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БРОЈ 14.

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 и 47/18), 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, 99/16,
113/2017, 95/18, 31/19 , 72/19 и 149/20) и
члана 40. став 1. тачка 2 Статута Општине
Баточина („Службени гласник општине
Баточина“, бр. 9/19), а на предлог извршног
органа општине, Скупштина општине
Баточина је на седници одржаној дана
18.06.2021. године, донела je:
ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2020.
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 2020. години у следећим
износима:

I
Укупно остварени текући приходи,
примања
са
пренетим
неутрошеним
средствима
413.299 хиљада динара
II
Укупно извршени текући расходи и
издаци из прихода, примања и неутрошених
средстава
406.715 хиљада динара
III Разлика (I-II)
6.584 хиљада динара
Члан 2.
У Билансу стања на 31. децембра
2020. године ( Образац бр. 1) утврђена је
укупна актива у износу од 1.333.641 (у 000
динара) и укупна пасива у износу од
1.333.641 (у 000 динара).
АКТИВА:
- нефинансијска имовина ….1.006..663
(у 000 динара)
- финансијска имовина...326.978 (у 000
динара)
ПАСИВА:
- извори капитала….. 1.141.760 (у 000
динара)
- обавезе из пословања.....191.881 (у
000 динара)
Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020.
године (Образац 2) утврђени су следећи
износи, и то:
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(у 000 динара)

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине (OП2001)
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине (ОП2131)
3. Вишак прихода и примања -буџетски суфицит (ред. бр. 1 – ред. бр.
2) (ОП2346)
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)

380.491
393.101
0,00
12.610

31.838

0.00
0.00
0.00

12.644

0.00

-остали расходи….........25.307 (у 000 динара)
-издаци за наб. неф. имовине…............69.889
(у 000 динара)

ПРИХОДИ:
-порези…….…......
181.345 (у 000 динара)
-донације и трансфери………..159.989 (у 000
динара)
-други приходи............ 39.157 (у 000 динара)
-примања од продаје природне имовине..........
…………………………….0.00 (у 000 динара)

Мањак прихода и примања –буџетски
дефицит - у износу од 12.610 (у 000 динара),
коригован је износом - 19.194 (у 000 динара),
тако да Вишак прихода и примања суфицит износи 6.584 (у 000 динара).

РАСХОДИ:
-расходи за запослене....82.854 (у 000 динара)
-коришћење роба и услуга…...129.577 (у 000
динара)
-отплата камата.…........891,00 (у 000 динара)
субвенције……………….4.967 (у 000 динара)
-донације и трансфери...58.120 (у 000 динара)
-накнада из буџета за соц. заштиту........21.496
(у 000 динара)

Коригован износ од -19.194 (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 32.810 (у 000
динара);
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3)

4)

дела утрошених средстава
текућих
прихода
и
примања
од
продаје
нефинансијске имовине за
отплату
обавеза
по
кредитима у износу од
12.644 (у 000 динара);
дела утрошених средстава
текућих
прихода
и
примања
од
продаје
нефинансијске имовине за
набавку
финансијске
имовине у износу од 0,00 (у
000 динара)
новчани одливи за износ
плаћених расхода који се не
евидентирају преко класе
400000, 500000 и 600000 у
износу од 972 (у 000
динара)

ГОДИНА 2021.

Вишак прихода и примањасуфицит (за пренос у наредну годину ) у
износу од 6.584 (у 000 динара) састоји се од:
1) Део вишка прихода и и примања
наменски опредељен за наредну
годину у износу од 5.584 (у 000
динара)
2) Нераспоређеног вишка прихода и
примања за пренос у наредну годину
у износу од 1.000 (у 000 динара).
Члан 4.
Буџетски суфицит и укупни
фискални резултат буџета утврђени су у
следећим износима, и то:
у (000) динара

Економска
класификација

Буџетска
средства

Додатна
средства

Укупна
средства
(3+4)

2

3

4

5

3+7+8+9

357,188

29,887

387,075

7+8+9

351,604

28,887

380,491

1. Текући приходи

7

351,604

28,887

380,491

2. Примања од продаје
нефинансијске имовине

8

0

0

0

3. Примања од задуживања и
продаје финансијске имовине

9

0

0

0

3.1. Примања од продаје
финансијске имовине

92

0

0

0

3

5,584

1,000

6,584

4+5+6

345,859

59,886

405,745

4

302,557

20,655

323,212

5

30,658

39,231

69,889

6

12,644

0

12,644

62

0

0

0

ОПИС
1
I УКУПНА СРЕДСТВА
(II+III)
II УКУПНИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА (1+2+3)

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ
(4+5+6)
4. Текући расходи
5. Издаци за нефинансијску
имовину
6. Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине
6.1. Набавка финансијске
имовине
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V УКУПНА СРЕДСТВА
минус УКУПНИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ
VI БУЏЕТСКИ
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)(4+5)
VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
(VI+(3.1-6.1)
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(3+7+8+9)(4+5+6)

11,329

-29,999

-18,670

(7+8)-(4+5)

18,389

-30,999

-12,610

(7+8)-(4+5)+(9262)

18,389

-30,999

-12,610

Буџетски дефицит 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 12.610 (у 000 динара).
Члан 5.
Утврђује се рачун финансирања општине Баточина за 2020. годину у износу од 12.610 (у
хиљадама) динара, и то:
Редни
број
А

Опис

Износ

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА

1
1.1
-

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
Буџетска средства
Остали извори

1.2

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2
2.1
2.2
-

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Буџетска средства
Остали извори
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Буџетска средства
Остали извори

393,101
323,212
302,557
20,655
69,889
30,658
39,231

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

-12,610

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
јавних политика)

Б

380,491
380,491
351,604
28,887
0

0

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

-12,610

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година

0
0
32,809

Издаци за отплату главнице дуга

12,644

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

0
20,165
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динара), утврђени су укупни новчани одливи
у износу од 405.745 (у 000 динара) и салдо
готовине на крају године у износу од 6.584 (у
000 динара).

Члан 6.
Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година у укупном износу од 6.584 (у
000 динара) биће распоређен Одлуком о
изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Баточина за 2021. годину.

-салдо готовине на почетку године
……………................... 32.810 (у 000 динара)
-кориговани приливи...380.491 (у 000 динара)
-кориговани одливи ... 406.717 (у 000 динара)
-салдо готовине на крају године............6..584
(у 000 динара)

Члан 7.
У Извештају о капиталним издацима
и финансирању у периоду од 1. јануара до 31.
децембра 2020. године (Образац 3), утврђена
су укупна примања у износу од 0.00 динара
и укупни издаци у износу од 82.533 (у 000
динара).

Члан 9.
У Извештају о извршењу буџета у
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020.
године (Образац 5), утврђена је укупна
разлика у износу од 12.610 (у 000 динара),
између укупних прихода и примања у износу
од 380.491 (у 000 динара) и укупних расхода
и издатака у износу од 393.101 (у 000 динара)
по нивоима из финансирања из: Републике,
општине, донација и осталих извора.

ПРИМАЊА:
-примања од продаје имовине…....................0
(у 000 динара)
-примања од продаје акција............................0
(у 000 динара)
-примања од домаћих задуживања................0
(у 000 динара)
ИЗДАЦИ:
-изградња и кап.одржавање зграда и
објеката………………...61.018 (у 000 динара)
-машине и опрема........... 8.418 (у 000 динара)
-нематеријална имовина... 253 (у 000 динара)
-земљиште ..........................200 (у 000 динара)
-отплате главнице и набавка финансијске
имовине........................12.644 (у 000 динара)

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:
-Република.....................24.534 (у 000 динара)
-буџет............................351.604 (у 000 динара)
-донације......................... 3.956 (у 000 динара)
-остали извори................... 397 (у 000 динара)
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

Члан 8.
-Република.....................23.518 (у 000 динара)
-буџет......................... 333.215 (у 000 динара)
-донације....................... 15.071 (у 000 динара)
-остали извори............. 21.297 (у 000 динара)

У Извештају о новчаним токовима у
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020.
године (Образац 4), утврђени су укупни
новчани приливи у износу од 380.491 (у 000
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Члан 10.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања општине са пренетим средствима из ранијих година према економским
класификацијама утврђени су у следећим износима:

Екон.
Клас.

Назив

План за
2020. годину

Остварење за I XII 2020

Разлика %

1

2

3

4

5

321000

Нераспоређени вишак из ранијих година

32,809

32,809

100.00

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

465,516

380,491

81.74

710000

Порези

239,290

181,345

75.78

711100

Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица

124,140

112,664

90.76

712100

Порез на фонд зарада

0

0

0.00

713100

Периодични порези на непокретности

65,000

38,601

59.39

713300

Порез на заоставштину, наслеђе и поклон

3,000

1,990

66.33

713400

Порез на финансијске и капиталне трансакције

5,000

3,863

77.26

714400

Порез на појединачне услуге

0

0

0.00

714500

Порези, таксе и накнаде на употребу добара

17,100

11,201

65.50

716100

Други порези који искључиво плаћају предузећа, односно предузетници

25,050

13,026

52.00

730000

Трансфери од других нивоа власти

161,453

159,989

99.09

732100

Текуће донације од међународних организација

3,408

3,356

98.47

733100

Текући трансфери од других нивоа власти

158,045

156,633

99.11

740000

Други приходи

64,413

39,157

60.79

741000

Приходи од имовине

38,067

26,222

68.88

741100

Камате

0

0

0.00
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741400
741500

Закуп непроизведене имовине

217

0

0.00

Закуп непроизведене имовине

37,850

26,222

69.28

742000

Продаја добара и услуга

16,694

5,261

31.51

742100

Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација

7,060

3,263

46.22

742200

Таксе и накнаде

9,334

1,885

20.19

742300

Родитељски динар

300

113

37.67

743000

Новчане казне и одузета имовинска корист

8,300

6,292

75.81

743300

Приходи од новчаних казни за прекршаје

8,200

6,292

76.73

100

0

0.00

743900

Остале новчане казне, пенали и приходи и одузете имов.користи

744000

Добровољни трансфери од физичких лица и правних лица

600

600

100.00

744100

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица

600

600

0.00

745000

Мешовити и неодређени приходи

752

782

103.99

745100

Мешовити и неодређени приходи

752

782

103.99

770000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

360

0

0.00

771000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

360

0

0.00

771100

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

360

0

0.00

800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

500

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

500

0

0.00

841100

Примања од продаје земљишта

500

0

0.00

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

0

0

0.00

911000

Примања од домаћих задуживања

0

0

0.00

911451

Примања од задуживања од пословних банака у земљи

0

0

0.00

498,825

413,300

82.85

УКУПНО
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ПОСЕБАН ДЕО
Члан 11.

Раздео

Глава

Функција

Програм

Програмска активност

Пројекат

Позиција

Економска
класификација

Укупни расходи и издаци извршени из средстава буџета општине Баточина у 2020. години извршени према организационој, функционалној
програмској и економској класификацији износе у динарима:

ОПИС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1.01

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Програм 16- Политички систем локалне самоуправе

2101

110

ПА 0001- Функционисање скупштине

0001

Средства из
буџета 2020

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства 2020

Извршење
средстава
буџета у 2020.
години

Извршење
средстава из
осталих
извора у
2020.години

Укупо
извршена
средства у
2020. години

10

11

12

13

14

15

10,242,306.50

0.00

10,242,306.50

8,170,215.93

0.00

8,170,215.93

10,242,306.50

0.00

10,242,306.50

8,170,215.93

0.00

8,170,215.93

10,242,306.50

0.00

10,242,306.50

8,170,215.93

0.00

8,170,215.93

1,770,000.00

0.00

1,770,000.00

1,762,258.41

0.00

1,762,258.41

001

411

Плате, накнаде и додаци запосленима

002

412

Социјални доприноси (послодавац)

295,000.00

0.00

295,000.00

293,416.05

0.00

293,416.05

003

421

Стални трошкови

80,000.00

0.00

80,000.00

53,384.40

0.00

53,384.40

004

422

Трошкови путов. изабраних лица

50,000.00

0.00

50,000.00

14,400.00

0.00

14,400.00

005

423

Услуге по уговору

5,568,872.50

0.00

5,568,872.50

4,876,400.65

0.00

4,876,400.65

400,000.00

0.00

400,000.00

236,692.11

0.00

236,692.11

1,415,000.00

0.00

1,415,000.00

1,206,477.22

0.00

1,206,477.22

900,000.00

0.00

900,000.00

822,628.52

0.00

822,628.52

- Накнада комисијама, саветима и рад. телима
- Накнада одборницима Скупштине
- Бруто накнада председнику и заменику
председника Скупштине
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-Уговорене услуге

2

0.00

- Трошкови репрезентације

1,306,872.50

0.00

-Општинска изборна комисија

1,527,000.00

0.00

1,130,958.00

0.00

1,130,958.00

1,527,000.00

1,479,644.80

0.00

1,479,644.80

150,000.00

24,000.00

0.00

24,000.00

150,000.00

007

426

Материјал

620,000.00

0.00

620,000.00

132,476.55

0.00

132,476.55

008

465

Чланарине (СКГО, РЕДАСП)

1,187,950.00

0.00

1,187,950.00

843,672.35

0.00

843,672.35

009

481

Финансирање политичких странака

520,484.00

0.00

520,484.00

170,207.52

0.00

170,207.52

6,612,240.00

0.00

6,612,240.00

6,083,794.02

0.00

6,083,794.02

6,612,240.00

0.00

6,612,240.00

6,083,794.02

0.00

6,083,794.02

6,612,240.00

0.00

6,612,240.00

6,083,794.02

0.00

6,083,794.02

4,446,000.00

0.00

4,446,000.00

4,427,165.21

0.00

4,427,165.21

764,480.00

0.00

764,480.00

737,123.12

0.00

737,123.12

ПА 0002- Функционисање извршних органа

0002
010

411

Плате, накнаде и додаци запосленима

011

412

Социјални доприноси (послодавац)

012

421

Стални трошкови

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

013

422

Трошкови путовања

100,000.00

0.00

100,000.00

43,200.00

0.00

43,200.00

014

423

Услуге по уговору

600,000.00

0.00

600,000.00

407,081.01

0.00

407,081.01

015

425

Трошкови одржав. возила

150,000.00

0.00

150,000.00

58,000.00

0.00

58,000.00

016

426

Трошкови матер. и набавке горива

500,000.00

0.00

500,000.00

369,643.69

0.00

369,643.69

017

465

Остале текуће дотације по закону

41,760.00

0.00

41,760.00

41,580.99

0.00

41,580.99

1,540,050.00

0.00

1,540,050.00

1,238,293.29

0.00

1,238,293.29

1,540,050.00

0.00

1,540,050.00

1,238,293.29

0.00

1,238,293.29

1,540,050.00

0.00

1,540,050.00

1,238,293.29

0.00

1,238,293.29

Услуге по уговору

603,050.00

0.00

603,050.00

491,253.00

0.00

491,253.00

- Накнаде за рад чланова Општинског већа

443,050.00

0.00

443,050.00

421,535.00

0.00

421,535.00

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

3.01

110

1,306,872.50

Текуће поправке и одржавање

Програм 16- Политички систем локалне самоуправе

Програм 16- Политички систем локалне самоуправе

2101

0.00

425

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

110

0.00

006

2.01

2101

3

20,000.00

ПА 0002- Функционисање извршних органа

0002
018

423
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60,000.00

0.00

60,000.00

16,870.00

0.00

-Објављивање огласа

100,000.00

0.00

100,000.00

52,848.00

0.00

0.00

165

411

Плате, накнаде и додаци запосленима

796,000.00

0.00

796,000.00

640,411.73

0.00

0.00

166

412

Социјални доприноси (послодавац)

141,000.00

0.00

141,000.00

106,628.56

0.00

0.00

346,611,920.84

57,128,232.03

403,740,152.87

271,622,060.06

54,250,365.10

325,872,425.16

114,296,684.14

9,447,135.81

123,743,819.95

95,154,545.07

9,411,359.02

104,565,904.09

97,491,298.35

9,447,135.81

106,938,434.16

80,505,289.16

9,411,359.02

89,916,648.18

ОПШТИНСКА УПРАВА

4.01

Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе

0602

130

0001

16,870.00

- Савет за безбедност у саобраћају

ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
019

411

Плате, накнаде и додаци запосленима

25,828,300.00

0.00

25,828,300.00

22,553,812.65

0.00

22,553,812.65

020

412

Социјални доприноси (послодавац)

