" 10.678.950,08 6.818.732,02 391.561,50 3.468.656,56 

3 локални пут "Бебићи" у Баточини 598.499,14 270.581,90 21.944,97 305.972,27 

4 локални пут "Солило" у Брзану 2.905.541,24 1.050.988,76 106.536,51 1.748.015,97 

5 локални пут "Жировница" 2.098.408,32 660.290,67 76.941,64 1.361.176,01 

6 локални пут "Кијево" 1.981.806,49 556.946,30 72.666,24 1.352.193,95 

7 Улица Николе Пашића-Баточина 1.164.493,87 419.217,75 42.698,11 702.578,01 

8 Улица 7 Јули- Баточина 81.048,30 29.177,37 2.971,77 48.899,16 

9 локални пут  "Брзан - Солило"-Штипци 2.017.134,12 604.878,75 73.961,58 1.338.293,79 

11 локални пут "Шиљеговачка мала" 1.793.759,85 538.127,95 65.771,19 1.189.860,71 

12 локални пут "Ђунис" 1.889.933,54 566.978,05 69.297,56 1.253.657,93 

13 Пут у селу Брзан Плато испред спомен дома 479.487,60 143.846,25 17.581,21 318.060,14 

14 локални пут кроз село Градац и пут кроз Кијево према Прњавору 2.599.985,80 707.590,93 95.332,81 1.797.062,06 

15 локални пут Милатовац 615.053,78 184.516,12 22.551,97 407.985,69 

16 локални пут у Кијеву 2.315.335,62 694.600,67 84.895,64 1.535.839,31 

17 локални пут у Милатовацу 2.378.781,30 703.134,40 87.221,98 1.588.424,92 

18 локални пут у селу Кијеву 2.323.715,04 697.114,50 85.202,88 1.541.397,66 
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19 
локални пут у селу Црни Као и асфалт.спорт. Терена за мале 

спортове у Никшићу 1.126.955,66 338.086,73 
41.321,71 

747.547,22 

20 локални пут  "Брзан - Солило" 792.257,57 237.677,25 29.049,44 525.530,88 

21 локални пут "Бадњевац" 889.528,50 266.858,55 32.616,05 590.053,90 

22 Локални пут Црни Као и пут у Никшићу 725.167,91 217.550,38 26.589,49 481.028,04 

23 улица Светозара   Марковића 826.059,81 247.817,95 30.288,86 547.953,00 

24 локални пут у Прњавору 700.421,93 210.126,58 25.682,14 464.613,21 

25 локални пут -ул. Косовска 536.955,11 161.086,50 19.688,35 356.180,26 

26 локални пут -ул. Алексе Шантића" 288.603,72 86.581,08 10.582,14 191.440,50 

27 локални пут -ул. А. Петровића" Прва Фаза 1.379.041,23 413.712,33 50.564,85 914.764,05 

28 локални пут -"ул. Стари Храст" 459.674,87 137.902,45 16.854,75 304.917,67 

29 локални пут -"ул.Роготска" и Горана Крстића 1.296.787,71 389.036,28 47.548,88 860.202,55 

30 локални пут -ул.Иве Андрића 659.440,08 197.832,00 24.179,47 437.428,61 

31 Плато испред Дома у Горњој Баточини 423.553,86 127.066,19 15.530,31 280.957,36 

32 локални пут у насељу Криваја 1.881.167,07 564.350,10 68.976,13 1.247.840,84 

33 Улице Устаничка и Светозара Марковића 492.654,53 147.796,35 18.064,00 326.794,18 

34 локални пут -ул.А. Петровића друга Фаза 426.675,38 128.002,63 15.644,76 283.027,99 

35 Улице Краља Петра Првог и Милана Обреновића 464.179,76 111.403,15 17.019,92 335.756,69 

36 локални пут - улица М. Обилића 729.625,35 204.295,10 26.752,93 498.577,32 

37  -улица Ђуре Јакшића и Лава Толстоја 954.177,25 208.369,63 34.986,50 710.821,12 

38 улица- Д. Обрадовића 3.385.220,04 361.202,98 124.124,73 2.899.892,33 

39 Улица Цара Лазара 3.503.806,45 229.976,30 128.472,90 3.145.357,25 

40 локални пут у Жировници и Рогот-Брзан Друга Фаза 15.561.140,70 659.957,62 570.575,16 14.330.607,92 

41 Улице Железничка,Ловћенска и пут до гробља у Кијеву 17.534.057,51 1.153.087,01 642.915,44 15.738.055,06 

42 пут у Милатовцу до моста на реци Лепеници 8.967.123,55 58.543,29 328.794,53 8.579.785,73 

43 Пут према Јаковљевићима-село Брзан 1.625.274,92 0,00 27.087,92 1.598.187,00 

44 Пут код Кузмића село Брзан 1.941.875,64 0,00 32.364,60 1.909.511,04 

45 Пут код куће Жике Мрце-село Брзан 2.052.812,59 0,00 34.213,54 2.018.599,05 

46 Пут кроз засеок Накићи-трафостаница  Брзан 2.836.747,85 0,00 47.279,14 2.789.468,71 

47 Први крак лево-Брзан 386.353,96 0,00 6.439,23 379.914,73 

48 Други крак лево -Брзан 700.882,40 0,00 11.681,37 689.201,03 

49 Муњин сокак-Брзан 1.246.046,50 0,00 20.767,44 1.225.279,06 

50 Сокак Бојковићи-село Брзан 3.094.449,08 0,00 51.574,15 3.042.874,93 

51 Пут у Градцу 2.439.117,68 0,00 40.651,96 2.398.465,72 

52 Сокак Гајића Косаре-Брзан 1.167.152,70 0,00 19.452,55 1.147.700,15 

53 Сокак Рибарци Брзан 1.881.174,46 0,00 31.352,91 1.849.821,55 

54 Сокак Петровићи Брзан 1.383.565,74 0,00 23.059,43 1.360.506,31 

55 сокак Благојевића-Брзан 1.682.350,84 0,00 28.039,18 1.654.311,66 

56 сокак Ђорђевића-Брзан 1.109.774,25 0,00 18.496,24 1.091.278,01 

57 Пут у Жировници 1.006.272,54 0,00 16.771,21 989.501,33 

58 Улица Димитрија Туцовића 720.162,26 0,00 12.002,70 708.159,56 

59 Пут до Топлане-Баточина 122.097,58 0,00 2.034,96 120.062,62 

60 Пут код Лименке-Баточина 651.833,70 0,00 10.863,90 640.969,80 

61 Пут у Црном Калу 4.411.437,72 0,00 73.523,96 4.337.913,76 

62 Пут у Никшићу 2.594.146,55 0,00 43.235,78 2.550.910,77 

63 Пут у Доброводици 938.567,79 0,00 15.642,80 922.924,99 

64 Пут кроз засеок Лепојевићи-Брзан 323.700,95 0,00 5.395,02 318.305,93 

65 Пут кроз засеок Пајићи-Брзан 1.678.082,99 0,00 27.968,05 1.650.114,94 

66 Пут кроз засеок Ролин - Брзан 1.182.665,59 0,00 19.711,09 1.162.954,50 

67 Пут кроз засеок Станковић Брзан 1.144.823,93 0,00 19.080,40 1.125.743,53 

68 Пут кроз засеок засеок Бојанић -Брзан 580.685,34 0,00 9.678,09 571.007,25 

69 Пут кроз засеок Миленковић-Брзан 684.296,85 0,00 11.404,95 672.891,90 
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70 Пут кроз Чокарић Брзан 765.113,79 0,00 12.751,90 752.361,89 

71 Пут Према чесми Брзан 334.699,40 0,00 5.578,32 329.121,08 

72 Буздин  сокак-круг у селу Брзан 1.713.849,00 0,00 28.564,15 1.685.284,85 

73 Пут Типова пољана Брзан 2.017.086,53 0,00 33.618,11 1.983.468,42 

74 Фиргин сокак Брзан 988.162,07 0,00 3.293,88 984.868,19 

75 Сокак Милоичићи Шиљеговачка Мала-Брзан 1.503.014,62 0,00 25.050,24 1.477.964,38 

76 Сокак Раџићи Брзан 763.854,09 0,00 12.730,90 751.123,19 

77 Цуркића сока-Брзан 627.078,17 0,00 10.451,30 616.626,87 

78 Пут у Бадњевцу 2.706.413,47 0,00 45.106,89 2.661.306,58 

79 Пут у Кијеву засеок Јовановић 542.270,69 0,00 9.037,84 533.232,85 

80 Пут кроз Рејон1 у селу Кијево 5.383.539,05 0,00 89.725,66 5.293.813,39 

81 Пут у Доброводици 3.669.774,45 0,00 61.162,91 3.608.611,54 

82 Асфалтирање платоа испред Капеле у Баточини 698.820,48 0,00 0,00 698.820,48 

Укупно 011141 178.150.452,56 28.563.651,00 5.281.360,21 144.305.441,35 

 
83 Паркинг у дворишту општине 2.282.419,32 170.597,77 

  
Укупно 011145 2.282.419,32 170.597,77 

  

 84 Идејни  пројекат реконструкције моста на реци Лепеници  94.900,00 0,00   94.900,00 

85 

Пројектна документација реконструкције улице у Јевтићком 

крају,улице Браће Југовића, улица Царице Милице и улице Јосифа 

Панчића и улице Колубарске у Баточини 

118.800,00 0,00   118.800,00 

86 
Израда Идејног решења за реконструкцију моста на реци 

Лепеници у улици Краља Петра Првог у Баточини  
115.200,00 0,00   115.200,00 

Укупно 016181 328.900,00 0,00   328.900,00 

         
УКУПНА НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 180.761.771,88 28.734.248,77 

  Анкетни одбор је нарочиту пажњу посветио 

инвестицијама које је водио Фонд за уређење 

грађевинског земљишта, пољопривредног 

земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту 

животене средине и комуналну  делатност и 

Фонд за локалне и некатегорисане путеве. У 

анализираном периоду било је значајних 

инвестиционих захвата са великим 

финансијским ангажовањем буџетских 

средстава. Увидом у документацију и 

књиговодствену евиденцију  ових инвестиција 

урађен је преглед инвестиција из области ових 

фондова.    