4,425,250.00

0.00

4,425,250.00

3,735,111.63

0.00

3,735,111.63

021

413

Накнаде у натури

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

022

414

Соц. давања запосленима

023

415

Накнада за запослене (превоз)

024

416

Награде, бонуси и остали посл. расходи

025

421

820,000.00

0.00

820,000.00

357,568.00

0.00

357,568.00

1,990,000.00

0.00

1,990,000.00

1,443,220.14

0.00

1,443,220.14

270,000.00

0.00

270,000.00

259,197.89

0.00

259,197.89

Стални трошкови

41,799,800.65

0.00

41,799,800.65

36,948,888.10

0.00

36,948,888.10

- Комуналне услуге

31,243,425.00

0.00

31,243,425.00

28,286,509.30

0.00

28,286,509.30

- Расходи за енергију

7,500,000.00

0.00

7,500,000.00

5,893,643.23

0.00

5,893,643.23

- Расходи за телефон, интернет и ПТТ

1,700,000.00

0.00

1,700,000.00

1,511,415.45

0.00

1,511,415.45

- Трошкови осигурања, чланарине и закупа

656,375.65

0.00

656,375.65

607,541.08

0.00

607,541.08

- Трошкови платног промета

700,000.00

0.00

700,000.00

649,779.04

0.00

649,779.04

100,000.00

0.00

100,000.00

16,475.00

0.00

16,475.00

026

422

Трошкови путовања

027

423

Услуге по уговору

10,991,140.00

858,860.00

11,850,000.00

9,076,824.76

823,083.21

9,899,907.97

- Уговорене услуге Општине

10,591,140.00

858,860.00

11,450,000.00

8,857,779.96

823,083.21

9,680,863.17

- Трошкови репрезентације

400,000.00

0.00

400,000.00

219,044.80

0.00

219,044.80

028

424

Специјализоване услуге

1,150,000.00

0.00

1,150,000.00

985,171.70

0.00

985,171.70

029

425

Расходи за текуће одржавање

1,600,000.00

0.00

1,600,000.00

1,208,404.10

0.00

1,208,404.10

030

426

Материјални трошкови

2,652,152.10

0.00

2,652,152.10

1,943,304.95

0.00

1,943,304.95

539,822.10

0.00

539,822.10

310,933.33

0.00

310,933.33

- Трошкови горива
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- Набавка Сл. гласника и стр. литературе
- Расходи за материјал
031

465

Остале текуће дотације по закону

032

482

Порези и обавезне таксе

033

483

Новчане казне по решењу суд. и суд. тела

034

511

Средства за инвестиционо одржавање зграде

035

512

Средства за набавку опреме

036

515

037

541

1101

1,787,330.00

1,328,210.12

0.00

1,328,210.12

200,000.00

0.00

200,000.00

175,176.25

0.00

175,176.25

7,552,835.81

7,667,858.42

612,379.78

0.00

612,379.78

260,095.60

0.00

260,095.60

210,095.60

0.00

210,095.60

1,094,560.00

1,035,440.00

2,130,000.00

664,636.00

1,035,440.00

1,700,076.00

Нематеријална имовина

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

Земљиште

500,000.00

0.00

500,000.00

200,000.00

0.00

200,000.00

14,900,000.00

0.00

14,900,000.00

13,534,965.91

0.00

13,534,965.91

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

865,135.61

0.00

865,135.61

50,000.00

0.00

50,000.00

26,065.72

0.00

26,065.72

13,850,000.00

0.00

13,850,000.00

12,643,764.58

0.00

12,643,764.58

44,161.49

0.00

44,161.49

0.00

0.00

0.00

44,161.49

0.00

44,161.49

0.00

0.00

0.00

501,224.30

0.00

501,224.30

0.00

0.00

0.00

501,224.30

0.00

501,224.30

0.00

0.00

0.00

1,360,000.00

0.00

1,360,000.00

1,114,290.00

0.00

1,114,290.00

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

1,114,290.00

0.00

1,114,290.00

040

611

Отплата главнице домаћим пос. банкама
ПА 0009- Текућа буџетска резерва
Текућа буџетска резерва
ПА 0010- Стална буџетска резерва
Стална буџетска резерва

ПА 0014- Управљање у ванредним ситуацијама

0014

250

0.00

115,022.61

Негативне курсне разлике

499

1,787,330.00

3,500,000.00

444

042

304,161.50

7,802,835.81

039

0010

130

0.00

0.00

Отплата камате домаћим кредиторима

499

304,161.50

7,552,835.81

441

041

325,000.00

250,000.00

038

0009

130

0.00

3,500,000.00

ПА 0003- Сервисирање јавног дуга

0003

170

325,000.00

043

423

Услуге по уговору

044

425

Tekуће поправке и одржавање

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

045

426

Maтеријални трошкови

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

046

511

Пројектно планирање

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

047

512

Средства за набавку опреме

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

Програм 01- Урбанизам и просторно планирање

3,170,000.00

3,462,000.00

6,632,000.00

1,846,146.99

3,005,700.56

4,851,847.55
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ПА 0001- Просторно и урбанистичко планирање

0001

620

048

049

1102

560

2,492,000.00

751,000.50

492,000.00

1,243,000.50

2,000,000.00

492,000.00

2,492,000.00

751,000.50

492,000.00

1,243,000.50

820,000.00

0.00

820,000.00

815,846.43

0.00

815,846.43

820,000.00

0.00

820,000.00

815,846.43

0.00

815,846.43

350,000.00

2,970,000.00

3,320,000.00

279,300.06

2,513,700.56

2,793,000.62

Програми и пројекти КИРС

350,000.00

2,970,000.00

3,320,000.00

279,300.06

2,513,700.56

2,793,000.62

Програм 02- Комуналне делатности

46,248,500.00

21,402,542.97

67,651,042.97

36,763,036.11

20,310,014.27

57,073,050.38

23,560,000.00

5,025,000.00

28,585,000.00

18,253,337.48

5,025,000.00

23,278,337.48

511

Пројектно планирање

512

472

ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем

0001
051

421

Стални трошкови

14,000,000.00

0.00

14,000,000.00

11,013,247.48

0.00

11,013,247.48

052

425

Текуће поправке и одржавање

1,360,000.00

0.00

1,360,000.00

934,830.00

0.00

934,830.00

053

511

Инвестиционо одржавање

8,200,000.00

5,025,000.00

13,225,000.00

6,305,260.00

5,025,000.00

11,330,260.00

ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина

10,000,000.00

14,998,958.00

24,998,958.00

9,150,458.29

13,906,429.30

23,056,887.59

054

424

Специјализоване услуге

1,300,000.00

0.00

1,300,000.00

1,299,301.37

0.00

1,299,301.37

055

425

Текуће поправке и одржавање

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

056

426

Материјал

100,000.00

0.00

100,000.00

33,230.00

0.00

33,230.00

057

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

400,000.00

0.00

0.00

392,560.85

0.00

392,560.85

058

511

Инвестиционо одржавање

7,900,000.00

14,998,958.00

22,898,958.00

7,425,366.07

13,906,429.30

21,331,795.37

8,104,000.00

0.00

8,104,000.00

6,693,362.40

0.00

6,693,362.40

7,584,000.00

0.00

7,584,000.00

6,693,362.40

0.00

6,693,362.40

520,000.00

0.00

520,000.00

0.00

0.00

0.00

2,700,000.00

0.00

2,700,000.00

2,313,810.00

0.00

2,313,810.00

1,700,000.00

0.00

1,700,000.00

1,394,730.00

0.00

1,394,730.00

0002

0003

Машине и опрема
ПА 0004- Стамбена подршка

050

510

492,000.00

0004

620

510

2,000,000.00

ПА 0003- Управљање грађевинским земљиштем

620

640

ГОДИНА 2021.

ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене
059

424

Специјализоване услуге

060

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима
ПА 0004- Зоохигијена

0004
061

424

Специјализоване услуге
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062

485
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Накнаде штете за повреде

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

919,080.00

0.00

919,080.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

884,500.00

0.00

884,500.00

0.00

0.00

0.00

884,500.00

0.00

884,500.00

0.00

0.00

0.00

900,000.00

1,378,584.97

2,278,584.97

352,067.94

1,378,584.97

1,730,652.91

Инвестиционо одржавање

900,000.00

1,378,584.97

2,278,584.97

352,067.94

1,378,584.97

1,730,652.91

Програм 03- Локални економски развој

2,200,000.00

0.00

2,200,000.00

2,200,000.00

0.00

2,200,000.00

2,200,000.00

0.00

2,200,000.00

2,200,000.00

0.00

2,200,000.00

2,200,000.00

0.00

2,200,000.00

2,200,000.00

0.00

2,200,000.00

ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

0005
620
063

065

066
1501

067
473

511

464

Текуће дотације НСЗ

0002

Програм 04-Развој туризма

170,000.00

0.00

170,000.00

0.00

0.00

0.00

0003

ПА 0002- Промоција туристичке понуде

170,000.00

0.00

170,000.00

0.00

0.00

0.00

068

421

Стални трошкови

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

069

422

Трошкови путовања

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

070

423

Услуге по уговору

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

071

426

Материјални трошкови

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

7,950,000.00

0.00

7,950,000.00

4,706,101.00

0.00

4,706,101.00

1,850,000.00

0.00

1,850,000.00

895,300.00

0.00

895,300.00

350,000.00

0.00

350,000.00

131,300.00

0.00

131,300.00

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

764,000.00

0.00

764,000.00

Програм 05- Пољопривреда и рурални развој

0101

421

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

ПА 0002- Мере активне политике запошљавања

0002

130

451

ПА 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће

0008
620

Инвестиционо одржавање

ПА 0006- Одржавање гробаља и погребне услуге

0008

620

451

0001

ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике
у локалној заједници
072

423

Уговорене услуге

073

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима
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ПА 0002- Мере подршке руралном развоју

0002

421

074
0401

6,100,000.00

0.00

6,100,000.00

3,810,801.00

0.00

3,810,801.00

Субвенције у пољопривреди

6,100,000.00

0.00

6,100,000.00

3,810,801.00

0.00

3,810,801.00

Програм 06- Заштита животне средине

23,430,000.00

0.00

23,430,000.00

14,661,988.48

0.00

14,661,988.48

11,130,000.00

0.00

11,130,000.00

3,986,112.36

0.00

3,986,112.36

350,000.00

0.00

350,000.00

231,250.59

0.00

231,250.59

2,500,000.00

0.00

2,500,000.00

508,554.14

0.00

508,554.14

451

ПА 0004- Управљање отпадним водама

0004

520

ГОДИНА 2021.

075

421

Стални трошкови

076

425

Текуће поправке и одржавање

077

451

Инвестиционо одржавање

160,000.00

0.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

078

511

Инвестиционо одржавање

8,120,000.00

0.00

8,120,000.00

3,246,307.63

0.00

3,246,307.63

11,700,000.00

0.00

11,700,000.00

10,675,876.12

0.00

10,675,876.12

11,700,000.00

0.00

11,700,000.00

10,675,876.12

0.00

10,675,876.12

600,000.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

46,076,500.00

14,938,417.08

61,014,917.08

30,673,894.38

14,938,417.08

45,612,311.46

46,076,500.00

14,938,417.08

61,014,917.08

30,673,894.38

14,938,417.08

45,612,311.46

600,000.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

33,960,000.00

0.00

33,960,000.00

20,521,810.55

0.00

20,521,810.55

ПА 0005- Управљање комуналним отпадним
0005
079

080

Специјализоване услуге

424

Програм 07- Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура

0701

ПА 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре

0002

2002

Стални трошкови

ПА 0006- Управљање осталим врстама отпада

0006

451

421

081

423

Уговорене услуге

082

425

Tekуће поправке и одржавање

083

426

Материјал

400,000.00

0.00

400,000.00

369,720.00

0.00

369,720.00

084

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

500,000.00

0.00

500,000.00

493,506.00

0.00

493,506.00

085

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

335,500.00

0.00

335,500.00

0.00

0.00

0.00

086

511

Инвестиционо одржавање

7,941,000.00

14,938,417.08

22,879,417.08

7,009,001.83

14,938,417.08

21,947,418.91

087

512

Средства за набавку опреме

2,340,000.00

0.00

2,340,000.00

2,279,856.00

0.00

2,279,856.00

38,511,200.00

0.00

38,511,200.00

31,496,512.08

0.00

31,496,512.08

Програм 09- Основно образовање и васпитање
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088

463
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Транфер осталим нивоима власти

Програм 10- Функционисање средњих школа
089

090

090

ПА 0001- Социјалне помоћи

0001

31,496,512.08

0.00

31,496,512.08

12,793,400.00

0.00

12,793,400.00

11,379,566.88

0.00

11,379,566.88

12,793,400.00

0.00

12,793,400.00

11,379,566.88

0.00

11,379,566.88

22,576,305.70

6,809,576.17

29,385,881.87

16,916,846.52

5,565,874.17

22,482,720.69

5,761,345.70

3,900,000.00

9,661,345.70

5,026,630.92

2,656,298.00

7,682,928.92

613,500.00

0.00

613,500.00

611,209.70

0.00

611,209.70

Трансфери осталим нивоима власти (са
структуром)

091

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-КИРС

3,663,245.70

3,300,000.00

6,963,245.70

2,930,821.22

2,056,298.00

4,987,119.22

164

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1,484,600.00

600,000.00

2,084,600.00

1,484,600.00

600,000.00

2,084,600.00

2,232,000.00

922,536.17

3,154,536.17

1,539,863.83

922,536.17

2,462,400.00

1,932,000.00

922,536.17

2,854,536.17

1,539,863.83

922,536.17

2,462,400.00

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

1,250,000.00

0.00

1,250,000.00

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

1,250,000.00

0.00

1,250,000.00

1,200,000.00

0.00

1,200,000.00

ПА 0006- Подршка деци и породици са децом

9,952,960.00

1,775,040.00

11,728,000.00

8,156,351.77

1,775,040.00

9,931,391.77

Накнада за социјалну заштиту из буџета

9,952,960.00

1,775,040.00

11,728,000.00

8,156,351.77

1,775,040.00

9,931,391.77

- Накнаде за децу рођену у 2020 год

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

1,180,000.00

0.00

1,180,000.00

- Посеб. род. додатак за незап. породиље

3,600,000.00

0.00

3,600,000.00

3,089,850.91

0.00

3,089,850.91

- Накнада за превоз деце и смештај деце

2,500,000.00

0.00

2,500,000.00

1,820,340.86

0.00

1,820,340.86

- Стипендије ученицима,студентиа

1,728,000.00

0.00

1,728,000.00

1,452,000.00

0.00

1,452,000.00

624,960.00

1,775,040.00

2,400,000.00

614,160.00

1,775,040.00

2,389,200.00

3,380,000.00

212,000.00

3,592,000.00

994,000.00

212,000.00

1,206,000.00

ПА 0003- Дневне услуге у заједници
092

424

Специјализоване услуге

093

481

Дотације удружењима грађана

ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста

0008
095

481

472

Дотације Црвеном крсту

- Мере популационе политике
090

38,511,200.00

463

0003

0005

0.00

090

094
040

Транфер осталим нивоима власти

Програм 11- Социјална и дечија заштита

0901

090

463

38,511,200.00

ПА 0008- Подршка особама са инвалидитетом

0008
096

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1,180,000.00

212,000.00

1,392,000.00

994,000.00

212,000.00

1,206,000.00

097

481

Услуге по уговору

2,200,000.00

0.00

2,200,000.00

0.00

0.00

0.00
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Програм 12- Здравствена заштита

1801

ПА 0001-Фунционисање установа примарне
здраствене заштите

0001

700

098

099
0003

0004

0001

620

Дотације верским заједницама

423

Услуге по уговору

ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
102

481

Дотације спортским организацијама

ПА 0005- Спровођење омладинске политике

0005

0501

481

Програм 14- Развој спорта и омладине

1301

130

Дотације у култури

ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања
101

810

481

ПА 0003- Унапређење система очувања и представљања
културно-историјског наслеђа
100

830

Трансфери осталим нивоима власти

ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

0002

840

464

Програм 13- Развој културе и информисања

1201

820

ГОДИНА 2021.