У наредној табели исказани су подаци о 

инвестиционим улагањима за водоснабдевање 

општине Баточина а на основу Главног пројекта 

водоснабдевања. У табели су приказани сви 

објекти и њихове вредности. На основу 

информација и анализа и свих извештаја 

констатовано је да  извориште „Јасик“  нема 

пројектовану издашност и да немају капацитет 

да задовоље потребе општине Баточина. Урађен 

је и елаборат о резервама подземних вода као и 

Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта 

„Јасик“ у Баточини  од стране Рударско-

геолошког факултета из Београда у висини од 

3.096.000,00 динара. Из изнесених и 

презентованих података се може констатовати 

да је укупно улагање у 

водоснабдевање145.792.832,68 динара. 

Комплетно уложена средства су према увиду на 

терен промашена инвестиција. Ако је 

пројектовано и претпостављено да ће се вишак 

воде из изворишта укључивати у централни 

водоводни систем Крагујевца и за то урађени 

технички услови у Роготу, рачва за прикључак,  

до данас је могло да се вода из изворишта 

испоручује ЈКП „Водовод и канализација“ 

Крагујевац. Исто тако, извориште „Јасик“  би 

могло да снабдева водом и Индустријску зону 

Брзан и села Брзан , Доброводицу и Кијево за 

које је урађен и плаћен идејни и главни пројекат 
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магистралног цевовода Брзан, Кијево и 

Доброводица у износу од 1.122.000,00 динара.  

Од укупног улагања ништа од тога није у 

функцији. Највеће улагање је извршено у 

магистрални цевовод од изворишта „Јасик“ до 

резервоара такозване плоче изнад Баточине.  

Главни пројекат је урадило предузеће МП 

Велика Морава из Београда јула 2004. године а 

техничку контролу пројекта је урадило друштво  

„Србијаводе“ доо из Београда. После 

пројектовања одмах се приступило извођењу 

радова  и магистрални цевовод се градио у 

периоду од 2004 до 2016 године и није завршен. 

Цевовод је пречника фи 315 који почиње од 

изворишта „Јасик“ до  резервоара Плоче изнад 

Баточине у дужини од 12.262,96 метара.  

Цевовод је урађен од полиетиленских цеви. 

Пројектом је предвиђено да се цевовод ради у 

три деонице: А, Б и Ц. Деоница А од км 

0+000,00 до км 8+588,04 м. Деоница Б од км 

8+588,04 м до км 10+107,92 м. Обе деонице су 

изведене у дужини од 10.107,92 метара. 

Магистрални цевовод је урађен до моста на реци 

Лепеница у Баточини. Настављен је рад на 

цевоводу од моста на Лепници поред дома 

здравља па улицом према Црном Калу до 

бившег предузећа Стражевица. 

На 4.962,39 метара од изворишта „Јасик“ одваја 

се цевовод за насеље Брзан , Кијево и 

Доброводицу. Исто тако,  из овог крака је могло 

да се снабдева водом и Индустријска зона Брзан. 

На траси магистралног цевовода је урађена 

рачва за прикључак на магистрални цевовод  за 

водоснабдевање града Крагујевца. Обезбеђени 

су технички услови да се вишак воде може 

укључити и испоручити за водоснабдевање 

града Крагујевца.  

Анкетни одбор је констатовао да су одређени 

објекти из Глвног пројекта за водоснабдевање 

Баточине књиговодствено активирани и на њих 

се обрачунава амортизација. Највећи део 

изграђених објеката се налази на инвестицијама 

у току односно у припреми. Из ових разлога 

Анкетни одбор препоручује да се овај проблем 

најхитније стави на дневни ред СО Баточина и 

да се о томе донесу адекватне одлуке имајући у 

виду да су највећи део изграђених објеката 

старији од 10 (десет) година.  Овако изграђени 

објекти који нису у употреби биће изложени 

„зубу времена“ и пропадању и зато све ово треба 

бити подвргнуто анализи. Ако се овоме дода и 

обавеза која је преузета према ЈКП „Водовод и 

канализација“ у висини од 124.910.653,92 онда 

је цифра веома забрињавајућа и која износи  

270.703.486,60 динара.  

        
Конто назив Набавна вредност 

Укупно отписана 

врдност на крају 2015 

амортузација у 2016. 

години 

садашња 

вредност 

1 011151 Бустер црпна станица у Брзану 2.541.767,25 34.222,56 34.949,30 2.472.595,39 

2 011151 Магистрални цевовод - Баточина 36.438.372,15 1.202.466,28 1.102.260,76 34.133.645,11 

3 011151 Магистрални цевовод  Ф 315 22.462.883,98 741.275,17 679.502,24 21.042.106,57 

4 011311 

Елаборат о резервама подземних 

вода и Елаборато зонама санитарне 

заштите извориште Јасик у 

Баточини 2.950.000,00 0,00 0,00 2.950.000,00 

5 011311 
Главни пројекат израде бунара Б3 и 

Б4 3.096.000,00 0,00 0,00 3.096.000,00 

6 011311 

Идејни и главни пројекат 

магистралног цевовода Брзан  -

Кијево - Доброводица 1.122.000,00 0,00 0,00 1.122.000,00 

7 015114 
Магистрални цевовод од изворишта" 

Јасик" до резервоара плоче 39.898.160,00 0,00 0,00 39.898.160,00 

8 015114 Извориште Јасик 11.460.413,80 0,00 0,00 11.460.413,80 

9 015114 
Резервоар "Брзан" са бустер црпном 

станицом и припадајућим цевоводом 13.502.153,54 0,00 0,00 13.502.153,54 

10 046181 Пројекат 

   

900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 

            134.371.750,72 1.977.964,01 1.816.712,30 138.166.427,03 
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10   

Пројектовање и извођење радова на 

изградњи далековода и трафо станице 

за снабдевање са изворишта „Јасик“ 11.421.081,96     11.421.081,96 

            145.792.832,68 1.977.964,01 1.816.712,30 149.587.508,99 
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У следећој  табели дајемо преглед инвестиција у канализациону мрежу Баточине. 

конто назив 
набавна 

вредност 

укупна отписана 

вредност на крају 

2015. године 

амортузација у 

2016. години 

садашња 

вредност 

011311 Пројекат канализације у насељу Стара Лозница 1.616.000,00 0,00 0,00 1.616.000,00 

011152 Канализација Доња Мала- улица Железничка 11.406.226,71 374.232,99 345.038,36 10.686.955,36 

011152 Канализација у Доњој  Мали 2011-2012 10.281.430,29 337.243,15 311.013,27 9.633.173,87 

011152 Канализација у  Доњој Мали 2008-2010 12.840.380,62 320.706,68 388.421,51 12.131.252,43 

011152 Канализација Јевтића крај -II Фаза 3.466.962,51 0,00 85.807,32 3.381.155,19 

011152 Канализација Јевтића крај -Доња Мала 9.842.419,25 0,00 297.733,18 9.544.686,07 

     

49.453.419,38 1.032.182,82 1.428.013,64 46.993.222,92 

015115 Канализација у Баточини Л=1071,5М 10.223.943,92 0,00 0,00 10.223.943,92 

015115 Црпна станица у насељу Лозница 2.619.218,20 0,00 0,00 2.619.218,20 

015115 Главни колектор у Баточини Л=1437 М 9.914.685,84 0,00 0,00 9.914.685,84 

015115 Канализација у Баточини 9.388.637,08 0,00 0,00 9.388.637,08 

015115 Канализација Стара Лозница у Баточини 19.104.630,70 0,00 0,00 19.104.630,70 

015115 Канализација у Баточини 5.042.173,51 0,00 0,00 5.042.173,51 

015115 Канализација у насељу Јевтића крај -III Фаза 5.739.643,78 0,00 0,00 5.739.643,78 

     

62.032.933,03 0,00 0,00 62.032.933,03 

 

На основу увида у документацију и 

књиговодствене евиденције најновија 

инвестиција у канализацију у Баточини је 

изградња канализације у Јевтићком крају. 

Анкетни одбор сматра да је непотребно да 

објекти који су изграђени пре десет и више 

година буду на инвестицијама у току односно у 

припреми. Сва су средства у припреми као 

инвсетиција у току само због неажурности и не 

поседовања окончаних ситуација. Недопустиво 

је да се тако значајни објекти налазе у употреби 

више од 10 (десет) година и имају у употребне 

дозволе а налазе се у припреми. Проћи ће још 

много времена и она неће бити активирана, биће 

потрбно да се улаже и у евентуално одржавање. 

Апсурдно ће бити доносити такве одлуке ако је 

у књиговодству такво средство у припреми 

односно да је то инвестиција у току. Исто тако, 

је невероватно да 49.453.419,38 динара 

вредности изграђене канализације буде 

активирано и ако нема техничког пријема и 

употребну дозволу и на то се обрачунава 

амортизација која оптерећује буџет. Како је 

општина Баточине поверила комуналну 

делатност ЈКП онда је логично да се и ова 

средства дају на коришћење и не оптерећују 

буџет. 