12,852,891.00

255,000.00

13,107,891.00

10,946,828.66

205,440.00

11,152,268.66

12,852,891.00

255,000.00

13,107,891.00

10,946,828.66

205,440.00

11,152,268.66

12,852,891.00

255,000.00

13,107,891.00

10,946,828.66

205,440.00

11,152,268.66

1,596,440.00

813,560.00

2,410,000.00

1,422,381.94

813,560.00

2,235,941.94

956,240.00

443,760.00

1,400,000.00

794,396.94

443,760.00

1,238,156.94

956,240.00

443,760.00

1,400,000.00

794,396.94

443,760.00

1,238,156.94

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

630,200.00

369,800.00

1,000,000.00

627,985.00

369,800.00

997,785.00

630,200.00

369,800.00

1,000,000.00

627,985.00

369,800.00

997,785.00

14,640,000.00

0.00

14,640,000.00

13,454,211.95

0.00

13,454,211.95

14,490,000.00

0.00

14,490,000.00

13,454,211.95

0.00

13,454,211.95

14,490,000.00

0.00

14,490,000.00

13,254,211.95

0.00

13,254,211.95

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

103

423

Уговорене услуге

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

104

426

Материјал

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

105

481

Дотације удружењима грађана

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

ПА 0001- Унапређење и побољшање енергетске ефикасности
и употреба обновљивих извора енергије

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0001

16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ XIV
106
4

511
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Инвестиционо одржавање зграде

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ"

4.02

Програм 08- Предшколско васпитање и образовање

2001

911

ПА 0001- Функционисање предшколских установа

0001

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

45,889,557.66

6,114,640.00

52,004,197.66

40,638,722.10

5,336,438.17

45,975,160.27

45,889,557.66

6,114,640.00

52,004,197.66

40,638,722.10

5,336,438.17

45,975,160.27

45,889,557.66

6,114,640.00

52,004,197.66

40,638,722.10

5,336,438.17

45,975,160.27

107

411

Плате, накнаде и додаци запосленима

27,207,480.00

0.00

27,207,480.00

26,669,270.83

0.00

26,669,270.83

108

412

Социјални доприноси (послодавац)

4,666,080.00

0.00

4,666,080.00

4,440,433.56

0.00

4,440,433.56

109

413

Накнаде у натури

160,000.00

0.00

160,000.00

140,000.00

0.00

140,000.00

110

414

Социјална давања запосленима

1,227,194.50

100,000.00

1,327,194.50

907,189.98

0.00

907,189.98

111

415

Трошкови превоза радника

1,050,000.00

0.00

1,050,000.00

929,249.25

0.00

929,249.25

112

416

Награде, бонуси и остали посл. расходи

379,429.16

0.00

379,429.16

372,928.38

0.00

372,928.38

113

421

Стални трошкови

2,584,830.00

1,491,900.00

4,076,730.00

1,908,832.17

1,437,098.06

3,345,930.23

114

422

Трошкови путовања

185,000.00

0.00

185,000.00

47,276.80

0.00

47,276.80

115

423

Услуге по уговору

1,189,000.00

350,000.00

1,539,000.00

915,583.88

9,120.00

924,703.88

116

424

Специјализоване услуге

50,000.00

430,900.00

480,900.00

79,480.00

358,070.00

437,550.00

117

425

Текуће поправке и одржавање

1,190,000.00

50,000.00

1,240,000.00

737,426.60

47,855.03

785,281.63

118

426

Материјал

4,030,184.00

1,177,200.00

5,207,384.00

2,235,533.23

1,091,097.40

3,326,630.63

119

465

Остале текуће дотације по закону

250,000.00

0.00

250,000.00

151,153.10

0.00

151,153.10

120

482

Остали порези и обавезне таксе

80,000.00

0.00

80,000.00

19,811.00

0.00

19,811.00

121

512

Машине и опрема

1,640,360.00

2,514,640.00

4,155,000.00

1,084,553.32

2,393,197.68

3,477,751.00

Извори финансирања за функцију 911:

45,889,557.66

03

Социјални доприноси

100,000.00

0.00

07

Средства из Републике

5,714,640.00

5,287,438.17

16

Родитељски динар

300,000.00

49,000.00

Укупно Друштвена брига о деци
4

4.03

40,638,722.10

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"

12,055,000.00

17

6,114,640.00

58,118,837.66

80,000.00

12,135,000.00

45,975,160.27
10,591,149.96

14,112.00

10,605,261.96
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Програм 13- Развој културе и информисања

1201

ПА 0001- Функционисање локалних установа културе

0001

820

4

820

10,591,149.96

14,112.00

10,605,261.96

11,355,000.00

40,000.00

11,395,000.00

10,119,536.32

12,112.00

10,131,648.32

5,712,000.00

0.00

5,712,000.00

5,702,313.17

0.00

5,702,313.17

123

412

Социјални доприноси (послодавац)

981,000.00

0.00

981,000.00

950,102.47

0.00

950,102.47

124

414

Социјална давања запосленима

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

125

415

Накнада трошкова за превоз запослених

130,000.00

0.00

130,000.00

119,169.00

0.00

119,169.00

126

416

Награде, бонуси и остали посл. расходи

412,000.00

0.00

412,000.00

400,335.03

0.00

400,335.03

127

421

Стални трошкови

1,940,000.00

10,000.00

1,950,000.00

1,473,761.15

5,622.00

1,479,383.15

128

422

Трошкови путовања

50,000.00

10,000.00

60,000.00

23,600.00

0.00

23,600.00

129

423

Услуге по уговору

920,000.00

0.00

920,000.00

766,368.97

0.00

766,368.97

130

424

Специјализоване услуге

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

131

425

Текуће поправке и одржавање

600,000.00

0.00

600,000.00

531,916.59

0.00

531,916.59

132

426

Материјални трошкови

210,000.00

10,000.00

220,000.00

71,650.77

6,490.00

78,140.77

133

465

Остале текуће дотације по закону

40,000.00

0.00

40,000.00

32,556.17

0.00

32,556.17

134

482

Остали порези и обавезне таксе

20,000.00

10,000.00

30,000.00

7,773.00

0.00

7,773.00

135

511

Инвестиционо одржавање

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

512

Машине и опрема

140,000.00

0.00

140,000.00

39,990.00

0.00

39,990.00

700,000.00

40,000.00

740,000.00

471,613.64

2,000.00

473,613.64

0.00

40,000.00

40,000.00

0.00

2,000.00

2,000.00

ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва
137

422

Трошкови путовања

138

423

Услуге по уговору

570,000.00

0.00

570,000.00

376,016.80

0.00

376,016.80

139

426

Материјал

130,000.00

0.00

130,000.00

95,596.84

0.00

95,596.84

8,496,864.00

102,000.00

8,598,864.00

7,260,450.00

61,950.46

7,322,400.46

8,496,864.00

102,000.00

8,598,864.00

7,260,450.00

61,950.46

7,322,400.46

8,496,864.00

102,000.00

8,598,864.00

7,260,450.00

61,950.46

7,322,400.46

Програм 13- Развој културе и информисања

0001

12,135,000.00

Плате, накнаде и додаци запосленима

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВУК КАРАЏИЋ"

1201

80,000.00

411

0002

4.04

12,055,000.00

122

136
820
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5

140

411

Плате, накнаде и додаци запосленима

141

412

143

ГОДИНА 2021.
4,860,000.00

0.00

4,860,000.00

4,597,669.92

0.00

4,597,669.92

Социјални доприноси (послодавац)

825,000.00

0.00

825,000.00

765,511.97

0.00

765,511.97

414

Социјална давања запосленима

245,326.00

0.00

245,326.00

183,076.00

0.00

183,076.00

144

415

Накнаде трошкова запосленима

150,000.00

0.00

150,000.00

106,612.34

0.00

106,612.34

145

416

Награде, бонуси и остали посл. расходи

265,000.00

0.00

265,000.00

255,234.00

0.00

255,234.00

146

421

Стални трошкови

900,000.00

4,000.00

904,000.00

701,171.41

1,784.49

702,955.90

147

422

Трошкови путовања

40,000.00

0.00

40,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

148

423

Услуге по уговору

300,000.00

0.00

300,000.00

101,046.00

0.00

101,046.00

149

424

Специјализоване услуге

60,000.00

30,000.00

90,000.00

24,540.00

0.00

24,540.00

150

425

Текуће поправке и одржавање

150,000.00

0.00

150,000.00

82,734.00

0.00

82,734.00

151

426

Материјал

150,000.00

0.00

150,000.00

101,604.40

0.00

101,604.40

152

465

Остале текуће дотације по закону

36,538.00

0.00

36,538.00

36,538.00

0.00

36,538.00

153

482

Остали порези и таксе

35,000.00

0.00

35,000.00

7,233.00

0.00

7,233.00

154

483

Новчане казне по решењу суда

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

155

512

Опрема

150,000.00

0.00

150,000.00

104,140.00

0.00

104,140.00

156

515

Књиге и литература

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

5.09

Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе

0602
160

ПА 0002- Функционисање месних заједница

0002

300,000.00

68,000.00

368,000.00

192,338.96

60,165.97

252,504.93

3,652,061.00

300,000.00

3,952,061.00

254,987.43

222,350.17

477,337.60

3,652,061.00

300,000.00

3,952,061.00

254,987.43

222,350.17

477,337.60

3,652,061.00

300,000.00

3,952,061.00

254,987.43

222,350.17

477,337.60

157

421

Стални трошкови

2,265,000.00

175,000.00

2,440,000.00

244,917.43

144,100.17

389,017.60

158

423

Услуге по уговору

340,000.00

39,000.00

379,000.00

0.00

36,000.00

36,000.00

159

424

Специјализоване услуге

4,061.00

0.00

4,061.00

0.00

0.00

0.00

160

425

Текуће поправке и одржавање

303,000.00

80,000.00

383,000.00

0.00

41,800.00

41,800.00

161

426

Материјал

162

483

Новчане казне и пенали по решењу суда

512
Машине и опрема
163
УКУПНИ РАСХОДИ
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0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

450.00

450.00

690,000.00

0.00

690,000.00

10,070.00

0.00

10,070.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

435,100,000.00

63,724,872.03

498,824,872.03

345,859,672.79

59,885,215.90

405,744,888.69
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Члан 12.

Укупни расходи и издаци извршени према програмској класификацији у 2020. години:

Програм Програмска
активност
/Пројекат

ОПИС

0101

Пољопривреда и рурални развој
0101 0001 Подршка за спровођење пољопривредне
0101 0002 Мере подршке руралном развоју

0401

Заштита животне средине
0401 0004 Управљање отпадним водама
0401 0005 Управљање комуналним отпадом
0401 0006 Управљање осталим врстам отпада

Средства из Средства из Средства из Укупна средства Реализација
буџета
осталих извора сопствених
извора

Салдо

%

7,950,000.00
1,850,000.00
6,100,000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

7,950,000.00
1,850,000.00
6,100,000.00

4,706,101.00
895,300.00
3,810,801.00

3,243,899.00
954,700.00
2,289,199.00

59.20
48.39
62.47

23,430,000.00
11,130,000.00
11,700,000.00
600,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 23,430,000.00
0.00 11,130,000.00
0.00 11,700,000.00
0.00
600,000.00

14,661,988.48
3,986,112.36
10,675,876.12
0.00

8,768,011.52
7,143,887.64
1,024,123.88
600,000.00

62.58
35.81
91.25
0.00

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

Опште услуге локалне самоуправе

117,948,745.14

9,747,135.81

105,043,241.69

22,652,639.26

82.26

0602 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских

97,491,298.35

9,447,135.81

89,916,648.18

17,021,785.98

84.08

Функционисање месних заједница
Сервисирање јавниог дуга
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резева
Управљање ванредним ситуацијама

3,652,061.00
14,900,000.00
44,161.49
501,224.30
1,360,000.00

300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 127,695,880.9
5
0.00 106,938,434.1
6
0.00 3,952,061.00
0.00 14,900,000.00
0.00
44,161.49
0.00
501,224.30
0.00 1,360,000.00

477,337.60
13,534,965.91
0.00
0.00
1,114,290.00

3,474,723.40
1,365,034.09
44,161.49
501,224.30
245,710.00

12.08
90.84
0.00
0.00
81.93

Енергетска ефикасност и обновљиви извори

0501

енергијер
0501 0001 Унапређење и побољшање енергетске
0602

0602
0602
0602
0602
0602

0002
0003
0009
0010
0014
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0701

Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструкт.
0701 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

0901
0901
0901
0901
0901
0901
1101

0001
0003
0005
0006
0008

Локални развој и просторно планирање
1101 0001 Просторно и урбанистичко планирање
1101 0003 Управљање грађевинским земљиштем
1101 0004 Социјално становање

46,076,500.00 14,938,417.08

0.00 61,014,917.08

45,612,311.46

15,402,605.62

74.76

46,076,500.00 14,938,417.08

0.00 61,014,917.08

45,612,311.46

15,402,605.62

74.76

22,576,305.70
5,761,345.70
2,232,000.00
1,250,000.00
11,132,960.00
2,200,000.00

6,809,576.17
3,900,000.00
922,536.17
0.00
1,987,040.00
0.00

0.00 29,385,881.87
0.00 9,661,345.70
0.00 3,154,536.17
0.00 1,250,000.00
0.00 13,120,000.00
0.00 2,200,000.00

22,482,720.69
7,682,928.92
2,462,400.00
1,200,000.00
11,137,391.77
0.00

6,903,161.18
1,978,416.78
692,136.17
50,000.00
1,982,608.23
2,200,000.00

76.51
79.52
78.06
96.00
84.89
0.00

3,170,000.00
2,000,000.00
820,000.00
350,000.00

3,462,000.00
492,000.00
0.00
2,970,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

6,632,000.00
2,492,000.00
820,000.00
3,320,000.00

4,851,847.55
1,243,000.50
815,846.43
2,793,000.62

1,780,152.45
1,248,999.50
4,153.57
526,999.38

73.16
49.88
99.49
84.13

1102
1102
1102
1102
1102
1102
1102

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0008

Комуналне делатности
Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одржавање јавних зелених површина
Одржавање чостоће на површинама јавне
ЗОО хигијена
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
Одржавање гробаља и погребне услуге
Управљање и снабдевање водом за пиће

46,248,500.00 21,402,542.97
23,560,000.00 5,025,000.00
10,000,000.00 14,998,958.00
8,104,000.00
0.00
2,700,000.00
0.00
100,000.00
0.00
884,500.00
0.00
900,000.00 1,378,584.97

0.00 67,651,042.97
0.00 28,585,000.00
0.00 24,998,958.00
0.00 8,104,000.00
0.00 2,700,000.00
0.00
100,000.00
0.00
884,500.00
0.00 2,278,584.97

57,073,050.38
23,278,337.48
23,056,887.59
6,693,362.40
2,313,810.00
0.00
0.00
1,730,652.91

10,577,992.59
5,306,662.52
1,942,070.41
1,410,637.60
386,190.00
100,000.00
884,500.00
547,932.06

84.36
81.44
92.23
82.59
85.70
0.00
0.00
75.95

1201
1201
1201
1201

0001
0002
0003
0004

Развој културе и информисања
Функционисање локалних установа културе
Јачање културне продукције и уметничког
Унапређење система очувања и представљања
Остваривање и унапређивање јавног интереса у

22,148,304.00
19,851,864.00
1,656,240.00
10,000.00
630,200.00

995,560.00
142,000.00
483,760.00
0.00
369,800.00

0.00 23,143,864.00
0.00 19,993,864.00
0.00 2,140,000.00
0.00
10,000.00
0.00 1,000,000.00

20,163,604.36
17,454,048.78
1,711,770.58
0.00
997,785.00

2,980,259.64
2,539,815.22
428,229.42
10,000.00
2,215.00

87.12
87.30
79.99
0.00
99.78

Развој спорта и омладине

14,640,000.00

0.00

0.00 14,640,000.00

13,454,211.95

1,185,788.05

91.90

1102

1201

1301

Социјална и дечија заштита
Социјалне помоћи
Подршка социо-хуманитарним организацијама
Подршка реализацији програма црвеног крста
Подршка деци и породица са децом
Подршка старим лицима и/или особама са

ГОДИНА 2021.
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1301 0001 Подршка локалним спортским организацијама,
1301 0005 Спровођење омладинске политике

1501

Локални економски развој
1501 0002 Мере активне политике запошљавања

1502

Развој туризма
1502 0002 Промоција туристичке понуде

1801

Здравствена заштита
1801 0001 Функционисање установа примарне здравствене

14,490,000.00
150,000.00

0.00
0.00

0.00 14,490,000.00
0.00
150,000.00

13,454,211.95
0.00

1,035,788.05
150,000.00

92.85
0.00

2,200,000.00
2,200,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,200,000.00
2,200,000.00

2,200,000.00
2,200,000.00

170,000.00
170,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

170,000.00
170,000.00

0.00

170,000.00
170,000.00

0.00

12,852,891.00
12,852,891.00

255,000.00
255,000.00

0.00 13,107,891.00
0.00 13,107,891.00

11,152,268.66
11,152,268.66

1,955,622.34
1,955,622.34

85.08
85.08

0.00 100.00
0.00 100.00

2001 0001

Предшколско васпитање и образовање
Функционисање предшколских установа

45,889,557.66
45,889,557.66

6,114,640.00
6,114,640.00

0.00 52,004,197.66
0.00 52,004,197.66

45,975,160.27
45,975,160.27

6,029,037.39
6,029,037.39

88.41
88.41

2002 0001

Oсновно образовање и васпитање
Функционисање основних школа

38,511,200.00
38,511,200.00

0.00
0.00

0.00 38,511,200.00
0.00 38,511,200.00

31,496,512.08
31,496,512.08

7,014,687.92
7,014,687.92

81.79
81.79

2003 0001

Средње образовање и васпитање
Функционисање средњих школа

12,793,400.00
12,793,400.00

0.00
0.00

0.00 12,793,400.00
0.00 12,793,400.00

11,379,566.88
11,379,566.88

1,413,833.12
1,413,833.12

88.95
88.95

18,394,596.50
10,242,306.50
8,152,290.00

0.00
0.00
0.00

0.00 18,394,596.50
0.00 10,242,306.50
0.00 8,152,290.00

15,492,303.24
8,170,215.93
7,322,087.31

2,902,293.26
2,072,090.57
830,202.69

84.22
79.77
89.82

435,100,000.00 63,724,872.03

0.00 498,824,872.03

405,744,888.69

93,079,983.34

81.34

2001

2002

2003

2101
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Политички систем локалне самоуправе
2101 0001 Функционисање скупштине
2101 0002 Функционисање извршних органа
УКУПНО:
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Члан 13.

Одлуку о завршном рачуну буџета
општине Баточина за 2020. годину заједно са
Извештајем о извршењу Одлуке о буџету
општине Баточина за период 01.01.2020. до
31.12.2020. године и Извештај о учинку
програма за период од
01.01.2020. –
31.12.2020. године доставити Министарству
финансија РС.

Завршни рачун
Баточина садржи:

буџета

општине

1) Биланс стања на дан 31.12.2020.
године;
2) Биланс прихода и расхода у периоду
01.01.2020. до 31.12.2020. године;
3) Извештај о капиталним расходима и
финансирању у периоду 01.01.2020.
до 31.12.2020. године;
4) Извештај о новчаним токовима у
периоду од 01.01.2020. године. до
31.12.2020. године;
5) Извештај о извршењу буџета у
периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020.
године;
6) Објашњење
великих
одступања
између одобрених средстава и
извршења за период 01.01.2020. до
31.12.2020. године;
7) Извештај о примљеним донацијама и
кредитима, домаћим и иностраним
као и извршеним отплатама дугова у
периоду 01.01.2020. до 31.12.2020.
године;
8) Извештај о коришћењу средстава из
текуће и сталне буџетске резерве за
период 01.01.2020. до 31.12.2020.
године;
9) Извештај о гаранцијама датим у току
фискалне године у преоду 01.01.2020.
до 31.12.2020. године;
10) Извештај о ревизији финансијских
извештаја општине за период од
01.01.2020. – 31.12.2020. године, наш
број 402-1/21-IV од 18.05.2021.
године.

Члан 16.
Ову Одлуку о завршном рачуну
општине Баточина за 2020. годину објавити у
„Службеном гласнику општине Баточина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Брoj 020-450/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
Образложење
ПРАВНИ
ОСНОВ:
Одлука
o
завршном рачуну буџета општине Баточина
за 2020. годину (у даљем тексту: Одлука) се
доноси у складу са чланом 77. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 54/09, 73/10, 101/10 ,101/11, 93/12, 62/13,
63/13,108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15
, 99/16 ,113/2017, 95/18 , 31/2019 . 72/19 и
149/20 ).
Директни и индиректни
корисници буџетских средстава
који су током 2020. године
финансирани из буџета су:
1. Директни корисници

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

-

Члан 14.
Извештај о извршењу Одлуке о
буџету општине за 2020. годину је саставни
део ове Одлуке.

Скупштина општине
Председник општине
Општинско веће
Општинска управа

2. Индиректни корисници
1. Народна библиотека ''Вук Караџић''
2. Дечији вртић ''Полетарац''
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3. Културни
центар
''Доситеј
Обрадовић''
4. Месна заједница Баточина
5. Месна заједница Бадњевац
6. Месна заједница Брзан
7. Месна заједница Доброводица
8. Месна заједница Жировница
9. Месна заједница Кијево
10. Месна заједница Милатовац
11. Месна заједница Никшић
12. Месна заједница Прњавор
13. Месна заједница Црни Као
14. Месна заједница Градац
Поред
директних
и
индиректних
буџетских
корисника средствима буџета
општине Баточина финансирани
су и др. буџетски корисници –
буџетски корисници другог
нивоа власти (основне школе;
средње школе; Центар за
социјални рад), Дом здравља,
као и остали корисници (ЈП;
удружења грађана и невладине
организације; Црвени крст;
верске организације и др.).

ГОДИНА 2021.
У 2020. години у
Одлуци о буџету, планирана
средства за месне заједнице су
приказана збирно. Извршени
расходи се прате појединачно, а
исказују се збирно.

Нацрт
Одлуке
о
завршном
рачуну
буџета
Општине Баточина за 2020.
годину
са
Извештајем
о
извршењу Одлуке о буџету
општине Баточина за 2020.
годину је сачинило Одељење за
изворне приходе, привреду, јавне
службе и финансије.

РАЗЛОГ
ДОНОШЕЊА:
Утврђивање укупних прихода и примања,
расхода и издатака, као и укупног
фискалног резултата пословања јединице
локалне самоуправе. Надлежни извршни
орган локалне власти утврђује предлог
Oдлуке о завршном рачуну буџета
локалне власти, и доставља Скупштини
општине Баточина, ради доношења
Одлуке.

ИЗВ ЕШТАЈ
O ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2020. 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 директна корисника буџета тј. Скупштине општине,
Председника општине, Општинског већа и Општинске управе, као и 14 индиректних
корисника:
15. Народна библиотека „Вук Караџић“
16. Предшколска установа „Полетарац“
17. Културни центар „Доситеј Обрадовић“
18. Месна заједница Баточина
19. Месна заједница Бадњевац
20. Месна заједница Брзан
21. Месна заједница Доброводица
22. Месна заједница Жировница
23. Месна заједница Кијево
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24. Месна заједница Милатовац
25. Месна заједница Никшић
26. Месна заједница Прњавор
27. Месна заједница Црни Као
28. Месна заједница Градац
На основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и
пројекција за 2021. и 2022. 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, 103/15, 99/16, 113/17 , 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20 ),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др.
Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18), члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Баточина
(''Службени гласник општине Баточине'', бр. 9/19) и предлога финансијских планова
корисника буџета општине Баточина за 2020. годину, на предлог Општинског већа
општине Баточина, Скупштина општине Баточина, на седници одржаној дана 17.12.2019.
године, донела је Одлуку о буџету општине Баточина за 2020. годину са пројектованим
билансом прихода од 544.930.378,00динара.
У току извршавања Одлуке у домену расхода, а нарочито прихода, указала се потреба
за ребалансом те је Одлука о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Баточина за
2020. годину усвојена 24.02.2020. године, чиме су укупни приходи и расходи распоређени
у износу од 566.044.955,05 динара, с тим да су у одлуци распоређена неутрошена средства
из претходне године.
Изменом Одлуке планирани су приходи у укупном износу од 566.044.955,05 динара, и
то за извор 01 у износу од 472.196.475,00 динара што представља увећање у односу на
првобитни план за 2020. годину, док су приходи из осталих извора умањени и износе
93.848.480,05 динара.
Другом изменом Одлуке планирани су приходи у укупном износу од 573.276.794,46
динара, при чему су буџетски приходи увећани и износе 573.276.794,46 динара, док су
приходи из осталих извора умањени у односу на претходну измену Одлуке и износе
111.725.894,46 динара.
Уговором о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе
у Републици Србији у 2020. години број 401-01-136/2/2020-01/1 од 02. марта 2020. године
Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику
одобрио је износ од 7.614.020,00 динара за суфинансирање мера „Самозапошљавање
младих-набавка пластеника“ опремање вртића, набавка ЦТГ апарата, формирање
учионице на отвореном при библиотеци, едукације из области очувања и унапређења
репродуктивног здравља, едукативни ТВ програм, организација културних програма по
селима и набавка аутомобила, где је обезбеђено учешће општине Баточина у износу од
2.635.980,00.
У складу са чланом 8. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити („Сл.
гласник РС“, бр. 18/2016) закључен је Уговор са Министарством за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања бр. 400-44/20-02 од 07.05.2020. године за средства у износу од
1.134.536, 17 динара по коме се повећава износ планираних наменских средстава у ужем
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смислу, од Републике у корист нивоа општина на уплатном рачуну број 840-73315484326.Наведена средства се расподељују у оквиру раздела 4., глава 4.1, Програм 11 –
Социјална и дечија заштита и то на:


ПА 0003-Дневне услуге у заједници, функција 090, апропријација 092,
економска класификација 424-Специјализоване услуге у износу од 922.536,17
динара
 ПА 0008 – Подршка особама са инвалидитетом, функција 090, апропријација
096, економска класификација 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета у
износу од 212.000,00 динара
За потребе финансирања Пројеката „Радови на рационализацији потрошње електричне
енергије на мрежи јавног осветљења у МЗ Црни Као, Кијево, Милатовац, Никшић, Осојак
и Баточина, председник општиине је донео решење о увећању апропријација број 020228/20-01 од 31.03.2020. године за износ од 10.050.000,00 динара којим се увећава износ
планираних наменских средстава у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општине на
уплатном рачуну 840-733154843-26.
Наведена средства се расподељују у оквиру раздела 4., глава 4.1, Програм 02Комунална делатност и то на:
 ПА 0001-Управљање / одржавање јавним осветљењем, функција 510,
апропријација 053,економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти у
износу од 10.500.000,00 динара.
На основу Анекса I Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за
програм локалне самоуправе закљученог између министарства државне управе у локалне
самоуправе и општине број 401-00-315/2020-01 од 13.05.2020. године, председник
општине је донео решење о увећању апропријације број 020-228/2020-01 од 13.06.2020.
године, тако да се износ од 10.050.000,00 динара за потребе финансирања Пројекта
„Радови на рационализацији потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења у
МЗ Црни Као, Кијево, Милатовац, Никшић, Осојак и Баточина“ замењује се износом од
5.025.000,00 динара.
Трећом изменом Одлуке планирани су приходи у укупном износу од 495.155.894,46
динара, и то за извор 01 износ од 435.100.000,00 динара и из осталих извора 60.055.894,46
динара што представља увећање извора 01 у односу на првобитни план за 2020. годину,
док се средтва из осталих извора смањују.
Општина Баточина је у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему обратила се
захтевом за одобрење средстава из текуће буџетске резерве обратила се захтевом за
одобрење средстава из текуће буџетске резерве Републике Србије у износу од
20.000.000,00 днара, Министарство финансија је одобрило захтевани износ.
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УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА 2020. 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
156.632.848,59 динара или 37,90 % 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 125.321.530,23 динара или 30,32 % укупно остварених прихода.
Изворни приходи општине (таксе, накнаде, порез на имовину итд.) у остварењу
износе 94.551.114,21 динара или 22,88 % укупно остварених прихода.
Средства из донација у укупном остварењу буџета учествују са 3.956.437,55 динара
односно 0,96 %

Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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 498.824.872,03 динара, остварени у износу од 413.299.449,47 динара, што у
процентима износи 82,85 % извршења.
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Екон.
Клас.

Назив

План
за
2020.
годину

1

2

3

4

Остварење
за I - XII
2020

Разлика
%
5

321000

Нераспоређени вишак из ранијих година

32,809

32,809

100.00

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

465,516

380,491

81.74

710000

Порези

239,290

181,345

75.78

711100

Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка
лица

124,140

112,664

90.76

712100

Порез на фонд зарада

0

0

0.00

713100

Периодични порези на непокретности

65,000

38,601

59.39

713300

Порез на заоставштину, наслеђе и поклон

3,000

1,990

66.33

713400

Порез на финансијске и капиталне трансакције

5,000

3,863

77.26

714400

Порез на појединачне услуге

0

0

0.00

714500

Порези, таксе и накнаде на употребу добара

17,100

11,201

65.50

716100

Други порези који искључиво плаћају предузећа, односно
предузетници

25,050

13,026

52.00

730000

Трансфери од других нивоа власти

161,453

159,989

99.09

732100

Текуће донације од међународних организација

3,408

3,356

98.47

733100

Текући трансфери од других нивоа власти

158,045

156,633

99.11

740000

Други приходи

64,413

39,157

60.79

741000

Приходи од имовине

38,067

26,222

68.88

741100

Камате

0

0

0.00

741400

Закуп непроизведене имовине

217

0

0.00

741500

Закуп непроизведене имовине

37,850

26,222

69.28

742000

Продаја добара и услуга

16,694

5,261

31.51

742100

Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране
тржишних организација

7,060

3,263

46.22

742200

Таксе и накнаде

9,334

1,885

20.19

742300

Родитељски динар

300

113

37.67

743000

Новчане казне и одузета имовинска корист

8,300

6,292

75.81

743300

8,200

6,292

76.73

743900

Приходи од новчаних казни за прекршаје
Остале новчане казне, пенали и приходи и одузете
имов.користи

100

0

0.00

744000

Добровољни трансфери од физичких лица и правних лица

600

600

100.00

744100

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица

600

600

0.00

745000

Мешовити и неодређени приходи

752

782

103.99

745100

Мешовити и неодређени приходи

752

782

103.99

770000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

360

0

0.00

771000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

360

0

0.00

771100

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

360

0

0.00
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500

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

500

0

0.00

841100

Примања од продаје земљишта

500

0

0.00

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

0

0

0.00

911000

Примања од домаћих задуживања

0

0

0.00

911451

Примања од задуживања од пословних банака у земљи

0

0

0.00

498,825

413,300

82.85

УКУПНО

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2020.
ГОДИНИ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА
ФИНАНСИРАЊА
Јавни расходи у општини Баточина планирани у износу од 498.824.872,03
динара, извршени су у износу од 405.744.888,69 динара, односно 81,34 %.

Екон.
Клас.