редни број назив набавна вредност 

укупна отписана 

вредност на крају 

2015. године 

амортузација у 2016. 

години 
садашња вредност 

1 Капела у Брзану 5.156.782,95 101.052,94 70.905,77 4.984.824,24 

2 Градска капела у Баточини 3.960.860,03 54.492,63 54.461,83 3.851.905,57 

3 Олимпијски базен у Баточини 6.410.579,42 0,00 0,00 6.410.579,42 

 

У горњој табели су дати подаци за изграђене 

капеле у Баточини и у Брзану. Имајући у обзир 

габарите ових објеката долази се до несразмере 

улагања у ова два објекта, један је или много 

јефтино саграђен а други прескупо, ненормално 

је да 131,09 м2 кошта 3.960.860,03 динара у 
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Баточини а да 98,42 м2 кошта 5.156.782,95 

динара Брзану. Исто тако, невероватно и опет 

невероватно да олимпијски базен у Баточини 

започетом изгдрадњом у 2000 години још увек 

се води као инвестиција у току односно у 

припреми. Базен је димензије 20x40x2 метра. 

Започета инвестиција није конзервирана и да би 

се наставили радови на завршетак изградње 

базена потребна је реконструкција већ 

изведених радова од земљаних па до свих 

других радова. Та инвестиција као 

нефинансијска инвестицја се у књигама води 

више од 16 година. Апсурд. На основу података 

судског вештака грађевинске струке дипл. грађ. 

инг. Гордане Радојевић од 05.04.2014. године 

тениско играшлиште ограђено плетеном жицом 

у површини од 544,0 м2 нема техничку 

документацију. По књигама ово игралиште 

вреди 2.205.395,00 динара. На основу чега је 

игралиште изграђено. Анкетни одбор није могао 

да дође до Одлуке као ни до документације 

извођача радова. 

 

10. ПРОБЛЕМАТИКА ПЛАТА У 

ОПШТИНИ ЗА ПОСТАВЉЕНА И 

ИМЕНОВАНА ЛИЦА 

Законом о платама у државним органима и 

јавним службама (Сл, гласник РС 34-01, 62-06, - 

други закони 63-06, исправка др. Закона 16-08, 

др. 92-11, 99-11, 10-13, 55-13, 99-14,21-16) и 

Уредба о накнадама и другим примањима 

изабраних и поставјених лица у државним 

органима (С. Гласник РС  44-08, 2-12) утврђени 

су коефицијенти изабраних и постављених лица. 

По Закону  изабрана лица могу имати највиши 

коефицијенат утврђен овим Законом члан 7 и 9 

став 1 тачка 4  који одређује највише до 90%  

коефицијента за обрачун и исплату плата за 

народног посланика на сталном раду у Народној 

скупштини и износи 8,60 односно 7,74.  

Постављена и именована лица у локалним 

самоуправама чији је број становника испод 60 

хиљада становника могу имати највиши 

коефицијенат утврђен овим Законом 90% 

коефицијента за обрачун и исплату начелника 

округа  који износи 16,50  односно  14,85. Члан 8 

Закона предвиђа  да  коефицијент за обрачун 

постављених и именованих лица утврђује се 

актом Валде Републике Србије односно 

Уредбом о  коефицијентима за обрачун и 

исплату плата именованих и постављених лица 

и запослених у државним органима (Сл. гласник 

бр.44/2008- пречишћен текст....2/12). Чланом   

члан 9 став 2  тачка 4  Закона прописано је да  за 

поставјена лица коефицијент  за обрачун и 

исплату плата у органима територијалне управе 

и локалне самоуправе утврђује се највише до 

коефицијента утврђених  актом Владе из става 1 

члана 8  Закона о платама у државним органима.        

Код председника општине у 2012 години 

коефицијент за обрачун плата је утврђен 7,74 по 

Закону помножен са ценом рада 10.471,72 

динара  за месец октобар износи 81.051,11 

динара а примио је 9,74 помножено са 10,471,72 

што износи 101.987,54 динара, односно 

20.936,42 динара више. Овакав обрачун који 

није у складу са Законом о платама у државним 

органима и јавним службама (Сл.гласник РС 

број 34/01 ....21/16) .вршен је све до јануара  

2014 године а у складу са Одлуком о трећој 

измени Одлуке о утврђивању коефицијента за 

обрачун и исплату плата изабраниз, именованих 

и постављених лица у општини Баточини број 

20-88/14-01 од 14.02.2014. године па надаље.   

Непридржавање Закона  о платама укупно је 

исплаћено више него што је дозвољено  

553.825,00 динара. 

Анализирајући плате изабраних и именованих 

лица и увидом у документацију обрачуна и 

исплатама плата утврђено је да су од јануара 

2014 године  обрачун и исплате вршене у складу 
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са  Законом о платама у државним органима и 

јавним службама (Сл, гласник РС 34-01, 62-06, - 

други закони 63-06, исправка др. Закона 16-08, 

др. 92-11, 99-11, 10-13, 55-13, 99-14,21-16)  и 

Уредбом о накнадама и другим примањима 

изабраних и поставјених лица у државним 

органима (С. Гласник РС  44-08, 2-12). Од 

јануара 2012 године до краја 2013 године 

неправилно је утврђен коефицијент за 

Председника општине те је на основу тога 

иплаћено више за зараде истог. 

 

11. ПРОБЛЕМАТИКА ЈКП „7 ЈУЛИ“ 

БАТОЧИНА 

На седницама Анкетног одбора је разматрана 

проблематика ЈКП 7 јули у стечају. Стечај ЈКП 

„7 јули“ из Баточине покренут је на предлог 

Општинске управе општине Баточина 

поднеском од 23.03.2016 и допуном поднеска од 

01.04.2016. године и решењем Ст 13/16 од 

18.10.2016. године. Прво поверилачко рочиште 

одржано је 07.12.2016.        Анкетни одбор је 

предлагао да се повуче предлог о стечају ЈКП „7 

јули“ из Баточине са предлогом да се најпре 

анализира постојеће стање и утврде разлози који 

су довели до таквог стања. За отварање стечаја 

увек има времена и разлога. Међутим, на основу 

благовременог приговора жалиоца, групе 

радника, решење о покретању стечајног 

поступка се обуставља решењем  Привредног 

апелационог суда број 7 Пвж 701/16 од 

21.12.2016. године.  Решењем  Посл. Број 1. 

Ст.13/2016 од 25.01.2017. године одбацује се 

предлог повериоца Општине Баточина од 

18.01.2017. године допуњен поднеском од 

19.01.2017.  за покретање стечајног поступка. 

Анкетни одбор није могао нити је имао 

могућности да дође до документације и 

одговорних лица у ЈКП „7 јули“. Нема 

одговорног лица, нема органа управљања, нема 

финансијских извештаја за 2014 и 2015 годину. 

Постоји правно лице чији је власник СО 

Баточина а да нема усвојених извештаја о 

пословању задњих година. У таквој ситуацији 

Анкетни одбор није имао од кога да тражи 

податке и документацију. На основу 

расположивих информација и писаних 

докумената припремана је садржина потребних 

информација које треба потражити од Агенције 

за лиценцирање стечајних управника односно од 

повереника господина Гвоздена Јовановића. 

Анкетни одбор је имао  на располагању 

штампане  информације од Трезора и трагом тих 

података као и других информација  

констатовано је да је неопходно ступити у 

контакт са господином Гвозденом Јовановићем 

и од њега затражио  сарадњу и помоћ како би се 

дошло  до докумената из ЈКП „7 јули“ у стечају. 

Анкетни одбор је констатовао ако не буде 

коректне и садржајне сарадње са Агенцијом и 

повереником да ће многе информације веома 

битне за извештај Анкетног одбора остати 

недоступне. Намера Анкетног одбора је да се 

највише  посвети овој проблематици јер су 

огромна средства утрошена из буџета а ЈКП „7 

јули“ је пропало. Анкетни одбор је припремио 

нарочито питања у вези са наменским трошењем 

буџетских средстава за субвенције које су 

даване ЈКП „7 јули“. На основу сазнања и 

писаних докумената која је Анкетни одбор имао 

на увид сматра да је проблематика ЈКП „7 јули“ 

веома сложена и деликатна. Поступак стечаја је 

обустављен али се ситуација није поправила на 

боље. И даље ЈКП „7 јули“ је без игде икога. 

Тотална небрига. Није било могуће сазнати шта 

се десило са повериоцима а и о обавезама према 

радницима.  

Анкетни одбор је покушао да на основу 

расположивих информација од трезора и 

индиректних корисника буџета уђе у траг бар 

неких података који би помогли да се сагледа 

стање у ЈКП „7 јули“ као и разлог његовог 

пропадања. 
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Анкетни одбор је извршио увид и проверу 

принудно наплаћених извршних решења за 

поједине раднике који су добили радне спорове 

против ЈКП „7 јули“. Принудне наплате од 

појединих установа извршили су јавни 

извршитељи путем блокаде текућих пословних 

рачуна индиркетних корисника буџета. Исплате 

су извршене у висини постојећег дуга  према 

ЈКП „7јули“ са текућих рачуна Основне школе 

„Свети Сава“ из Баточине у висини од 

1.497.228,28 динара и ако је требало извршити 

принудну наплату у висини 3.501.355,90 динара 

. Преко средње школе „Никола Тесла“ извршена 

је исплата у висини 1.536.669,58 динара а 

требало је извршити 1.558.191,81 динар. Преко 

културног центра „Доститеј Обрадовић“  

требало је извршити принудну наплату у висини 

од  446.667,51 динар а извршено је 94.721,00 

динара. Преко библиотеке „Вук Караџић“ је 

требало да се исплати  448.245,74 динара а 

исплаћено је 126.193,79 динара. Из буџета је 

извршено 900.000,00 динара. Из табеле  се види 

да је требало исплатити за утужена потраживања 

износ 6.854.460,96 динара а исплаћено је 

4.145.812,65 динара. Из података се види да сви 

износи из спорова нису намирени у пуном 

износу јер је остало још 2.708.648,31 динара 

неизмирених зарада. Из табеле се виде радници 

који су тужили и добили спорове пред судом и 

принудном наплатом наплатили део своје 

зараде. 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

307 

 

Редни 

 број 
О П И С 

Основна 

 школа 

Средња  

школа 

Културни  

центар 
Библиотека Општина УКУПНО 

1 Дексинг Брзан Закључак И.И. 53/2015 26.03.2015. 397.228,28         397.228,28 

2 

Филиповић Грујица Закључак И.И. 2/2015 

01.02.2016. 860.896,77         860.896,77 

3 Павловић Љубица Закључак И.И. 3/2015 09.02.2016. 455.620,76         455.620,76 

4 Павловић Љубица Закључак И.И. 3/2015 09.02.2016.       448.245,74   448.245,74 

5 Павловић Љубица Закључак И.И. 3/2015 09.02.2016.         900.000,00 900.000,00 

6 Спасић Слађана Закључак И.И. 15/2015 10.02.2016. 640.811,72         640.811,72 

7 Лукић Драгица Закључак И.И. 1/2015 10.02.2016. 550.130,86         550.130,86 

8 Коматовић Дејан Закључак И.И. 4/2015 12.02.2016. 596.667,51         596.667,51 

9 Коматовић Дејан Закључак И.И. 4/2015 15.03.2016.     446.667,51     446.667,51 

10 Бојић Драган Закључак И.И. 20/2015 12.02.2016.   183.395,24       183.395,24 

11 Бојић Драган Закључак И.И. 61/2015 Ф12.10.2016.   521.615,45       521.615,45 

12 Ерцег Вељко Закључак И.И. 19/2015 12.02.2015.   675.861,82       675.861,82 

13 Ерцег Вељко Закључак И.Ив. 331/2015 08.06.2016.   177.319,30       177.319,30 

              0,00 

   Задужење од  јавних приватних извршитеља 3.501.355,90 1.558.191,81 446.667,51 448.245,74 900.000,00 6.854.460,96 

   Извршене исплате: 1.497.228,28 1.536.669,58 94.721,00 126.193,79 900.000,00 4.154.812,65 

 

Прегледом решења преноса наменских буџетских  средстава Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина, Анкетни одбор 

утврдио је следеће чињенице приказане у табели о ненаменском утрошку буџетских средстава. 

ПРЕГЛЕД РЕШЕЊА НЕНАМЕНСКОГ ТРОШЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

Редни 

Број 
Број решења Датум Намена утврђена решењем Уплата 

Употреба пренетих 

 средстава  

1 400-90/14-01 06.05.2014. Исплата рате лизинга      200.000,00  Ненаменски 

2 400-94/14-02 09.05.2014. Исплата материјалних трошкова      640.000,00  Ненаменски 

3 400-105/14-02 21.05.2014. Исплата материјалних трошкова      100.000,00  Ненаменски 

4 400-104/14-02 23.05.2014. Исплата рате лизинга      645.000,00  Ненаменски 

5 400-127/14-01 26.06.2014. Исплата материјалних трошкова, лизинг       750.000,00  Ненаменски 

6 400-141/14-02 10.07.2014. Исплата материјалних трошкова, лизинг       200.000,00  Ненаменски 

7 400-153/14-01 21.07.2014. Исплата енергената      300.000,00  Ненаменски 

8 020-508/14-01 11.08.2014. Исплата материјалних трошкова - добављачи      296.291,00  Ненаменски 

9 400-166/14-02 28.08.2014. Исплата рате лизинга      100.000,00  Ненаменски 

10 400-178/14-01 17.09.2014. Исплата материјалних трошкова        70.000,00  Ненаменски 

11 400-188/14-02 23.09.2014. Исплата рате лизинга      100.000,00  Ненаменски 

12 400-194/14-02 08.10.2014. Исплата материјалних трошкова - добављачи        80.000,00  Ненаменски 

13 400-212/14-02 28.10.2014. Исплата материјалних трошкова - добављачи        20.000,00  Ненаменски 

14 020-489/14-01 25.07.2014. Исплата материјалних трошкова - добављачи      195.000,00  Ненаменски 

15 020-561/14-01 01.09.2014. Исплата материјалних трошкова - добављачи        28.120,00  Ненаменски 

   
Укупно:   3.976.411,00  

  

На основу решења којима су додељивана 

финансијска средстсва из буџета ради 

побољшања ликвидности ЈКП „7 јули“ средства 

су ненаменски торшена а повериоци су остали 

ненамирени. Велика штета је направљена 

неизмиривањем обавеза према добављачу „ВБ 

Леасинг“ доо из Београда а средства су из 

буџета издвајана за ту намену, тако да је због 

оваквог понашања у коначном исходу одузета 

радна машина „Авант 750“ која је веома 

значајна у обављању делатности. Машина је 

предата лизинг кући  19.08.2014. године. Још 
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чудније у овоме је да је из ЈКП „7 јули“ послато 

писмо Фонду за комунлану делатност број 01-

320 од 16.04.2014. са апелом да фонд преузме 

финансијски лизинг  како лизинг кућа не би 

одузела машину „Авант 750“. Лизинг кућа је 

упозоравала на такву могућност из уговора. 

Међутим, и ако су средства стизала за плаћање 

рата финансијског лизинга, средства нису 

коришћена за измиривање обавеза према лизинг 

кући него су средства ненаменски коришћена за 

исплату зарада. Због неизмиривања обавеза 

према повериоцима заплењена су многа 

средства рада као косилица ТАРУП ,  камион 

ФАП 2000 и камион ФАП 13, аутомобил 

„Пеугеот 307“, трактор ИМТ 539, цистрерна 

„Мајевица 3200“, посипач соли Епоха, камион 

ТАМ 2001 и то све у бесцење. Набвна вредност 

ових средстава је била 8.755.000,00 динара а 

продата за 569.000,00 динара.  

Анкетни одбор је утврдио и следеће непобитне 

чињенице, а преко извода наменског рачуна 

трезора за период од када је наступила трајна 

блокада редовних текућих рачуна који су 

постојали у ЈКП „7 јули“, да су из средстава 

субвенција  за зараде  исплаћени  поједини 

радници који су били ту и који су били 

информисани о приливу средстава    а нарочито 

у периоду од 01.05.2014. до 30.10.2014. године. 

Анкетни одбор је  на основу решења о 

додељивању субвенција и опредељивању тих 

средстава за измиривање обавеза према 

повериоцима  утврдио да су средства 

ненаменски и недоследно исплаћивана 

појединим радницима  тако да су многи остали 

без динара. Следећа листа исплаћених зарада 

најбоље илуструје злоупотребу  субвенција и 

ненаменског и несолидарног трошења тих 

средстава: 

1. Јулијана Раденковић  

 484.160,00 дин. 

2. Снежана Митрашиновић 

 365.120,00 дин. 

3. Сузана Стаменковић  

 137.000,00 дин. 

4. Снежана Ђорђевић  

 122.493,00 дин. 

5. Слађана Петковић  

 114.000,00 дин. 

6. Љубица Павловић  

 103.966,00 дин. 

7. Негослав Стојковић  

 101.102,00 дин. 

8. Биљана Киров     

85.000,00 дин. 

9. Зорица Павловић                

85.000,00 дин. 

10. Зоран  Митровић                

75.000,00 дин. 

 

Из ове листе се види да су највише од 

исплаћених зарада примиле Јулијана Раденковић 

у износу од 484.160,00 динара и Снежана 

Митрашиновић у износу од 365.120,00 динара, 

што потврђује народну изреку ко је ближе ватри 

боље се огреје. Из ненаменског трошења 

субвенција и несолидарне исплате и онако 

ниских зарада оне су себи омогућиле да приме 

највише. 

Анкетни одбор није могао да утврди 

власништво два текућа рачуна, код „АИК“ Банке 

и „Еуро“ Банке, која се константно појављују у 

исплатама у укупним износима од 120.000,00 и 

68.000,00 динара.  

У циљу ослобађања од појединих 

радника који нису били по вољи у претходном 

периоду сачињен је програм ослобађања од 

радника као технолошког вишка, па су се 

поједини радници принудно опредељивали да 

добровољно раскину радни однос са ЈКП „7 

јули“ уз отпремнине које су финансиране из 

буџета СО Баточина. За отпремнине ових 

радника је исплаћено из буџета 3.811.113,21 

динара 
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1.Ксенија Инић                   67.750,06 

динара 

2.Велић Стојан                  53.538,67 

динара  

3.Славиша Стојановић         76.478,00 

динара 

4.Петковић Петар               86.759,48 

динара   

5.Миљан Живковић            86.487,54 

динара 

6.Синиша Савковић           133.499,19 

динара 

7.Божидар Јовановић       154.152,94 

динара 

8.Слободан Ђорђевић      260.661,00 

динара  

10.Јовановић Љубиша     320.658,33 

динара 

11.Ерцег Вељко             350.130,11 

динара 

12.Павловић Љубица       249.575,73 

динара 

13.Филиповић Грујица       181.123,76 

динара 

14.Лукић Дргица             204.899,28 

динара 

15.Дејан Коматовић      183.773,00 

динара 

16.Павловић Предраг       177.139,76 

динара 

17.Чолић Бојан               192.489,00 

динара 

18.Стојановић Негослав 286.233,60 

динара 

19.Бранислав Николић      418.934,58 

динара 

20.Животије Бојић            326.829,18 

динара 

Анкетни одбор је обавио разговор са Љубицом 

Павловић из Брзана која је била Шеф 

рачуноводства до 2010 године у ЈКП „7 јули“. 