400000
410000
411000
412000
413000
414000
415000
416000
420000
421000
422000
423000
424000
425000
426000
440000
441000
444000
444200
450000

Назив

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Расходи за запослене
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима
Коришћење услуга и роба
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата камата и пратећи трошкови задуж.
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Казне за кашњење
Субвенције

29

План за
2020.
годину

Остварење
за I - XII
2020

401,273
89,977
70,620
12,098
170
2,443
3,320
1,326
171,888
77,361
625
25,580
15,814
42,443
10,065
1,000
1,000
50
50
10,000

323,212
82,854
66,353
11,028
140
1,448
2,598
1,287
129,577
64,860
148
20,120
13,298
24,699
6,452
865
865
26
26
4,967

%

80.55
92.08
93.96
91.16
82.35
59.27
78.25
97.06
75.38
83.84
23.68
78.66
84.09
58.19
64.10
86.50
86.50
52.00
52.00
49.67
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451000
454000
460000
463000
464000
465000
470000
472000

Субвенције јавним нефин. предузећима
Текуће субвенције приватним предузећима
Донације, дотације и трансфери
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације организацијама обавезног соц.осигурања
Остале дотације и трансфери
Социјално осигурање и соц. заштита
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

10,000
0
68,982
51,918
15,308
1,756
25,988
25,988

4,967
0
58,120
43,487
13,352
1,281
21,496
21,496

49.67

480000
481000
482000
483000
484000
485000
500000
510000
511000
512000
515000
540000
541000
60000
611000
621000
621900
499000
499110
499120

Остали расходи
Дотације НВО
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете елементарне непогоде
Накнада штете за повреде
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Природна имовина
Земљиште
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
Набавка домаће финансијске имовине
Набавка домаћих акција и осталог капитала
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Стална резерва
Текућа Резерва
УКУПНО ИЗДАЦИ

33,388
20,220
7,948
4,220
0
1,000
83,157
82,657
72,404
9,835
418
500
500
13,850
13,850
0
0
545
44
501
498,825

25,307
16,063
7,703
622
0
919
69,889
69,689
61,018
8,418
253
200
200
12,644
12,644
0
0
0
xxx
xxx
405,745

75.80

0.00
84.25
83.76
87.22
72.95
82.72
82.72
79.44
96.92
14.74
0.00
91.90
84.04
84.31
84.27
85.59
60.53
40.00
40.00
91.29
91.29
#DIV/0!
#DIV/0!
0.00

81.34

Употреба средстава јавних прихода по основним функцијама у 2020. години, била
је следећа:
1. За финансирање зараде председника, заменика и помоћника председника
општине, као и покриће осталих материјалних трошкова утрошено је 6.083.794,02 динара
или 92,01 % планираних средстава буџета, док је за накнаде за рад чланова општинског
већа утрошено, као и за финансирање зараде чланова већа који су на сталном раду износи
1.238.293,29 динара односно 80,41 %.
За покриће функционалних трошкова Скупштине и њених органа и тела, као и
плата, доприноса за председника и бруто накнаде за заменика председника утрошено је
8.170.215,93 динара или 79,77 % укупно планираних средстава буџета.
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2. За рад Општинске управе (плате запослених, материјални трошкови,
задовољење других потреба управе, као и инвестиционо и текуће одржавање) утрошено је
89.916.648,18 динара или 84,08 % укупно планираних средстава буџета.
За потребе Трансакција јавног дуга, по основу отплата кредитних задужења
(камате и главнице) утрошено је 13.534.965,91 динара, односно 90,84 % од планираних
расхода.
У трошкове за потребе локалног економског развоја и промоцију предузетништва,
укупно је утрошено 2.200.000,00 динара односно 100 % 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 45.975.160.27 динара или 88,41 % 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 31.496.512.08 динара или 81,79% 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 2020. године.
за средње образовање 11.379.566,88 динара или 88,95 % 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 2020. године.

4. за финансирање културе, спорта, социјалне заштите, здравства
културног центра и спорта) издвојена су следећа средства:
o
o
o
o
o

o

(библиотеке,

Kултурнo центар ''Доситеј Обрадовић'' 10.131.648,32 динара или 88,91 %
укупно планираних расхода (плате, набавка и одржавање машине и опрема, културне
манифестације)
библиотека ''Вук Караџић'', 7.232.400,,46 или 85,16 % укупно планираних
расхода (плате, материјални трошкови, инвестиције, набавка књига,)
Дотације невладином сектору у износу од 2.235.941,94 динара односно 92.78
% чиме је помогнут рад удружењима грађана у области културе, верским заједницама)
„Дом здравља Баточина“ 11.152.268,66 односно 85,08%
за спорт 13.454.211,95 динара или 92,85 % укупно планираних расхода
(функционални трошкови такмичења клупског и масовног спорта, текуће дотације
невладиним организацијама, којим се углавном финансирају програми од интереса за
Општину)
за финансирање дела социјалне заштите 22.482.720,69 динара или 76,51%
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,
једнократне помоћи за новорођенчад, родитељски додатак за незапослене породиље ...)
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Редни
број

Назив

Ек. Клас.

План
2020.

Остварење
I - XII
2020

Разлика
%

1

2

3

4

5

6
(5*100/4)

I

3+7+8+9

498,825

413,300

82.85

7+8+9

466,016

380,491

81.65

7

465,516

380,491

81.74

8

500

0

0.00

9

0

0

0.00

3.1.
3.2.
III
IV

УКУПНА СРЕДСТВА
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
(1+2+3)
Текући приходи
Примања од продаје нефинансијске
имовине
Примања од задуживања и продаје финан.
имов.
Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске имовине
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)

91
92
3
4+5+6

0
0
32,809
498,825

0
0
32,809
405,745

0.00
0.00
100.00
81.34

4

Текући расходи

4

401,818

323,212

80.44

5

Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за отплату главнице и набавку
фин. имовине
Отплата главнице
Набавка финансијске имовине

5

83,157

69,889

84.04

6

13,850

12,644

91.29

61
62

13,850
0

12,644
0

91.29
0.00

УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ
ДЕФИЦИТА (планирани издаци за
набавку фин. имовине који се у смислу
Закона о буџетском систему сматрају
расходима)
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)(4+5)

(3+7+8+9)(4+5+6)

0

7,555

0.00

Део 62

0

0

0.00

(7+8)(4+5)

-18,959

-12,610

66.51

УКУПНИ ФИСКАЛНИ
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

(7+8)(4+5+део
62)

-18,959

-12,610

66.51

Део 62

0

0

0.00

(92-62)

0

0

0.00

(91-61)

-13,850

-12,644

91.29

II
1
2
3

6
6.1.
6.2.
V

VI

VII
VIII
IX
X
XI

Део издатака исказан у рачуну
финансирања (6.2 - VI)
Део средстава рачуна финансирања (3.2IX)
Део средстава рачуна финансирањаотплата главнице (3.1 -6.1)
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XII

Покриће укупног фискалног дефицита из
рачуна финансирања (X-XI)

13,850

12,644

91.29

XIII

Покриће укупног фискалног дефицита из
пренетих средстава

32,809

25,254

76.97

XIV

Укупно за покриће укупног фискалног
дефицита (XII-XIII)

-18,959

-12,610

66.51

XV

Износ укупног фискалног дефицита који
остаје непокривен

0

0

0.00

5. Знатан део буџетских средстава употребљен је за финансирање комуналне
инфраструктуре, одржавање и зградњу локалних путева, јавне радове, субвенције, развој
пољопривреде, рад месних заједница и заштиту животне средине и то у следећим
износима:






укупно планираних расхода, и то за финансирање комуналне инфраструктуре у
износу од 57.073.050,38 динара или 84,36 %,
укупно планираних расхода, и то за финансирање одржавања и изградње
локалних путева у износу од 45.612.311,46 динара или 74,76 %,
Субвенције јавним предузећима у износу од 0,00 динара односно 0,00 %
планираних расхода,
Развој пољопривреде у износу од 4.706.101,00 динара односно 59,20%
планираних расхода,
Рад месних заједница у износу од 477.337,60 динара односно 12,08 % 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:
Рачун прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и расхода и
издатака за набавку нефинансијске имовине може се дати у табели:

Редни Назив
број
1
2
Текући приходи (кл.7)
I
Примања од продаје нефин. имовине (кл.8)
II
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465,516
500

Остварење I - XII
2020
4
380,491
0

Разлика
%
5
81.74
0.00
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III
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V
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X
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УКУПНО (I+II)
Текући расходи (кл. 4)
Издаци за набавку нефин. имовине (кл. 5)
УКУПНО (IV+V)
Буџетски дефицит/суфицит (III-VI)
Издаци за набавку финан. имовине (катег. 62)
Примања од продаје финансијске имовине

466,016
401,818
83,157
484,975
-18,959
0
0

380,491
323,212
69,889
393,101
-12,610
0
0

81.65
80.44
84.04
81.06
66.51
0.00
0.00

УКУПАН ФИСКАЛНИ
ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (VII+(VIII-IX))

-18,959

-12,610

66.51

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Чланом 2. Став 1. Тачка 32) Закона о Буџетском систему дефинисан је рачун
финансирања који се утврђује на следећем нивоу:

Редни
број
1
I
II
III
IV
V

Назив
2
Примања од задуживања (катег. 91)
Примања од продаје фин. имовине
Неутрошена средства из ранијих година
УКУПНО (I+III)
Издаци за отплату главнице дуга ( катег. 61)

VI
VII
VIII

Издаци за набавку финансијске имовине која
није у циљу спровођења јавних политика (62)
УКУПНО (V+VI)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV-VII)

3
0
0
32,809
32,809
13,850

Остварење
I - XII
2020
4
0
0
32,809
32,809
12,644

Разлика
%
5
0.00
0.00
100.00
100.00
91.29

0

0

0.00

13,850
18,959

12,644
20,165

91.29
106.36

План 2020.

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.
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2020. ГОДИНИ
Укупни расходи и издаци извршени према програмској класификацији у 2020. години:

Програм Програмска
активност
/Пројекат
0101
0101 0001
0101 0002
0401
0401 0004
0401 0005
0401 0006
0501
0501 0001

ОПИС

0701
0701 0002
0901
0901 0001
0901 0003
0901 0005

%

0.00

0.00

7,950,000.00

4,706,101.00

3,243,899.00

59.20

0.00

0.00

1,850,000.00

895,300.00

954,700.00

48.39

6,100,000.00

0.00

0.00

6,100,000.00

3,810,801.00

2,289,199.00

62.47

Заштита животне средине

23,430,000.00

0.00

0.00

23,430,000.00

14,661,988.48

8,768,011.52

62.58

Управљање отпадним водама
Управљање комуналним отпадом
Управљање осталим врстам отпада

11,130,000.00

0.00

0.00

11,130,000.00

3,986,112.36

7,143,887.64

35.81

11,700,000.00

0.00

0.00

11,700,000.00

10,675,876.12

1,024,123.88

91.25

600,000.00

0.00

0.00

600,000.00

0.00

600,000.00

0.00

Енергетска ефикасност и обновљиви извори
енергијер

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

Унапређење и побољшање енергетске

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

117,948,745.14

9,747,135.81

0.00

105,043,241.69

22,652,639.26

82.26

97,491,298.35

9,447,135.81

0.00

89,916,648.18

17,021,785.98

84.08

100,000.00

3,652,061.00

300,000.00

0.00

127,695,880.9
5
106,938,434.1
6
3,952,061.00

477,337.60

3,474,723.40

12.08

14,900,000.00

0.00

0.00

14,900,000.00

13,534,965.91

1,365,034.09

90.84

44,161.49

0.00

0.00

44,161.49

0.00

44,161.49

0.00

501,224.30

0.00

0.00

501,224.30

0.00

501,224.30

0.00

1,360,000.00

0.00

0.00

1,360,000.00

1,114,290.00

245,710.00

81.93

Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструкт.

46,076,500.00

14,938,417.08

0.00

61,014,917.08

45,612,311.46

15,402,605.62

74.76

Одржавање саобраћајне инфраструктуре

46,076,500.00

14,938,417.08

0.00

61,014,917.08

45,612,311.46

15,402,605.62

74.76

Социјална и дечија заштита

22,576,305.70

6,809,576.17

0.00

29,385,881.87

22,482,720.69

6,903,161.18

76.51

5,761,345.70

3,900,000.00

0.00

9,661,345.70

7,682,928.92

1,978,416.78

79.52

2,232,000.00

922,536.17

0.00

3,154,536.17

2,462,400.00

692,136.17

78.06

1,250,000.00

0.00

0.00

1,250,000.00

1,200,000.00

50,000.00

96.00

Функционисање месних заједница
Сервисирање јавниог дуга
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резева
Управљање ванредним ситуацијама

0602 0014

Салдо

1,850,000.00

0602 0002

0602 0010

Реализација

7,950,000.00

Функционисање локалне самоуправе и градских

0602 0009

Средства из Укупна средства
сопствених
извора

Подршка за спровођење пољопривредне
Мере подршке руралном развоју

0602 0001

0602 0003

Средства из
осталих извора

Пољопривреда и рурални развој

Опште услуге локалне самоуправе

0602

Средства из
буџета

Социјалне помоћи
Подршка социо-хуманитарним организацијама
Подршка реализацији програма црвеног крста
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0901 0006
0901 0008

Подршка деци и породица са децом
Подршка старим лицима и/или особама са

11,132,960.00

1,987,040.00

0.00

13,120,000.00

11,137,391.77

1,982,608.23

84.89

2,200,000.00
3,170,000.00

0.00
3,462,000.00

0.00
0.00

2,200,000.00
6,632,000.00

0.00
4,851,847.55

2,200,000.00
1,780,152.45

0.00
73.16

2,000,000.00

492,000.00

0.00

2,492,000.00

1,243,000.50

1,248,999.50

49.88

820,000.00

0.00

0.00

820,000.00

815,846.43

4,153.57

99.49

350,000.00

2,970,000.00

0.00

3,320,000.00

2,793,000.62

526,999.38

84.13

Комуналне делатности

46,248,500.00

21,402,542.97

0.00

67,651,042.97

57,073,050.38

10,577,992.59

84.36

Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одржавање јавних зелених површина
Одржавање чостоће на површинама јавне
ЗОО хигијена
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
Одржавање гробаља и погребне услуге
Управљање и снабдевање водом за пиће

23,560,000.00

5,025,000.00

0.00

28,585,000.00

23,278,337.48

5,306,662.52

81.44

10,000,000.00

14,998,958.00

0.00

24,998,958.00

23,056,887.59

1,942,070.41

92.23

8,104,000.00

0.00

0.00

8,104,000.00

6,693,362.40

1,410,637.60

82.59

2,700,000.00

0.00

0.00

2,700,000.00

2,313,810.00

386,190.00

85.70

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

884,500.00

0.00

0.00

884,500.00

0.00

884,500.00

0.00

900,000.00

1,378,584.97

0.00

2,278,584.97

1,730,652.91

547,932.06

75.95

Развој културе и информисања

22,148,304.00

995,560.00

0.00

23,143,864.00

20,163,604.36

2,980,259.64

87.12

Функционисање локалних установа културе
Јачање културне продукције и уметничког
Унапређење система очувања и представљања
Остваривање и унапређивање јавног интереса у

19,851,864.00

142,000.00

0.00

19,993,864.00

17,454,048.78

2,539,815.22

87.30

1,656,240.00

483,760.00

0.00

2,140,000.00

1,711,770.58

428,229.42

79.99

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

630,200.00

369,800.00

0.00

1,000,000.00

997,785.00

2,215.00

99.78

Развој спорта и омладине

14,640,000.00

0.00

0.00

14,640,000.00

13,454,211.95

1,185,788.05

91.90

Подршка локалним спортским организацијама,
Спровођење омладинске политике

14,490,000.00

0.00

0.00

14,490,000.00

13,454,211.95

1,035,788.05

92.85

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

Локални економски развој

2,200,000.00

0.00

0.00

2,200,000.00

2,200,000.00

0.00

100.00

Мере активне политике запошљавања

2,200,000.00

0.00

0.00

2,200,000.00

2,200,000.00

0.00

100.00

Развој туризма

170,000.00

0.00

0.00

170,000.00

Промоција туристичке понуде

170,000.00

0.00

0.00

170,000.00

0.00

170,000.00

0.00

Здравствена заштита

12,852,891.00

255,000.00

0.00

13,107,891.00

11,152,268.66

1,955,622.34

85.08

Функционисање установа примарне здравствене

12,852,891.00

255,000.00

0.00

13,107,891.00

11,152,268.66

1,955,622.34

85.08

Предшколско васпитање и образовање

45,889,557.66

6,114,640.00

0.00

52,004,197.66

45,975,160.27

6,029,037.39

88.41

45,889,557.66

6,114,640.00

0.00

52,004,197.66

45,975,160.27

6,029,037.39

88.41

38,511,200.00

0.00

0.00

38,511,200.00

31,496,512.08

7,014,687.92

81.79

38,511,200.00

0.00

0.00

38,511,200.00

31,496,512.08

7,014,687.92

81.79

Локални развој и просторно планирање

1101
1101 0001
1101 0003
1101 0004
1102
1102 0001
1102 0002
1102 0003
1102 0004
1102 0005
1102 0006
1102 0008

1201
1201 0001
1201 0002
1201 0003
1201 0004
1301
1301 0001
1301 0005
1501
1501 0002
1502
1502 0002
1801
1801 0001
2001
2001 0001

Просторно и урбанистичко планирање
Управљање грађевинским земљиштем
Социјално становање

Функционисање предшколских установа
Oсновно образовање и васпитање

2002
2002 0001

ГОДИНА 2021.