Од ње је Анкетни одбор тражио информације и 

помоћ у вези закупа просторије за продају 

погребне опреме и начину плаћања ове обавезе 

као и тумачења финансијских картица као и 

књиговодственим обухватањем у пословним 

књигама. Предмет анализе је преплата  9.973 

евра. Закуп је уговорен уговором број 01-504 од 

06.08.2008. године и уговор број 01-185 од 

01.01.2011 па надаље. Анкетни одбор нема 

других уговора који би доказали да је закуп 

повећан на вишу цену којим су правдани 

увећани трошкови закупа. 

 

 

Ред 

 бр 
Година Задужење 

Обавеза за 

закуп 

продавнице 

Уплаћено 
Вишак 

/мањак 

Закуп 

изражен 

 у ЕУР 

Уплаћено  

у ЕУР 

Курс 

 ЕУР 

1 2008           32.176,00               32.176,00                   32,176                        -              380,00            380          84,00  

2 2009         112.024,00             112.024,00            112.024,00                        -           1.200,00         1.200          93,35  

3 2010         121.900,00             121.900,00            121.900,00                        -           1.200,00         1.200        101,58  

4 2011         126.397,00             126.397,00            147.397,00           21.000,00         1.200,00         1.404       105,00  

5 2012         132.000,00             132.000,00         1.095.032,40         963.032,40         1.200,00         9.955        110,00  

6 2013         207.000,00             207.000,00            484.393,00         277.393,00         1.800,00         4.212        115,00  

7 2014         210.600,00             210.600,00              47.000,00       (163.600,00)        1.800,00            402        117,00  

            942.097,00             942.097,00         2.007.778,58      1.097.825,40         8.780,00       18.753    

         1 ВИШАК           1.097.825,40  динара 
    2 ВИШАК                  9.973  еура   
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Из података изнетих у горњој табели се види да 

је плаћање закупа до краја 2011. године имало 

смисла и поштовао се дуг по уговору и 

поштовале су се одредбе уговора. У току 2012. 

године долази до велике преплате за закуп, и 

тако долази до одлива и онако оскудних 

ликвидних средстава.  То се дешава и у 2013. 

години. Укупна преплата је у износу од 

1.097.825,40 динара односно цца 9.973 евра. На 

основу картица из тог периода види се да су 

преко увећаног закупа од 100-150 евра  на 400-

450 евра  покушавали затврање тог аванса преко 

увећања трошкова закупа. Из овако минимално 

доступних података може се доћи до закључка 

да је пропадању ЈКП „7 јула“ доприносило и 

овакво понашање унутар ЈКП „7 јули“. 

ТРОШКОВИ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА 

ТБ-1 

    Услуге по уговору Услуге по уговору Услуге по уговору Услуге по уговору 

Општинска управа председник општине Општинско веће Скупштина општине 

Година Председник Општинско веће Скупштина општине Општинска управа 

2012. 788.346,12 1.121.757,00 5.358.018,75 8.180.786,51 

2013. 1.012.687,46 914.518,00 4.632.731,66 3.766.507,16 

2014. 643.870,75 1.597.762,00 4.137.966,22 3.261.955,08 

2015. 492.331,51 1.280.076,00 3.988.570,26 3.321.164,35 

2016. 249.221,95 314.788,00 969.430,57 842.524,00 

 

ТБ-2 

       2012 2013 2014 2015 2016 

 Репрезентација 1.249.888,20 1.487.444,94 1.055.068,00 1.450.153,00 400.892,95 5.643.447,09 

ДМ-Баточина 748.780,00 198.500,00 201.400,00 251.460,00   1.400.140,00 

ММ Променада 2010  600.000,00 150.000,00 94.800,00 39.600 74.000,00 958.400,00 

Из Фонда за комунално          1.686.950,00 1.686.950,00 

Из Фонда за путеве             103.950,00      103.950,00 

Ана Аничић 187.106,00 637.684,45 415.528,00 66.734,46   1.307.052,91 

  2.785.774,20 2.473.629,39 1.766.796,00 1.807.947,46 2.265.792,95    11.099.940,00 

 

Код Заменика председника општине Баточина 

врше се исплате накнаде у висини од 30.000,00 

динара месечно увећане за доприносе у периоду 

од јуна 2012 до маја 2014 године и ако на то 

нема право јер по Статуту општине Баточина 

члан 62 мора да је у редовном радном односу. 

Укупно за накнаду Заменику председника 

општине Баточина је исплаћено 1.007.194,91 

динара у бруто износу. Истовремено Заменик 

председника општине Баточина прима и накнаду 

за рад у Оштинском већу по 11.500,00 динар 

нето увећане за доприносе.  Ову накнаду прима 

за период од 2012 до марта 2015 што је у 

укопном износу од 299.855,00 динара. У бруто 

износу је примио укупно 1.307.052,71 динар. 

Код репрезентације средства су трошена без 

постојања Правилника  о коришћењу 

репрезентације у органима општине Баточина у 

периоду од 2012 до 2015. године. У 2015 се 

усваја Правилник о репрезентацији о 

коришћењу репрезентације у органима општине 

Баточина (Сл гласник број 4/2015 од 04.03.2015) 

и од тада се примењује. Репрезентација је у 2012 

години износила 1.249.888,20 динара, у 2013 

години 1.487.444,94 динара, у 2014 години 

1.055.068,00 динара,  2015 години 1.450.153,00 

динара и 2016 године 400.892,95  динара. У 

складу са чланом  39 Закона о јавним набавкама 

и члано 54 Закона о буџетском систему 

наручилац је  дужан да мале набавке које 
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прелазе годишњи ниво од 500.000,00 динар 

планира по члану 39 Закона о јавним  набавкама 

без обзира ако се исте реализују у мањим 

износима. Тако је само у 2013. години код једног 

угоститељског објекта утрошено је 686.069,00 

динара. Овим се констатује да ове мале набавке 

нису ишле преко јавних набавки а што је била 

законска обавеза.  

Утрошак средстава буџета за радио станицу ММ 

Променада 2010 је износио укупно 958.400,00 

динара из буџета за период од 2012 до 2016. 

године. Додела средстава из буџета је била у 

сукобу интереса по мишљењу Агенције за борбу 

против корупције због блиског сродства 

председника општине и власника ММ 

Променада 2010. Агенција за борбу против 

корупције је дала препоруку за разрешење 

председника општине господина Милошевић 

Радише међутим Скупштина општине Баточина 

тај предлог није прихватила. И поред тога што 

Скупштина није разрешила господина 

Милошевић Радишу Агенција је остал при свом 

ставу. Анкетни одбор је на основу увида у 

материјале и документа као и на основу односа 

према другим проблемима господин Председник 

општине имао сукоб интереса у овом случају 

као и у случају са фирмом ДМ Баточина. 

Анкетни одбор не може нити жели да 

коментарише одлуку Скупштине општине 

Баточина јер је то тело изабрано вољом грађана 

Баточине. Преко фондова ММ Променада  2010 

је инкасирала 1.790.900,00 динара за период 

2012 до 2016 године.  Анкетни одбор није добио 

доказе да су износи који су фактурисани и 

плаћени контролисани и да су имали прилоге 

као на пример џинглове и друге доказе.  

Чланом 39 Закона о јавним набавкама и члано 54 

Закона о буџетском систему по којем је 

наручилац дужан да мале набавке које прелазе 

годишњи ниво од 500.000,00 динар планира по 

члану 39 Закона о јавним  набавкама, без обзира 

ако се исте реализују у мањим износима. Тако је 

само у 2013. години код једног угоститељског 

објекта утрошено је 686.069,00 динара.  

12.ПРОБЛЕМАТИКА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

Месне заједнице као основна ћелија локалне 

самоуправе  у општини Баточина нису 

функционисале. У појединим месним 

заједницама су трошена буџетска средства за 

одржавање објеката као и за друге врсте 

трошкова. Имајући у виду да су месне заједнице 

као конституитивни део локалне самоуправе  

запостављене а трошена су буџетска средства за 

разне трошкове а највише за специјализоване 

услуге и нарочито у Месној заједници Брзан. 

Трошена су средства на име одржавања  

објеката по месним заједницама који се не 

одржавају и у веома су лошем стању. Такође у 

извршењу буџета нема финансијских извештаја 

за месне заједнице. Недопустиво је да у 

извештајима буџета за сваку појединачну годину 

у ранијим периодима нема извештаја о раду 

месних заједница. Месне заједнице де фацто не 

постоје а де јуре су на списку извештаја 

извршења буџета са значјним цифрама посебно 

на одржавању објеката.  Неодговоран однос и 

небрига према месним заједницама се огледа из 

следећих података исказаних у следећој табели 

из које се види небрига и понижавајући однос 

према месним заједницама а нарочито према 

великим месним заједницама као што су МЗ 

Баточина, МЗ Бадњевац и  друге.  Однос према 

месним заједницама и брига за грађане који 

живе у месним заједницама  показује не 

постојање активности у највећим месним 

заједницама као и решавање животних питања у 

тим месним заједницама, као што су Бадњевац и 

Баточина. Руководство општине је дозволило да 

највеће МЗ Баточина и Бадњевац буду у блокади 

текућих рачуна од 31.12.2002. године односно 

више од 14 година. Из овог податка се види да 

локална самоуправа није уважавала и није 
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решавала најживотнија питања ових места или 

их је решавала као бирократија која није хтела 

да чује проблеме грађана. Овакав игнорантски 

однос нарочито према МЗ Баточина изазвало је 

много проблема.  Према добијеним подацима од 

НБС Принудна наплата у Крагујевцу  дописом 

број  IX/2.2-401600/2/16 од 26.10.2016. године  

текући рачун МЗ Баточина је блокиран за дуг од 

448.555,19 динара и камата у износу од 

925.111,92 динара што укупно износи 

1.373.667,11 динара а на дан писања овог 

извештаја дуг је повећан на главници и износи 

504.429,46 динара плус камата. Код МЗ 

Бадњевац  блокада текућег рачуна је у износу од 

80.833,64 динара главни дуг и камата 566.859,11 

динара односно 647.692,75 динара укупно, 

према допису број  IX/2.2-401601/2/16 од 

26.10.2016 године. Месна заједница 

Доброводица је у блокади од 23.06.2016. године  

за износ од 20.513,00 динара плус камата. И у 

време писања овог извештаја месна заједница 

Доброводица је у блокади текућег рачуна. 

азив ПИБ 
матични 

 број 

број текућег  

рачуна 

стање  

текућег 

рачуна на 

дан 

15.07.2016. 

датум  

блокаде 

износ  

блокаде 

Име и презиме, 

овлашћено лице 

МЗ Доброводица 101220888 07246609 840-1630645-97 0,00 23.06.2016. 
  Неша Милановић 

20.513,00 Берислав Радовановић 

МЗ Жировница 101220724 07314477 840-377645-56 6.870,08 28.10.2016. 53.227,96 Чедомир Стевановић 

МЗ Кијево 101220790 07250576 840-1575645-03 2.183,16     Предраг Милосављевић 

МЗ Градац 101220845 07247818 840-3846645-89 5.351,09 10.09.2016. 18.966,90 Пера Микић 

МЗ Никшић 101220853 07246617 840-481645-08 54.745,60     Љубисав Јанковић 

МЗ Прњавор 103210014 07249357 840-2365645-04 337.297,08   
  Игор Драгољубовић 

  Горан Милићевић 

МЗ Брзан 101218787 07247796 840-190645-08 15.337,99     Живослав Павловић 

МЗ Бадњевац 101220610 07217765 840-694645-44 0,00 од 31.12.2002. 80.833,64 Зоран Пантелић 

МЗ Црни Као 101220708 07293151 840-1721645-55 8.519,64     Горан Савић 

МЗ Милатовац 101220716 07247800 840-1754645 35.408,13     Југослав Јовановић 

МЗ Баточина 101220669 07149697 840-8645-92 0,00 од 31.12.2002. 448.555,19 Миле Станковић 

 

13. ПРОБЛЕМАТИКА ЈП ЛЕПЕНИЦА 

БАТОЧИНА - БАТОЧИНА 

Укидањем додељених комуналних делатности 

ЈКП „7 јули“ комунална делатност на територији 

Баточина свела се само на обављање 

комуналних делатности одржавање гробаља и 

других ситних послова. Због стања у којем се 

налази ЈКП „7 јули“ СО Баточина формира ново 

комунално предузеће ЈП Лепеница Баточина. 

Оснивањем овог предузећа  16.05.2014. Одлука  

број 020-272/14-01 године регистровано у АПР 

23.06.2014. године Решењем БД 53743-2014 се 

желело да се зада смртни ударац ЈКП „7 јули“ и 

додељују се остаци комуналних делатности које 

нису додељене другим предузећима. Исто тако, 

ЈП Лепеница Баточина предвиђена су и буџетска 

средства као субвенција па је због тога ово 

прдузеће било предмет анализе. Увидом у 

пословне књиге  установљено је неколико 

чињеница које су биле предмет пажње Анкетног 

одбора. 

Прво и основно што је интересовало Анкетни 

одбор и било предмет анализе је запошљавање 

радника у новоосновано јавно предузеће. 

Било је нормално и упутно да се формирањем 

новог предузећа најпре реши статус радника 

који су остали у ЈКП „7 јули“ Баточина. Поред 
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тога што тим радницима није исплаћивана 

никаква накнада и заостале зараде, они су 

остали на улици без да се о њима било ко брине. 

Радници су остали без зарада,  без плаћених 

пореза и доприноса и коначно без посла. 

Форимирањем новог комуналног предузећа се у 

првом налету запошљавају нови радници а 

радници ЈКП „7 јули“ и даље остају незбринути.  

Од оснивања ЈП "Лепеница Баточина" 

23.06.2014. када је именован вд директора 

Славољуб Митровић па до 01.09.2014. није 

примљен ниједан радник јер фирма званично 

није имала пословне просторије. Након тога 

Предузеће добија једну канцеларију на првом 

спрату Општине и са Уговором о привременим 

и повременим пословима примљени су:  

Братислав Милошевић (није радник ЈКП "7. 

јули"), затим  

Жарко Динић (није радник ЈКП "7. јули"),  

Горан Цветковић (није радник ЈКП "7. јули").  

У новембру 2014. године из ЈКП "7. јули" 

примљени су  

Влада Петровић (на неодређено време),  

Славољуб Стевановић (на неодређено време),  

Немања Перишић (на неодређено време),  

Цветко Костић (на одређено време).  

У децембру 2014. године, на одређено време, 

примљени су  

Ненад Стојановић,  

Ненад Пекић и  

Милан Маринковић (сви радници ЈКП "7. јули").  

У фебруару 2015. Примају се   

Сузана Стаменковић и  

Горица Танасијевић из ЈКП "7. јули" на 

одређено време.  

У марту 2015. примљени су на одређено време 

радници ЈКП "7. јули":  

Јулијана Раденковић,  

Зоран Митровић,  

Зорица Миловановић,  

Биљана Киров,  

Снежана Митрашиновић,  

Слађана Петковић,  

Марела Велић,  

Зорица Павловић и  

Снежана Ђорђевић.  

У априлу 2015. године примљени су из ЈКП "7. 

јули", на одређено време,  

Милош Антуновић,  

Саша Маринковић и  

Зоран Николић.  

У новембру 2015. су примљени  

Зоран Пантелић (на одређено време) и  

Снежана Живковић (на одређено време) - нису 

радници ЈКП "7. јули".  

У радни однос на одређено време примљени су  

Небојша Денчић (није радник ЈКП "7. јули") и  

Славиша Митић (није радник ЈКП "7. јули").  

Након именовања новог вд директора Дејана 

Раонића, на привремен и повремене послове 

примљена је  

Светлана Павловић (није радник ЈКП "7. јули"),  

Радмило Ристић – привремене и повремене 

послове  (није радник ЈКП "7. јули"),  

Слободан Јаковљевић – привремене и повремене 

послове  (није радник ЈКП "7. јули"),  

Зоран Милосављевић – привремене и повремене 

послове  (није радник ЈКП "7. јули"),  

Александра Цакић – на неодређено време  (није 

радник ЈКП "7. јули"). 

Радници су примани на одређено време или на 

привремене и повремене послове са циљем да се 

са њима може манипулисати и да се могу лако 

заменити новим радницима.  

 

Међутим, после избора од 24.априла 2016. 

године  напрасно се мења политика 

запошљавања и многи радници који су имали 

привремена решења добијају стална запослења 

на неодређено време. Нормално та решења не 

добијају сви а не нарочито радници ЈКП „7 јули“ 

који и даље остају на привременим и 

повременим пословима који истеком тих 

уговора могу остати без посла. Уговори о 
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привременим и повременим псоловима могу 

трајати највише 120 календарских дана. Многи 

су остали са тим уговорима до дана када је 

вршен увид у издата решења и запошљавање 

радника. 

 

У мају 2016. поједини радници  напрасно 

добијају решења на неодређено време. 

 

Запослени у ЈП "Лепеница Баточина" од 

оснивања предузећа до 23.08.2016. који нису 

прешли из ЈКП "7. јули" 

 

1. Слободан Јаковљевић из Брзана - Уговор о 

ППП од 18.04.2016. до 08.09.2016. 

2. Светлана Павловић из Баточине - Уговор о 

ППП од 18.04.2016. до 08.09.2016. 

3. Славиша Митић из Баточине - од 20.04.2015. 

до 22.082015. - Уговори о раду на одређено 

време 

4. Горан Цветковић из Милатовца - од 

01.01.2015. до 02.07.2015. (Уговор о ППП), а од 

03.07.2015. до 30.04.2016. (Уговори о раду на 

одређено време), од 01.05.2016. (Уговор о раду 

на неодређено време) 

5. Жарко Динић из Баточине - од 01.01.2015. до 

30.06.2015. (Уговор о ППП), од 01.07.2015. до 

30.04.2016. (Уговори о раду на одређено време) 

и од 01.05.2016. (Уговор о раду на неодређено 

време) 

6. Зоран Милосављевић из Баточине - од 

19.05.2016. до 30.06.2016. (Уговор о ППП), од 

01.07.2016. (Уговор о раду на неодређено време) 

7. Зоран Пантелић из Бадњевца - од 12.11.2015. 

до 30.04.2016. (Уговор о раду на одређено време, 

од 01.05.2016. (Уговор о раду на неодређено 

време) 

8. Снежана Живковић из Баточине - од 

17.12.2015. до 30.05.2016. (Уговори о раду на 

одређено време) и од 01.05..2016. (Уговор о раду 

на неодређено време) 

9. Александра Цакић из Баточине - од 

01.05.2016. (Уговор о раду на неодређено време) 

10. Братислав Милошевић из Баточине - од 

01.09.2014. до 12.08.2015. (Уговори о ППП), од 

13.08.2015. до 30.04.2016. (Уговори о раду на 

одређено време) и од 01.05.2016. (Уговор о раду 

на неодређено време) 

11. Радмило Ристић из Баточине - од 01.04.2016. 