Функционисање основних школа
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Средње образовање и васпитање

2003
2003 0001

2101
2101 0001
2101 0002

ГОДИНА 2021.
12,793,400.00

0.00

0.00

12,793,400.00

11,379,566.88

1,413,833.12

88.95

12,793,400.00

0.00

0.00

12,793,400.00

11,379,566.88

1,413,833.12

88.95

Политички систем локалне самоуправе

18,394,596.50

0.00

0.00

18,394,596.50

15,492,303.24

2,902,293.26

84.22

Функционисање скупштине
Функционисање извршних органа

10,242,306.50

0.00

0.00

10,242,306.50

8,170,215.93

2,072,090.57

79.77

8,152,290.00

0.00

0.00

8,152,290.00

7,322,087.31

830,202.69

89.82

435,100,000.00

63,724,872.03

0.00

498,824,872.03

405,744,888.69

93,079,983.34

81.34

Функционисање средњих школа

УКУПНО:
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Прилив средстава у буџет Општине у 2020. години, омогућио је да се задовоље
основне потребе свих функција општине као локалне самоуправе, а нарочито:
1. Финансирање функција Скупштине општине, Председника
Општинског већа, као представничког тела локалне заједнице;

општине

и

2. Рад органа Општинске управе на извршењу поверених послова од стране
Републике и изворних послова из надлежности локалне самоуправе
3. Највећи део средстава буџета усмерен је и реализован за редовно и инвестиционо
одржавање комуналне и путне инфраструктуре.
4. Финансирање потреба установа јавних служби (култура, спорт, друштвена брига о
деци, здравство) чиме се обезбеђује задовољење интереса потреба грађана у свим
областима;
5. 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;
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.

Обрадио: Л. Живадиновић

____________________
Одговорно лице
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ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године није било одступања у извршењу
буџета, у односу на одобрене апропријације.
Обрадио: Л. Живадиновић

____________________
Одговорно лице

ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ И
ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У ПЕРИОДУ 01.01.2020. ДО 31.12.2020.
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
периоду
I – XII 2020.
год

Учешће
буџета
општине
Баточина

Утрошено у
периоду
I
– XII 2020.
год

Стање
на крају
периода

Донатор

1

2

3

4

5

6

7

Финансирање
избеглих и
расељених лица

3.54

430,000.00

0.00

430,000.00

3.54

Комесаријат за
избеглице РС

Донација"COVID 19"помоћ

600,000.00
0.00

600,000.00

0.00
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становништву на
територији
општине
Баточина, у вези
са проглашеним
ванредним
стањем дана
15.03.2020.
године у
Републици
Србији
Донација у роби
(102 пакета
прехрамбене и
хигијенске
производа) услед
проглашења
ванредног
стањем дана
15.03.2020.
године у
Републици
Србији
Имплементација
пројекта за
изградњу и
реконструкцију
спортских терена
у општини
Баточина
Имплементација
пројекта
"Ефикасно и
ефективно
управљање
имовиномвредновање
имовине и нови
организациони
оквир"
Донацијауступање
каменог агрегата
фракције 031mm укупне
количине 730 t

0.00

динара:
"Телекомуникација"
доо, Блаце у износу
од 250.000,00
динара; "ТМГ
Топлота" д.о.о,
Баточина у износу
од 100.000,00
динара; Брзан Пласт
доо, Брзан у износу
од 150.000,00
динара;

0.00

116,484.00

0.00

116,484.00

0.00

Голубцов Михаил.
држављанин Руске
Федерације са
привременим
боравком у
Милатовцу

11,229,581.84

2,792,214.34

5,916,188.76

19,937,984.94

0.00

UNOPS, EU- PRO

0.00

564,223.21

0.00

564,223.21

0.00

Европска Унија из
средстава ПА 2014
кроз програм
EXCHANGE 5

0.00

306,600.00

0.00

306,600.00

0.00

"Теко Мининг" доо,
Нови Београд
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Донација у виду
штампача, MFP
SHARP A3 MXM266NV-1
комад, за
потребе
редовних и
ванредних
преседничких,
парламентарних
избора, као и за
изборе Савета
националних
мањина
УКУПНО:

ГОДИНА 2021.

0.00

187,761.60

0.00

187,761.60

0.00

РЕПУБЛИКА
СРБИЈА РЕПУБЛИЧКА
ИЗБОРНА
КОМИСИЈА, са
седиштем у
Београду

11,229,585.38

4,997,283.15

5,916,188.76

22,143,053.75

3.54

/

Општина Баточина је у 2020. години наставила отплату дуга по основу
дугорочног кредита скопљеног са „Hypo Alpe-Adria-Bank“ а.д. Београд која је променила
назив у „Addiko banka“ а.д. Београд, те је закључно са 31.12.2020. године и ова обавеза
измирена у износу од 4.062.762.16 динара.
Б)

У 2020. години вршена је отплата главнице по инвестиционом кредиту са
Комерцијалном банком, а.д. Београд у износу 8.581.002,42 динара.

У 2020. години општина Баточина није се кредитно задуживала.
Обрадио: Л. Живадиновић

____________________
Одговорно лице
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ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА
ПЕРИОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Стална буџетска резерва
Одлуком о буџету општине Баточина за 2020. годину планирана су средства за
сталну буџетску резерву у износу од 1.500.000,00 динара, у оквирима 0,5% планираних
прихода и примања од продаје нефинансијске имовине буџета за текућу годину
Средства сталне буџетске резерве утрошена су за следеће намене:
Назив

Датум

Број решења

Износ

Намена

1

2

3

4

5

998,775.70

Набавка пакета хране за
социјално угрожене,
набака заштитних маски
за вишекратну употребу,
набавка алкохола 70% и
једнократних рукавица за
запослене у Општинској
управи, као и вршење
превентивне
дезинфекције објеката у
циљу спречавања вируса

Финансирање
трошкова у
циљу
спречавања
ширења
вируса
COVID-19.

20.03.2020.

400-26/20-02

УКУПНО:

-

-

998,775.70

-

Текућа буџетска резерва
Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему, средства текуће буџетске
резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене 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 2020. годину планирана су средства у износу од 3.500.000,00 динара.
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Средства текуће буџетске резерве утрошена су за следеће намене:
Назив
1

Датум
2

Број решења
3

Износ
4

"Михајловић" ДОО, Доња
Мутница

26.3.2020

400-29/20-02

39,822.10

"Ђорђевић" доо Баточина

31.3.2020

400-36/20-02

1,484,600.00

Предшколска
установа"Полетарац"
Баточина

"Еко дезинфекција"
Јагодина
Регионална агенција за
економски развој Шумадије
и Поморавља д.о.о.
Крагујевац

СР"Тигар Брзан пластКапија Шумадије"

Предшколска
установа"Полетарац"
Баточина, основна школа
"Свети Сава", средња школа
"Никола Тесла",Дом
здравља, Општинска управа
Предшколска
установа"Полетарац"
Баточина

7.5.2020

400-43/20-02

97,384.00

19.5.2020

400-49/20-02

67,325.00

29.6.2020

400-57/20-02

110,095.60

14.7.2020

400-63/20-02

256,872.50

23.10.2020

400-109/20-02

372,450.00

1.12.2020

400-120/20-02

108,729.16
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Намена
5
Потрошња горива за ангажовање
волонтерских служби за доставу
основних животних намирница,
лекова и средства за хигијену на
терену услед проглашеног
ванредног стања на територији
Републике Србије
Набавка пакета хране и средства
за хигијену корисницима пензије
услед проглашеног ванредног
стања.
Набавка средстава за заштиту и
хигијену за примену превентивних
мера у установи услед пандемије
COVID 19
Дезинфекција објекта
предшколске установе"Полетарац"
објекта за продужен боравак деце,
сале Основне школе "Свети Сава"
Баточина и зграде Општинске
управе општине Баточина по
рачуну број 567/05/20
Учешће општине Баточина у
финансирању пројеката
"Међуопштински пројекат за
развој ловног туризма на
територији Шумадијског округа"
Обезбеђење смештаја и исхране
запослених у ЈКП "Водовод и
канализација" из Београда
ангажованих на обезбеђивању 5
цистерни пијаће воде које су биле
на располагању грађанима
општине Баточина у периоду
превезивања магистралног
цевовода за водоснабдевање, а у
вези са радовима на изградњи
државног пута 1б реда бр. 24
Крагујевац на деоници "Рогот"
Дезинфекција објеката
озонирањем ваздуха у сврху
превентивних мера услед
пандемије COVID -19

Исплата јубиларне награде
запосленој Виолети Проданић за
навршених 20 година радног
стажа
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Компанија "Дунав
осигурање"
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Исплата премије добровољног
здравственог осигурања за случај
обољевања од рака за запослене

2.12.2020

400-121/20-02

156,375.65

Предшколска
установа"Полетарац"
Баточина, основна школа
"Свети Сава", средња школа
"Никола Тесла",

9.12.2020

400-127/20-02

279,840.00

Основна школа "Свети
Сава"

25.12.2020

400-138/20-02

169,200.00

Предшколска
установа"Полетарац"
Баточина

28.12.2020

400-139/20-02

270,094.50

Исплата отпремнине запосленој
Слободанки Којанић приликом
одласка у пензију

Општинско веће

29.12.2020

400-142/20-02

43,050.00

УКУПНО:

-

-

3,455,838.51

Накнада за рад чланова
Општинског већа
-

Дезинфекција школских објеката
озонирањем ваздуха

Израда пројектне документације
за изградњу водоводног
прикључка за истурено одељење у
Бадњевцу

Обрадио: Л. Живадиновић
___________
Одговорно лице

ИЗВЕШТАЈ
О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ОД
01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

У складу са чланом 34. став 3. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број
61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20) локалне власти не могу давати гаранције,
те у складу с тим и општина Баточина није давала гаранције у току 2020. године.
Обрадио: Л. Живадиновић

____________________
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 2020. годину, општина Баточина је
примењивала следеће прописе:
- Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину систему („Службени
гласник РС“, број 92/18 и 142/20)
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 и
47/2018),
- 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, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и
149/2020),
- Уредбу о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03,12/06 и 27/20 ),
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
(„Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16,107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18,14/19,
33/19, 68/19, 84/19, 151/20 и 19/21),
- 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 18/15,104/18, 151/20, 8/21 и 41/21 ),
- Одлуку о буџету општине Баточина за 2020. годину („Службени гласник општине Баточина“,
број 24/19, 2/20, 18/20 и 27/20)
- Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и 91/19 и
149/20)
-Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних срестава са стопама амортизације
(„Службени гласник РС“, бр. 17/97 и 24/2000)
- 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.
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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.

Обрадио: Л. Живадиновић

__________________
Одговорно лице

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
Одељење за изворне приходе,
привреду, јавне службе и финансије
Број: 400-36/21-IV-02
Датум: 10. 03. 2021. године
БАТОЧИНА
Краља Петра I 32
На основу члана 16. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), Одељење за изворне приходе, привреду,
јавне службе и финансије доноси
ИЗВЕШТАЈ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2020. ГОДИНУ
Родно одговорно буџетирање (РОБ) је примена родне анализе на јавне буџете, односно сагледавање
ефеката алокације буџетских средстава на животе жена и мушкараца у локалној заједници. Не ради се о
посебним буџетима за жене и мушкарце, већ о томе да ли постојећа прерасподела средстава одговара на
потребе жена и мушкараца у једној заједници.
Родно одговорно буџетирање је и стратешки приступ којим се, помоћу алокације средстава за
спровођење политика, мера и програма, може унапредити родна равноправност и подстаћи вишеструки
потенцијали жена и мушкараца у корист развоја и побољшања квалитета свакодневног живота.
Родно одговорно буџетирање омогућава одговор на питање да ли жене и мушкарци у једној
локалној
заједници имају једнак приступ ресурсима, да ли једнако учествују у одлучивању и да ли имају једнаке
користи од употребе ресурса.
Одељење за Изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије дана 19.04.2019. године донело
је План поступног увођења родно одговорног буџетирања општине Баточина за 2020. годину код корисника
буџетских средстава општине Баточина, и на основу тога путем дефинисаних родних компетенти, односно
родних циљева и индикатора у оквиру планираних програма сачињен је извештај:
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Програм:

1501

Локални економски развој

Програмска активност:

0002

Мере активне политике запошљавања

Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:Број новозапослених
жена кроз реализацију мера
активне политике
запошљавања
Коментар:

Споразумом између Националне службе за запошљавање и општине Баточина утврђене су мере активне политике
запошљавања предвиђене Локалним акционим планом за 2020. годину. Утврђено је спровођење Јавних радова у три
фазе где је учешће општине у овом програму 2.200.000 динара.
Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања
Јединица мере

Извор верификације:
Евиденција ангажованих
радника на јавним радовима
ЈП "Лепеница Баточина"
Образложење одступања од
циљне вредности:

број

Базна година

Базна вредност

2018

10/30

Циљана вр. у 2020.

Остварена вр. у 2020.

20/45

14/47

Програм:

0101

Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност:

0001

Подстицаји за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:

Почетком године организовано је предавање као и скуп пољопривредника који годинама у назад користе субвенције
ОУ Баточина. Након проглашене пандемије нису одржавани скупови.
Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње
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Базна година

Базна вредност

Циљана вр. у 2020.

Остварена вр. у 2020.

15/100

13/95

Назив:Удео жена носиоца
пољопривредног газдинства
у укупно реализованој мери
Коментар:

број

Извор верификације:
Евиденција ангажованих
радника на јавним радовима
ЈП "Лепеница Баточина"
Образложење одступања од
циљне вредности:

Програмска активност:
Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:Број жена носиоца
регистрованих
пољопривредних
газдинстава које су
кориснице мера руралног
развоја

0002

2018

0

Мере подршке руралном развоју

У првих 6 месеци грађани нису користили субвенције које су планиране за ову годину, реализација ових мера
спроведена је у трећем и четвртом кварталу.
Унапређење руралног развоја
Јединица мере

број

Базна година

Базна вредност

2018

3

Коментар:
Извор верификације:
Евиденција ангажованих
радника на јавним радовима
ЈП "Лепеница Баточина"
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Образложење одступања од
циљне вредности:

Програм:

2002

Основно образовање и васпитање

Програмска активност:

0001

Функционисање основних школа

Образложење спровођења
програмске активности

Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:Обухват деце
основним образовањем
разврстан према полу
Коментар:

Програмска активност односи се на обезбеђивање несметаног функционисања основне школе. Основна школа у
складу са Годишњим планом рада и финансијским планом преузима и извршава обавезе ради континуираног
реализовања наставе. Обезбеђени су и прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама,
повећана заштита деце, али и доступност и приступачност основног образовања деци.
Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама
Јединица мере

Извор верификације:
Евиденција ангажованих
радника на јавним радовима
ЈП "Лепеница Баточина"
Образложење одступања од
циљне вредности:

број

Базна година

Базна вредност

2018

398ж/413м

Програм:

2003

Средње образовање и васпитање

Програмска активност:

0001

Функционисање средњих школа

Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:
Показатељи учинка

Циљана вр. у 2020.

Остварена вр. у 2020.