до 15.09.2016. (Уговори о ППП)  

12. Небојша Денчић из Бадњевца - од 

15.07.2015. до 03.02.2016. (Уговори о раду на 

одређено време) 

13.Јулијана Реденковић  (уговор на неодређено 

време бивши радник ЈКП „7 јули“)                                  

14. Зоран Митровић  (уговор на неодређено 

време бивши радник ЈКП „7 јули“)   

15. Милан Маринковић   (уговор на неодређено 

време бивши радник ЈКП „7 јули“) 

16. Зорица Миловановић   (уговор на неодређено 

време бивши радник ЈКП „7 јули“)    

17. Горица Танасијевић   (уговор на неодређено 

време бивши радник ЈКП „7 јули“)    

18. Биљана Киров    (уговор на неодређено време 

бивши радник ЈКП „7 јули“)    

19. Снежана Митрашиновић   (уговор на 

неодређено време бивши радник ЈКП „7 јули“) 

20. Милош Антуновић (уговор на неодређено 

време бивши радник ЈКП „7 јули“) 

21. Саша Маринковић   (уговор на неодређено 

време бивши радник ЈКП „7 јули“) 

22. Зоран Николић      (уговор на неодређено 

време бивши радник ЈКП „7 јули“) 

               

Политика запошљавања у новоосновано ЈП 

Лепеница Баточина је запошљавање на одређено 

време или уговрима о привременим и 

повременим пословима. Само привелеговани 

појединци су заснивали радни однос на 

неодређено време. После избора из априла 2016 

године поједини радници као новозапослени су 

нагло добијали замену решења и од радног 

односа на одређено време добијли решење на 
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неодређено време. Запошљавање по политичкој 

припадности је била главна карактеристика 

политике запошљавања. Поједини радници који 

су дуго радили у ЈКП „7 јули“ примљени су на 

одређено време или уговором о привременим и 

повременим пословима и остали са тим 

решењима а поједини партијски другови као 

ново запослени добили су уговоре на 

неодређено време међу којима су 

најкарактеристичнији  Александра Цакић из 

Баточине, Зоран Пантелић из Бадњевца,  

најдрастичнији случај Зоран Милосављевић из 

Баточине, Снежана Живковић из Баточине, 

Братислав Милошевић из Баточине, Горан 

Цветковић из Милатовца.  

У циљу ослобађања од појединих радника који 

нису били по вољи у претходном периоду 

сачињен је програм ослобађања од радника као 

технолошког вишка, па су се поједини радници 

принудно опредељивали да добровољно раскину 

радни однос са ЈКП „7 јули“ уз отпремнине које 

су финансиране из буџета СО Баточина. За 

отпремнине ових радника је исплаћено из буџета 

3.811.252,22 динара. 

Анкетни одбор је детаљно прегледао путне 

налоге у ЈП Лепеница Баточина. Цифре које су 

разматране су можда мале у односу на друге 

посматране позиције али указују не нешто што 

се коси са моралом и са злоупотребом положаја. 

У ситуацији када радници нередовно  примају 

зараде  поједина лица су привелегована да из 

благајне подижу аконтације за службени пут и 

да такве аконтације враћају после неколико 

месеци. Путни налози су некомплетни, 

неликвидирани од стране ликвидатора, 

непотписани често ни од руководиоца 

одговорног за финансијско пословање. У 

појединим случајевима има индиција да нису 

уопште обављана службена путовања а да су 

давани путни налози без покрића са циљем да се 

оправдају подигнуте аконтације. На основу 

сачињеног прегледа свих контролисаних путних 

налога даће се дефинитиван закљчак о овој 

појави. Појава је веома негативна за  упослене 

који у то време  не примају зараду и немају од 

чега да живе. Појединци су се намиривали тако 

што су се самопослуживали парама из благајне 

предузећа.  

Издавање путних налога и обрачун је у 

супротности са  Правилником  о раду од  

05.04.2016. број  760/04-1 а сходно  члановима 

од 27. до 32 и супротно Уредби о накнади 

трошкова и отпремнини дражавних службеника 

и намештеника (Сл гласник РС број 

98/07.....84/15) члану 9 до 12 . Правилник о раду 

није у складу са Законом о раду. 

Одлука надзорног одбора Ј.П. „Лепеница“ од 

29.01.2016. године бр. 408/01-2016 предвиђа у 

члану 1. да се накнада  трошкова за долазак на 

рад и повратак са рада одобравју у висини 

стварних трошкова превоза. Увидом у путне 

налог Одлука  није примењивана јер је 

исплаћивано мимо и више од стварних 

трошкова, док је другим радницима признавана 

само висина аутобуских карата. Закључак је да 

је в.д. директор Дејан Раонић подигао са рачуна 

Ј.П. „Лепеница“ из Баточине 106.116,80 динара 

више од стварних трошкова. 

Наплаћено у НЕТО износу за 2016. годину: 

Фебруар 23.000,00 

Март  23.000,00 

Април  21.004,62 

Мај  22.020,68 

Јуни  21.120,00 

Јули  20.984,25 

Август  16.987,25 

УКУПНО:    148.116,80 динара 

 

1. Стварна потрошња превоза према 

аутобуским картама је: 

-Арива  160 x 2 = 320 x 23 = 

7.360,00 

-Јанушевић 150 x 2 = 300 x 23 = 

6.000,00 
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-Ласта  150 x 2 = 300 x 23 = 

6.000,00 

2. Према потрошњи горива 50 км у оба 

правца: 

- Потрошња 5 л x 139 = 695,00 динара 

3. Месечна карата = 6.000,00 дин. x 7 

месеци = 42.000,00 динара 

 

Више исплаћено  = 106.116,80 динара 

 

Ред. 

Број 
Година Име и презиме Дневнице Путарина 

Подигнут новац 

по основу 

сопственог 

возила 

Хотелски 

рачуни 

Потрошено 

гориво 

1 2015 Горан Цветковић                 -                                   -                 1.500,00                        -           1.500,00  

2 2016 Горан Цветковић     4.401,00                                 -                              -                          -           4.401,00  

3 2016 Дејан Раонић  26.113,00                    5.470,00          265.867,98         15.100,00    312.550,98  

4 2016 Јулијана раденковић  16.506,00                                 -               32.029,00                        -        48.535,00  

5 2016 Зоран Митровић                 -                         660,00                            -                          -              660,00  

       47.020,00                    6.130,00          299.396,98         15.100,00    

      

     352.546,98    367.646,98  

      

БЕЗ 

ХОТЕЛСКИХ 

РАЧУНА   352.546,98  

Путни налози за службена путовања нису  после 

обављеног пута уредно попуњавана са 

извештајима са пута, нису ликвидирани од 

стране ликвидатора и најчешће нису 

потписивани о стране одговорног лица  за 

финансије у предузећу. ВД директор Дејан 

Раонић је  службено путовао дана 11.02.2016. 

године за Ниш. Са службеног пута у Ниш 

директор Дејан Раонић не подноси извештај са 

пута нити обелодањује разлоге службеног пута. 

Поставља се питање зашто вд директора Дејан 

Раонић не користи службено возило за 

обављање службеног пута него користи 

сопствено возило у сужбене сврхе. Службеним 

аутомобилом се углавном обављају  службена 

путовања осталих запослених.  Службено возило 

остали запослени користе за службена путовања 

до Београда и даље а директор то исто возило 

неће да користи. 

Контролом путних налога утврђено је да се 

путни налози нису издавали у складу са 

благајничким пословањем. Аконтације за 

службена путовања нису уопште књижена као 

дате аконтације. Новац дат уз путни налог без 

признанице није књижен. Код правдања путних 

налога такође није правилно поступано нити 

књижено. Птуни налог се књижи за обрачунате 

трошкове, уписаном аконтацијом као и остатак 

за повратак аконтације. У благајни нема таквог 

књижења и нема правдања за више узету 

аконтацију јер повраћај ако га је било није 

књижен. Провером благајне број 17 од 

9.06.2016. констатовано је да је налог издат 

25.04.2016. а књижен у благајни 09.06.2016. када 

је и подигнута готовина са текућег рачуна Извод 

број 108 од 09.06.2016. године.  Аконтација није 

књижена, повраћај није књижен, путни налог 

није ликвидиран и нема потребних потписа. Све 

указује на злоуптребу. У путном налогу се 

иказује мања километража Баточина-Палић 160 

км. Одлазак и повратак 320 км, што указује да се 

исказују нетачни подаци као основ за исплату 

птуних трошкова као и нетачан број дневница 

уместо 4 наплаћује се 5 дневница. Налог није 

правилно ликвидиран.  У налогу нема извештај 

са пута. Нема саобраћајне дозволе као докза о 

власништву.   

Сви путни налози су овакве или сличне 

садржине и очигледно указују на злоупотребу 

како би се дошло неоправдано до новчаних 

средстава која се правдају не веома непримерен 

начин.  



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

317 

Закључне напомене 

1.Анкетни одбор не оспорава да је потребно 

инвестирати и градити. Међутим Анкетни одбор 

стиче утисак на основу расположиве 

документације као и начина опхођења према 

буџетским средствима и њиховим трошењем да 

су трошена немарно и расипнички. Овај 

закључак се заснива на промашеним 

инвестицијама а нарочито улагање на 

водоснабдевање. 