380ж/412

380ж/400м

Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који
одговарају циљевима развоја општине и привреде
Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе
Јединица мере

Базна година

Базна вредност
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Назив: Број деце обухваћене
средњим образовањем
разврстана према полу
Коментар:

број

Извор верификације:
Евиденција ангажованих
радника на јавним радовима
ЈП "Лепеница Баточина"
Образложење одступања од
циљне вредности:

112ж/133м

2017

Програм:

0901

Социјална и дечија заштита

Програмска активност:

0001

Једнократне помоћи и други облици помоћи

Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:Број жена корисница
социјалне помоћи у односу
на укупан број поднетих
захтева
Коментар:
Извор верификације:
Евиденција ангажованих
радника на јавним радовима
ЈП "Лепеница Баточина"
Образложење одступања од
циљне вредности:

122ж/130м

114ж/125м

Мере материјалне подршке реализоване су у складу са опредељеним средствима из буџета локалне самоуправе и на
овај начин обезбеђен је основни циљ ове програмске активности а то је обезбеђиванје егзистенцијалног минимума и
подршка социјално најуугроженијем становништву општине Баточина
Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници
Јединица мере

број

Базна година

Базна вредност

2018

111/289
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Програм:

1201

Развој културе и информисања

Програмска активност:

0001

Функционисање локал.установа културе

Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:Број женских
посетилаца програма који
доприносе остваривању
општег интереса у култури у
односу на укупан број
посетилаца

Културни центар "Доситеј Обрадовић" је пружао логистичку подршку народној библиотеци "Вук Караџић",
предшколској установи "Полетарац", основној школи "Свети Сава ", средњој школи "Никола Тесла". Док се народна
библиотека "Вук Караџић" бавила очувањем, унапређењем и представљањем културно-историјског наслеђа,
културне разноврсности и стваралаштва у локалној заједници
Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници
Јединица мере

Коментар: Због панде,иле
нисмо реализовали све
планиране активности, и зато
се примећује одступање од
планираног

број

Базна година

Базна вредност

2018

395/600

Циљана вр. у 2020.

Остварена вр. у 2020.

400/800

210/370

Извор верификације:
Евиденција ангажованих
радника на јавним радовима
ЈП "Лепеница Баточина"
Образложење одступања од
циљне вредности:

Програм:

1301

Развој спорта и омладине

Програмска активност:

0001

Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и савезима

51
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Образложење спровођења
програмске активности
Циљ 1:
Показатељи учинка
Назив:Број жена чланова
спортских организација и
удружења

ГОДИНА 2021.

Повећан је број удружења грађана који су корисници овог програма. Организоване су манифестације, турнири као и
учешће наших спортиста на међуопштинским, Републичким и другим такмичењима.
Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта
Јединица мере

Базна година

Базна вредност

Циљана вр. у 2020.

Остварена вр. у 2020.

100

100

Коментар:
Извор верификације:
Евиденција ангажованих
радника на јавним радовима
ЈП "Лепеница Баточина"
Образложење одступања од
циљне вредности:

број

2018

94

Одговорно лице
___________________
Радмила Милутиновић
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О Д Л У К У
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу члана 47. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,
63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и
149/20), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07, 83/14 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 2.
Статута општине Баточина („Службени
гласник општине Баточина“, бр. 9/19), на
предлог Општинског већа општине Баточина,
Скупштина општине Баточина, на седници
одржаној дана 18. 06.2021. године, донела је

Редни
број

1.2

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о Буџету општине
Баточина за 2021. годину („Службени
гласник општине Баточина“, број 27/20) (у
даљем тексту: Одлука), члан 1. мења се и
гласи:
Приходи и примања, расходи и
издаци буџета општине Баточина за 2021.
годину по свим изворима средстава
финансирања буџета (у даљем тексту: буџет),
састоје се од:

Опис

Износ у
динарима

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА

А

1
1.1

ГОДИНА 2021.

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
- Буџетска средства
- Остали извори
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

433.220.752,91
431.220.752,91
420.267.300,00
10.953.452,91
2.000.000,00

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
Буџетска средства
Остали извори
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Буџетска средства
Остали извори

426.605.136,18
372.551.756,18
357.205.320,00
15.346.436,18
54.053.380,00
51.861.980,00
2.191.400,00

2
2.1
2.2
-

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
јавних политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
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РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Неутрошена средства донација из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга

0,00
0,00
6.584.383,27
0,00
13.200.000,00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

-6.615.616,73

Приходи и примања, расходи и издаци буџета, утврђени су у следећим износима:
Економска
Износ у
ОПИС
класификација
динарима
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Порески приходи

7+8
71

433.220.752,91
246.960.000,00

711
711180
713
714+716
74

731+732
733
771
8

160.710.000,00
0,00
59.500.000,00
26.750.000,00
61.818.232,00
10.000.000,00
51.818.232,00
0,00
122.082.520,91
360.000,00
2.000.000,00

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Отплата камате
Субвенције
Социјална заштита из буџета
Остали расходи, у чему:
- Средства резерви
2 Трансфери
3 Издаци за набавку нефинансијске имовине
4 Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)

4+5
4
41
42
44
45
47
48+49
499
46
5
62

426.605.136,18
305.731.971,18
91.435.840,00
155.133.183,27
420.000,00
9.700.000,00
16.403.215,00
32.639.732,91
2.005.000,00
66.819.785,00
54.053.380,00
0,00

III

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊЕ

9

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
3
4
5
6
II
1

Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим
самодоприноса)
Самодопринос
Порез на имовину
Остали порески приходи
Непорески приходи, у чему:
Поједине врсте накнада са одређеном наменом
Приходи од продаје добара и услуга
Донације
Трансфери
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од продаје нефинансијске имовине
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Примања по основу отплата кредита и продаје
финансијске имовине
Задуживање
Задуживање код домаћих кредитора
Задуживање код страних кредитора

92
91
911
912

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

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Отплата дуга
Отплата дуга домаћим кредиторима
Отплата дуга страним кредиторима
Отплата дуга по гаранцијама
Набавка финансијске имовине

6
61
611
612
613
6211

13.200.000,00
13.200.000,00
13.200.000,00
0,00
0,00
0,00

3

6.584.383,27

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА

Члан 2.
Члан 2. Одлуке - План прихода и примања буџета за 2021. годину, мења се и гласи:
Укупна примања и приходи из члана 1. ове Одлуке по свим изворима средстава
финансирања буџета планирају се у следећим износима:
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Члан 3.
Члан 3. Одлуке мења се и гласи:
Расходи и издаци из члана 1. Ове одлуке користе се за следеће програме:
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Члан 4.
Члан 4. Одлуке о буџету општине Баточина, мења се и гласи:
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2021. годину исказују се у следећем
прегледу:
износи

су

у

хиљадама

1

2

1

2

3
4
5
5

6

3

Израда пројектно
техничке
документације за
постројење за
пречишћавање
отпадних вода
Изградња постројења
за пречишћавање
отпадних вода
Изградња секундарне
водоводне мреже у
селу Брзан
Рехабилитација пута
Баточина - Лапово
Рехабилитација пута
Бадњевац – Ресник
Изградња зелене
пијаце у Баточини
Изградња
приступних
саобраћајница у
индустријској зони
Жировничко поље

4

5

10

Након 2023

2023

2022

2021

Година
почетка
финансира
ња пројекта
Година
завршетка
финансира
ња пројекта
Укупна
вредност
пројекта

Приоритет

Назив
капиталног
пројекта

динара

11

12

13

2021

2021

2.000

2.000

0

0

0

2022

2022 110.000

0

110.000

0

0

2022

2023 246.000

0

146.000

100.000

0

2021

2021 140.000 140.000

0

0

0

2022

2022

52.000

0

52.000

0

0

2022

2022

63.000

0

63.000

0

0

2022

2022

52.000

0

52.000

0

0
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8

Изградња система за
наводњавање
пољопривредног
земљишта
Израда просторног
плана општине
Баточина
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2022

2023

10.000

0

5.000

5.000

0

2022

2022

6.000

0

6.000

0

0

9

Изградња базена са
пратећим садржајима

2021

2030

72.000

7.200

7.200

7.200

50.400

10

Реконсктрукција
улице Краља Петра I
у Баточини

2022

2022

53.000

0

53.000

0

0

2021

2021

4.000

4.000

0

0

0

2021

2021

1.200

1.200

0

0

0

2021

2021

2.500

2.500

0

0

0

2022

2022

1.900

0

1.900

0

0

2022

2022

4.800

0

4.800

0

0

2021

2021

4.700

4.700

0

0

0

2022

2022

4.200

0

4.200

0

0

2023

2023

24.000

0

0

24.000

0

2021

2021

2.500

2.500

0

0

0

2022

2022

32.000

0

32.000

0

0

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Израда пројектне
документације за
изградњу и
реконструкцију
водоводне мреже
Израда пројектне
документације за
рехабилитацију
путева на територији
општине
Рехабилитација
Раковдолске улице у
Баточини
Рехабилитација
Пиротске улице у
Баточини
Рехабилитација
улице Капетана Коче
Анђелковића у
Баточини
Рехабилитација
улице Лазе
Младеновића у
Бадњевцу
Рехабилитација
улице Краљевића
Марка у Бадњевцу
Рехабилитација
улицеВука Караџића
- Калиготић у Брзану
Рехабилитација
улице Старокијевачке
у Кијеву
Рехабилитација пута
Доброводица –
Жировница
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22

23

24

25

26

Рехабилитација
улице Ловћенске у
Баточини
Рехабилитација
улице Стевана
Синђелића у Брзану
Рехабилитација
улице Горњомалске у
Кијеву
Рехабилитација
путева и улица
струганом асфалтном
масом
Уређење водокова
другог реда на
територији општине
Основна школакапитално одржавање
зграде

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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2022

2022

1.800

0

1.800

0

0

2022

2022

2.700

0

2.700

0

0

2022

2022

1.900

0

1.900

0

0

2021

2023

8.400

2.600

2.000

3.800

0

2021

2022

5.600

1.000

4.600

0

0

2019

2024 250.000 202.600

20.000

30.000

17.400

27

Средња школакапитално одржавање

2021

2024 109.500

800

99.500

4.000

4.500

28

ПУ "Полетарац" –
капитално одржавање

2021

2024 109.200

1.500

103.200

4.735

0

2021

2021

6.000

4.000

0

0

0

2021

2021

1.800

1.800

0

0

0

2021

2021

14.000

14.000

0

0

0

29

30

31

Изградња водоводне
мреже до школе у
селима
Изградња фекалне
канализације у улици
Радоја Домановића у
Баточини
Завршетак изградње
фекалне канализације
у насељу Доња Мала
у Баточини

32

Изградња дечијих
мобилијара

2021

2023

6.500

2.000

2.000

2.500

0

33

Реконструкција Дома
културе у
Доброводици

2022

2022

3.500

0

3.500

0

0

34

Реконструкција Дома
културе у Грацу

2023

2023

3.000

0

0

3.000

0

2023

2023

3.200

0

0

3.200

0

2022

2023

4.600

0

2.200

2.400

0

35

36

Рехабилитација пута
у Бадњевцу - Павлиш
, 5. реон
Рехабилитација
локалних путева у
Милатовцу
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37

38

39

40
41

Рехабилитација
локалних путева у
Никшићу
Рехабилитација
локалних путева у
Прњавору
Изградња фекалне
канализације у
улицама Боре
Станковића,
Крагујевачка,
Виноградарска
Изграња мерне
станице за контролу
квалитета ваздуха
Изградња капеле на
гробљу у Бадњевцу

Рехабилитација пута
42 у Стевановића крају у
Жировници
Изградња спортско
43
рекреационог
комплекса ''Урвина''
Реконструкција Дома
44
културе у Горњој
Баточини
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2022

2023

5.000

0

2.500

2.500

0

2022

2023

5.000

0

2.500

2.500

0

2022

2022

10.200

0

10.200

0

0

2023

2023

2.000

0

0

2.000

0

2023

2023

4.500

0

0

4.500

0

2023

2023

1.200

0

0

1.200

0

2022

2022

4.500

0

4.500

2023

2023

2.000

0

0

0

2.000

0

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
Члан 5. Одлуке о буџету општине Баточина - Посебан део мења се и гласи:
Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, финансирани из
свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:
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Члан 6.
У осталим деловима Одлука о Буџету
општине Баточина за 2021. годину
(„Службени гласник општине Баточина“,
број 27/20) остаје непромењена.

ГОДИНА 2021.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у «Службеном
гласнику општине Баточина».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Број: 020-451/21-i од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
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Члан 1.

На основу члана 40. тачка 19.
Статута општине Баточина („Сл.гласник
општине Баточина“, бр. 9/19), члана 77. и
члана 78. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник
РС“ број: 21/2016, 113/2017, 95/2018 и
113/2017-др.закон), Скупштина општине
Баточина на седници одржаној дана
18.06.2021. године, усваја:

У члану 1. Кадровског плану
Општинске управе општине Баточина за
2021.годину
("Сл.гласник
општине
Баточина" бр.27/20), табеларни приказ
мења се и гласи:
„
1) Постојећи број службеника и
намештеника у
мају
2021.
године

ИЗМЕНУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА ЗА 2021. ГОДИНУ

Радна места службеника на положају
Начелник Општинске управе
Радна места службеника
Начелник Одељења за општу управу,
људске ресурсе и послове органа
општине
Извршилац за област
образовања,вођења и ажурирања
бирачког списка
Извршилац за послове из области
личних стања грађана-матичар
Извршилац за послове из области
личних стања грађана-заменик
матичара
Извршилац за административне
послове органа Општине и пружање
бесплатне правне помоћи
Повереник за прогнана и расељена
лица
Извршилац за послове архивирања
Шеф одсека за послове пријемне
канцеларије, протокола и техничкопомоћних послова
Извршилац за послове пријемне
канцеларије и писарнице
Извршилац за послове протокола и
пријема странака

-

Попуњена
радна места на
неодређено радно време по
називима
службеника
и
намештеника и радна места
службеника на положају

Звање
Службеник на
положају У I групи

број службеника
1
број извршилаца

Самостални саветник

1

Самостални саветник

1

Саветник

1

Виши референт

1

Саветник

1

Млађи саветник

1

Виши референт

1

Самостални саветник

1

Виши референт

1

Виши референт

1
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Начелник Одељења за изворне
приходе, привреду, јавне службе и
финансије
Извршилац за буџет и рачуноводство
Извршилац за послове из области
пољопривреде, водопривреде,
шумарства, одбрану и ванредне
ситуације
Извршилац књиговодства и
ликвидатор
Извршилац за послове благајне
Шеф Одсека за локалну
пореску администрацију и
јавне службе
Извршилац администратор за
утврђивање локалних изворних
прихода
Извршилац за послове приватног
предузетништва, израду решења за
принудну наплату изворних прихода и
за борачко- инвалидску заштиту
Извршилац за област друштвене бриге
о деци
Начелник Одељења за имовинско –
правне послове, урбанизам,
грађевинарство, стамбено-комуналне,
инспекцијеске послове и инвестиције
Извршилац за послове вођења јавних
инвестиција
Шеф Одсека за инспекцијске послове
Грађевински инспектор
Комунални и саобраћајни инспектор
Шеф
Одсека
за
спровођење
обједињене процедуре,
имовинско-правне
послове
и
урбанизам
Извршилац за послове у обједињеној
процедури
Извршилац за послове урбанизма и
грађевинарства
Радна места намештеника
Возач
Домар и извршилац за одржавање
возног парка

ГОДИНА 2021.

Самостални саветник

1

Саветник

1

Самостални саветник

1

Млађи саветник

1

Сарадник

1

Самостални
саветник

1

Саветник

1

Саветник

1

Сарадник

1

Самостални саветник

1

Саветник

1

Самостални саветник
Саветник
Сарадник

1
1
1

Самостални саветник

1

Саветник

1

Сарадник

1

Звања
Намештеник 5 врста
послова
Намештеник 4 врста
послова
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Извршилац за заштиту од пожара и
обезбеђење објекта
Радник на пословима информисања и
безбедности у вези са радом органа
Општине
-

Намештеник 4 врста
послова

1

Намештеник 4 врста
послова

1

Попуњена радна места на одређено радно време по звањима (због повећаног
обима посла)

Радна места службеника
Саветник
Сарадник
-

број извршилаца
1
1

Попуњена радна места према звањима на неодређено радно време

Радна места службеника
Положаји у првој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
-

ГОДИНА 2021.

број извршилаца
1
9
8
2
4
0
4
0
0

Попуњена радна места намештеника према врсти послова на неодређено
радно време
број извршилаца
/
/
/
3
1

Радна места намештеника
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

- Попуњена радна места у кабинету председника општине
Радна места
број извршилаца
Помоћник председника општине
1
2) Број запослених са радним односом на неодређено време за чијим радом
постоји потреба у 2021. години, за коју се доноси Кадровски план
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Радна места службеника
Положаји у првој групи
Положаји у другој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
-

број извршилаца
1
1
10
22
6
7
3
4
0
1

Попуњена радна места намештеника према групи послова на неодређено
радно време
број извршилаца
/
/
/
3
2

Радна места намештеника
Прва врста радних места
Друга врста а радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места

3) Број приправника чији се пријем планира у 2021. години
Приправници
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
средња стручна спрема

број извршилаца
/
/
/

4) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у
2021. години, због повећања обима посла
Висина стручне спреме
висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)
виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)
НК радник

број извршилаца
1
1
1

5) Број запослених у кабинету председника општине за чијим радом постоји
потреба у 2021. години, за коју се доноси Кадровски план
Радна места
Шеф кабинета

број извршилаца
1
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Помоћник председника општине

1

Возач моторног возила

1
„
________________________________
општине Баточина“, бр. 9/19), Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
дана 18.06.2021. године, донела је:

Члан 2.
У осталом делу, Кадровски план
Општинске управе општине Баточина за
2021. годину, остаје непромењен.