2.Анкетни одбор препоручује да се на основу 

досадашњег односа побољша ефикасност 

праћења и евидентирања да не би неке 

инвестиције остале вечито у припремама и да се 

никада не активирају а утроше огромна буџетска 

средства. 

3.На основу увида у документацију ЈКП „7 јули“ 

и анализирањем стања Анкетни одбор закључује 

да је за пропаст тог предузећа постојала намера 

да то предузеће пропадне и да се доведе до 

стечаја. Домаћинским односом и у намери да се 

комуналне делатности обављају локалним 

комуналним предузећем било је могуће само 

бољом контролом рада тог предузећа и бољим 

односом према грађанима. Одузимањем свих 

поверених делатности од ЈКП „7 јули“ створена 

је руина у којој нема никога, нема директора, 

нема органа управљања, растерани радници. 

Остало је само име и ненамирени добављачи, 

радници без повезаног радног стажа, започет па 

обустављен стечај. Остало је велико ништа које 

указује на недомаћински однос. 

4.Анкетни одбор је установио да су буџетска 

средства додељивана ЈКП „7 јули“ у току 2014 и 

2015 године а да није вршена контрола како су 

та средства трошена. Није усвајан извештај у 

раду за 2014 и 2015 годину и није анализирано 

где су утрошена толика средства. За 2014 и 2015 

годину нису поднети финансијски извештаји 

АПР нити је оснивачу поднет извештај. 

Невероватно је да се нико није заинтересовао 

бар за утрошена буџетска средства. Намера да 

циљ оправдава средство кошта много буџет СО 

Баточина. Сада имамо ситуацију ни лево ни 

десно, ни напред ни назад. Просуто млеко се не 

враћа у мањерку. Од свега имамо само 

ненадокнадиву штету, а могло је да се утрошена 

средства рационалније и боље искористе. Ни на 

једном органу локалне самоуправе није 

покретано питање одговорности директора, 

Надзорног одбора па и органа локалне 

самоуправе који су били дужни да врше 

контролу рада ЈКП „7 јули“ Баточина. 

5.Анкетни одбор није могао да дође до података 

да ли је ЈКП „7 јули“ обавештено да је 

склапањем уговора  преузета обавеза према ЈКП 

„Водовод и канализација“ у висини од 

124.910.653,92 и да  је та обавеза отписана. 

Отписивање толиког дуга као обавезе у билансу 

се појављује као приход и то предузеће чини 

здравијим.  Да је омогућено да ЈКП „7 јули“ све 

ове активности спроведе кроз своје пословне 

књиге и са коректнијим односом могло је да се 

избегне да се предузеће доведе до стечаја. 

6.Анкетни одбор на основу хронологије догађаја 

и докумената долази до закључка да није 

постојала воља да ово предузеће опстане. 

1) Надзорни одбор Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина 

донео је одлуку о усвајању финансијског 

извештаја за 2013. годину, заведена под 

пројем 0-286/2 од 08.04.2014. године, где су 

приказани пословни приходи већи од 

пословних расхода у износу од 107.291,00 

рсд, чиме је исказано позитивно пословање 

овог јавног предузећа. 

  

2) 29.08.2013. године достављен је Споразум о 

одлагању пореског дуга, бр. 020-504/2013-

01, на 24 месечне рате. Споразум заведен у 

Министарству под бр. 33-00-24/2013-21 

кога је потписао тадашњи Министар 
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Млађан Динкић, испред Ј.К.П. „7. Јули“ 

Баточина и заведен под бр. 01-626 од 

09.08.2013. године кога потписује Директор 

Јулијана Раденковић и испред локалне 

самоуправе Општине Баточина, као оснивач 

и потписник Председник Радиша 

Милошевић. 

 

3) 30.01.2014. године Директор Никола Дукић 

испред Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина подноси 

захтев за склапање новог Споразума о 

одлагању пореског дуга, бр. 01-80 и бр. 01-

44/2014, под повољнијим условима од 

претходног на 48 рата, које Председник 

Радиша Милошевић потписује. 

 

4) 18.03.2014. године Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина 

добија Споразуму о одлагању пореског дуга 

бр. 33-00-36/2014. године на 48 рата, а на 

захтев Председника Општине Баточина 

Радише Милошевића бр. 43-10725/2013 од 

14.12.2013. године. Споразум је дефинисао 

укупан дуг од 19.434.727,28 рсд. уз отпис 

камате у износу од 11.000.000,00 рсд. где је 

месечна рата износила 404.890,14 рсд која је 

далеко повољнија од претходног Споразума 

у којој је месечна рата износила 

1.208.303,30 рсд. Овај Споразум потписује 

тадашњи Министар финансија Лазар 

Крстић, испред пореског дужника Ј.К.П. „7. 

Јули“ Баточина потписује Директор Никола 

Дукић али споразум одбија да потпше 

Оснивач и представник Општине Баточина 

председник Радиша Милошевић из њему 

познатих разлога. 

 

5) Директор Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина Никола 

Дукић 18.03.2014. године подноси Захтев за 

потписивање Споразума о одлагању 

пореског дуга бр. 01-234/1 председнику 

Општине, председнику Скупштине као и 

помоћницима председника Општине 

евидентиран Захтев на писарници под 

бројем 01-020-167/2014. 

 

6) 28.03.2014. године директор Ј.К.П. „7. Јули“ 

Баточина Никола Дукић обнавља захтев за 

потписивање Споразума о одлагању 

пореског дуга бр. 01-234/2, а упућен 

предсднику Општине Баточина Радиши 

Милошевићу с обзиром да рок за 

потписивање Споразума истиче 

31.03.2014.године. Захтев је заведен на 

писарници Општине Баточина под 

бројем01-020-191/2014. 

 

7) Захтевом за пријем код председника 

Општине Баточина бр. 01-020-38/2014. 

године затражила су оба репрезентативна 

синдиката ради превазилажења настале 

ситуације у Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина, а које 

је одбио председник Општине Баточина. 

 

8) Након свих преузетих радњи за опстанак 

Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина и потписивање 

Споразума, ипак 01.04.2014. године 

Пореска управа блокира  текуће-рачуне у 

износу од 35.000.000,00 рсд. са 

припадајућим каматама. 

 

7.Невероватно је да се стечај покреће за 

554.245,57 динара а да се отписују 

124.910.653,92 динара и преузима обавеза за 

исти износ према ЈКП „Водовод и канализација“ 

из Крагујевца. Зар није могло да се отпишу и 

тих 554.245,57 динара.  

8.Анкетни одбор закључује да није било 

сврсисходно да СО Баточина на себе преузме 

дуг ЈКП „7 јули“ јер оснивачким актом је 

установљено да оснивач то јест СО Баточина не 

одговара за обавезе сходно члану 6 Одлуке о 

промени оснивачког акта јавног комуналног 

предузећа „7 јули“ Баточина“  - Скупштина 
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општине Баточина број 020-147/13 од 

15.03.2013. године. 

9.Анкетни одбор је увидом у документацију 

спортских клубова, нарочито фудбаских клубова 

Слога, Лепеница, Жировница утврдио да су се 

средства у свим клубовима користила на исти 

начин само у различитом обиму. У фудбалским 

клубовима су трошена велика буџетска средства 

и на појединим позицијама као што је набавка 

горива није било контроле и било је могуће 

злоупотребе. За набавку горива није 

прецизирано за које сврхе се набавља гориво, ко 

набавља и по чијем налогу. Нема собраћајне 

дозволе о регистрацији возила и  на које 

релације се вози и ко се првози. Нема путних 

налога, нема име и презиме лица које купује 

гориво и нема контроле тих докумената да би 

могла да се одобре за књижење.  

10.У фудбалским клубовима су запошљавана 

лица која у клубовима нису радила. У 

клубовима нема Правилника о раду и нема 

систематизованих радних места. У клубовима су 

запошљавана лица која су радила у органима 

управе општине Баточина. На исплате плата 

ових радника су ненаменски трошена буџетска 

средства. 

11.Фудбалски клуб „Шумадинац“ из Брзана није 

хтео да сарађује са Анкетним одбором тако да 

чланови управе нису омогућили увид у 

документацију. Фудбасли клуб „Шумадинац“ је 

контролисан од стране Пореске управе и на 

основу записника о контроли поднета је пријава. 

Садржину пријаве као и основ подношења 

пријаве није био доступан Анкетном одбору 

због несарадње одговорних лица.  

12.Месне заједнице не функционишу. У 

моменту писања материјала трајно су у 

непрекидној блокади велике месне заједнице 

Баточина и Бадњевац. Недопустиво је да од 

31.12.2003. године ове месне заједнице не  

функционишу нити се шта у њима догађа. 

Период од четрнаест година је дуг и показује 

неодговорно понашање према грађанима. Овим 

чином су суспендована права грађана да 

одлучују о животним питањима својих средина. 

Требало је да се само спроведу избори по 

месним заједницама и да се у први план ставе 

интереси грађана. Све то је изостало. 

13.За незаконите дате отказе радницима управе 

је исплаћено на име неисплаћених плата 

3.226.640,70 без судских и адвокатских 

трошкова не узимајући у обрачун раднике у 

индиректним корисницима буџета. 

У Баточини, 28.марта 2017. године. 

 

За анкетни одбор 

1.Чедомир  Јовановић, ср. из Баточине 

2.Зорица Зарковић, ср из Баточине 

3.Вељко Ерцег, ср из Баточине 

4.Живадинка Марковић, ср  Стијовић из Црног 

Кала 

5.Дејан Коматовић,ср  из Батичине 

6.Зоран Јовановић,ср  из Баточине 

7.Бранко Бањанац, ср из Баточине 
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