ОДЛУКУ
о реализацији буџета општине
Баточина у делу планираних расхода
за услуге социјалне заштите за 2021.
годину

Члан 3.
Измена
Кадровског
плана
Општинске управе општине Баточина за
2021. годину, ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Баточина".

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се
приоритетне услуге социјалне заштите
општине Баточина, које се финансирају
из средстава наменског трансфера и
изворних прихода општине Баточина у
2021. години.
Услуге социјалне заштите из става
1. овог члана остварује појединац и
породица за 2021. годину, у висини, под
условима и на начин утврђен Законом о
социјалној
заштити,
Уредбом
о
наменским трансферима у социјалној
заштити, Законом о јавним набавкама и
Уговором о наменским трансферима за
2021. годину.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-452/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
________________________
На основу члана 20. став 1. тачка
4. и члана 32. Закона о .локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 и
47/2018), члана 34. и 45. Закона о
финансирању локалне самоуправе ("Сл.
гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011,
93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн.,
125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон,
96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон,
86/2019 - усклађени дин. изн. и 126/2020 усклађени дин. изн.), члана 64. и 209.
Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, бр. 24/2011), члана 2.
Уредбе о наменским трансферима у
социјалној заштити („Службени гласник
РС", бр. 18/2016 и 38/2021) и члана 15.
став 1. тачка 4) и члана 40. тачка 2)
Статута општине Баточина („Сл. гласник

Члан 2.
Приходи и примања, расходи и
издаци буџета општине Баточина за 2021.
годину у области пружања услуга
социјалне заштите предвиђених на
разделу 5., глава 5.01- Општинска управа,
функција 090, програм 11 – Социјална и
дечија заштита:
 ПА 0003 – Дневне услуге у
заједници,
функција
090,
апропријацијa 095, економска
класификација
424
–
Специјализоване услуге у износу
од 4.007.108,00 динара.
 ПА 0008 – Подршка особама са
инвалидитетом, функција 099,
248
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апропријација 096, економска
класификација 472 – Накнада за
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социјалну заштиту из буџета у
износу од 3.180.000,00 динара.

Табела 1.
Услуге социјалне заштите које се финансирају из средстава
наменског трансфера за 2021. годину
1) Дневни боравак
2) Помоћ у кући
3) Свратиште
4) Становање уз подршку
5) Персонална асистенција
6) Лични пратилац детета
7) Прихватилиште
8) Предах смештај
9) СОС телефон за жене са искуством насиља
Укупно
Табела 2.
Иновативне услуге у систему социјалне заштите које се
финансирају из средстава наменског трансфера за 2021.
годину

Укупан износ по
услузи из средстава
наменског трасфера
за 2021. годину

Учешће општине
по услузи из
сопствених извора прихода

1.297.108,00

2.710.000,00

0,00

3.180.000,00

1.297.108,00

5.890.000,00

Укупан износ по
услузи из средстава
наменског трасфера
за 2021. годину

Учешће општине по
услузи из сопствених
извора - прихода

Укупан износ по
услузи из средстава
наменског трасфера
за 2021. годину

Учешће општине по
услузи из сопствених
извора - прихода

1)
2)
3)
4)
5)
Табела 3.
Установе за домски смештај у трансформацији

1)
2)
3)
4)
5)
Укупно
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општине Баточина“, бр. 14/16, 26/16 и
33/17), члан 5. мења се и гласи:

Члан 3.
Општина Баточина стара се о
реализацији и квалитету спровођења
услуга социјалне заштите за 2021. годину
у складу са начелима прописаним
Законом о социјалној заштити.

„Члан 5.
Од плаћања таксе, поред лица која
су ослобођена плаћања републичке
административне таксе из члана 18.
Закона о републичким административним
таксама, ослобађају се и:
органи,
организације,
предузећа и установе чији је оснивач
Скупштина општине Баточина,
месне заједнице,
лица која примају материјално
обезбеђење од Центра за социјални рад у
Баточини и
политички
субјекти
заступљени у Скупштини општине
Баточина.
Не плаћа се такса за:
1) списе и радње у поступцима који
се воде по службеној дужности;
2) списе и радње у поступку за
повраћај више или погрешно плаћених
јавних прихода, као и за рефакцију,
односно за рефундацију јавних прихода;
3) списе и радње у поступку за
исправљање грешака у решењима,
другим
исправама
и
службеним
евиденцијама;
4) пријаве и прилоге уз њих за
утврђивање јавних прихода, списе и
радње у поступку за утврђивање смањења
катастарског прихода због елементарних
непогода, биљних болести, штеточина и
других ванредних догађаја, као и списе и
радње
за
остваривање
законом
прописаних пореских подстицаја и
ослобођења код плаћања јавних прихода;
5) списе и радње за остваривање
права из обавезног социјалног осигурања,
друштвене бриге о деци, социјалне
заштите, борачко-инвалидске заштите и
заштите цивилних инвалида рата,
односно права у складу са прописима
којима се уређује финансијска подршка
породици са децом;

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-453/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
____________________________
На основу члана 6. став 1. тачка 2.
и члана 9. и 10. Закона о финансирању
локалне самоуправе ("Сл. гласник РС",
бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени
дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн.,
83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн.,
104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени
дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн.,
95/2018 - др. закон, 86/2019 - усклађени
дин. изн. и 126/2020 - усклађени дин.
изн.) и члана 40. тачка 3) Статута
општине
Баточина
(„Сл.
гласник
општине Баточина“, бр. 9/19), Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
дана 18.06.2021. године, донела је:
ОДЛУКУ
о трећој измени и допуни Одлуке о
општинским административним
таксама за услуге које врши
Општинска управа
Члан 1.
У
Одлуци
о
општинским
административним таксама за услуге које
врши Општинска управа („Сл. гласник
250
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6) списе и радње у вези са
предшколским и школским васпитањем и
образовањем, образовањем студената,
стручним
усавршавањем,
односно
преквалификацијом;
7) списе и радње, као и прилоге који
се морају поднети уз захтев, у вези са
регулисањем војне обавезе;
8) списе и радње у поступку за
сахрањивање;
9) поднеске упућене органима за
представке и притужбе;
10) списе и радње у поступку за
заснивање радног односа и остваривање
права по том основу;
11) списе и радње за које је
ослобођење од плаћања таксе уређено
међународним уговором;
12) списе и радње за које је
ослобођење од плаћања таксе посебно
прописано Тарифом;
13) за потврду о пријему захтева;
14) за потврду о правоснажности или
извршности која се ставља на управни
акт;
15) списе и радње у поступку
остваривања
права
на
приступ
информацијама од јавног значаја;
16) списе и радње у поступку
остваривања права на заштиту података о
личности;
17) пријаве за упис у матичне књиге
као и прилоге који се морају поднети уз
пријаве;
18) списе и радње у поступку за
састављање,
односно
исправљање
бирачких спискова, као и спискова за
кандидовање.“

ГОДИНА 2021.
пријаву и други поднесак из
изворне надлежности општине
ако овом одлуком није другачије
прописано....................100,00 дин.
2. Захтев за давање тумачења,
објашњења, односно мишљења о
примени
општинских
прописа.....................1.000,00 дин.

НАПОМЕНА: Такса по овом
тарифном броју не плаћа се за накнадне
поднеске којима странка захтева само
брже поступање по раније поднетом
захтеву, односно поднеску.
Такса из тачке 1. овог тарифног
броја не плаћа се за захтеве за
остваривање
права
на
премије
(подстицаје пољопривредне производње).
Такса из овог тарифног броја не
плаћа се за захтев, када је издавање
списа, односно вршење радње по том
захтеву ослобођено плаћања таксе у
складу са овом одлуком.
Такса из овог тарифног броја не
плаћа се за захтев за приступ
информацијама од јавног значаја, у
складу са законом којим се уређује
слободан приступ информацијама од
јавног значаја.“
Члан 4.
У Тарифном броју 2. тачка 1. мења
се и гласи:
„1. За сва уверења и потврде које
издају
организационе
јединице
Општинске управе општине Баточина,
ако овом одлуком није другачије
прописано...............................300,00 дин.“
Тачка 2. мења се и гласи:
„2. Уверење о посебним деловима објекта
– станова.................................500,00 дин.“
Тачка 3. мења се и гласи:
„3. За склапање брака у службеним
просторијама у радно време..1.000,00
дин.“
После тачке 3. додаје се нова тачка
3а која гласи:

Члан 2.
У члану 7. став 2. брише се.
Члан 3.
Тарифни број 1. Таксене тарифе
мења се и гласи:
„Тарифни број 1.
1. За захтев, молбу, предлог,
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„3а За склапање брака у службеним
просторијама
ван
радног
времена...............................2.000,00 дин.“
У тачки 4. број „10.000,00“ замењује
се бројем „5.000,00“.
Тачка 5. брише се.
У тачки 6. подтачка 1) број „60,00“
замењује се бројем „80,00“.
У подтачки 2) број „70,00“ замењује
се бројем „50,00“.

ГОДИНА 2021.

за
објекте
категорије
А..............................1.900,00 дин.
за
објекте
категорије
Б................................2.500,00 дин.
за
објекте
категорије
В...............................3.600,00 дин.
за
објекте
категорије
Г................................8.000,00 дин.
3. Извод из урбанистичког плана:
- до
50
м²..............................870,00 дин.
- од
50
м²
до
100
м²..........................1.300,00 дин.
- од
100
м²
до
200
м²..........................1.900,00 дин.
- од
200
м²
до
300
м²............................2.500,00 дин.
- од
300
м²
до
400
м²........................... 3.600,00 дин.
- од
400
м²
до
600
м².......................... 5.900,00 дин.
- од
600
м²
до
1000
м²..................................................
............................ 8.000,00 дин.
- преко
1000
м²..........................11.500,00 дин.
- за објекте у индустријској
зони....................13.500,00 дин.
- за
објекте
у
екстра
зони.....................15.000,00 дин.
- Извод из урбанистичког плана
за
водове
техничке
инфраструктуре до 1000 м (за
водовод Ф 200, за канализацију
до Ф 300, за електро мрежу до
30 кw, за телефонску и
телеграфску мрежу до 600 х 4,
за
гасну
мрежу
до
60).......................16.000,00 дин.
- Извод из урбанистичког плана
за изградњу водова техничке
инфраструктуре преко 1000 м
и
већих
капацитета..........25.000,00 дин.
4. За
подношење
захтева
за
потврђивање
пројекта
парцелације
и
препарцелације.........950,00 дин.

Члан 5.
У Тарифном броју 3. тачка 2.
подтачка б) мења се и гласи:
„б) одобрава обављање такси
превоза..................................1.000,00 дин.“
Тачка 3. мења се и гласи:
„3. Такси дозвола..... ..1.000,00 дин.“
Тачка 4. мења се и гласи:
„4. Преглед возила ради утврђивања
испуњености услова за обављање такси
превоза....................................500,00 дин.“
После тачке 4. додаје се нова тачка
4а која гласи:
„За
издавање
кровне
ознаке
„ТАXI“.....................................500,00 дин.“
Тачка 5. мења се и гласи:
„5. За жалбу, приговор против
решења,
закључка
које
доносе
организационе јединице
Општинске
управе општине Баточина, ако овом
одлуком
није
другачије
прописано...............................100,00 дин.“
После тачке 5. додаје се нова тачка
5а која гласи:
„5а За уложене ванредне правне
лекове ...............................1.000,00 дин.“
Члан 6.
Тарифни број 4. мења се и гласи:
„Тарифни број 4.
За списе и радње у области
урбанизма, грађевинарства и стамбенокомуналних послова плаћа се такса и то:
1. Накнада за излазак општинског
инспектора ............... 760,00 дин.
2. Локацијски услови:
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5. Потврда пројекта парцелације и
препарцелације:
- до 2 ха....................2.000,00 дин.
од
2
ха
до
5
ха...........................................4.000,00 дин.
преко
5
ха.............................................6.000,00 дин.
6. Потврда
Урбанистичког
пројекта
за
комплекс
са
објектима
до
2.000
м²
БРГП.......................................2.000,00 дин.
- од 2.001 м² до 5.000 м²
БРГП.......................................4.000,00 дин.
преко
5.000
м²
БРГП......................................6.000,00 дин.
7. Приговор....................300,00 дин.
8. За издавање Уверења о старости
објекта, такса се наплаћује у
фискном износу, и то за:
- стамбене објекте.......5.000,00 дин.
- пословне објекте.....10.000,00 дин.
9. Решење о конверзији права
коришћења
грађевинског
земљишта у право својине уз
накнаду....................2.000,00 дин.
10. Решење о одређивању земљишта
за
редовну
употребу
објекта....................3.000,00 дин.
11. За захтев за давање сагласности
на техничку документацију у
погледу мере заштите од
пожара........................300,00 дин.
12. Решење о упису стамбене
заједнице у Регистар стамбених
заједница.....................600,00дин.
13. Административна
извршења.................1.445,00 дин.
Приговор из тачке 7. у складу са
Законом о планирању и изградњи,
односи се на обавештења о одбијању
потврђивања урбанистичког пројекта,
пројекта парцелације и препарцелације
и на издате локацијске услове и
закључак о одбацивању захтева за
издавање локацијских услова.“

ГОДИНА 2021.

Члан 7.
У осталом делу Одлука о
општинским административним таксама
за услуге које врши Општинска управа
остаје непромењена.
Члан 8.
Овлашћује се Одбор за избор,
именовања, прописе, управу, награде и
признања да утврди и објави пречишћени
текст
Одлуке
о
општинским
административним таксама за услуге које
врши Општинска управа.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-454/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
__________________________
На основу члана 32. став 1. тачка 4)
Закона
о
локалној
самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018), члана 40. тачка 6) Статута
општине
Баточина
(„Сл.
гласник
општине Баточина“, бр. 9/19) и члана 145.
став 2. Пословника о раду Скупштине
општине
Баточина
(„Сл.
гласник
општине
Баточина“,
бр.
13/19),
Скупштина општине Баточина на
седници одржаној дана 18.06.2021.
године, донела је:
ПРОГРАМ
о измени и допуни Програма
одржавања и развоја општинских и
некатегорисаних путева у општини
Баточина за 2021. годину
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Глава II, став 3, тако да
сада гласи:
„За ове намене се опредељују
средства у износу од 15.100.000,00
динара из извора 01–буџетска средства, а
која ће се искористити за следеће путне
правце:

I
У Програму одржавања и развоја
општинских и некатегорисаних путева
општине Баточина за 2021. годину („Сл.
гласник општине Баточина“, бр. 27/21),
мења се:
РБ
1.
2.
3.
4.
5.

ГОДИНА 2021.

Путни правац

Вредност

Израда пројектно-техничке документације
Рехабилитација Раковдолске улице у Баточини
Рехабилитација улице Лазе Младеновића у Бадњевцу
Рехабилитација улице Радомира Михаиловића у
Жировници
Рехабилитација улице Старокијевачке у Кијеву
УКУПНО:


Глава III, став 3, тако да
сада гласи:
„За ове намене опредељено је
28.845.000,00 динара из извора 01 –
буџетска средства.“

1.200.000,00
2.500.000,00
4.700.000,00
4.200.000,00
2.500.000,00
15.100.000,00

претходне тачке о термину
поступања по налогу, како би се
извршила контрола испоруке и
уградње.
4. ЈП „Лепеница Баточина“ Баточина
се обавезује да уредно доставља
потписане
отпремнице,
уз
обавезну назнаку на полеђини
отпремнице о локацији где је
извршена уградња са потписом
подносиоца захтева, којим се
потврђује
да
је
захтев
реализован.
5. Стручна служба Одељења за
имовинско–правне
послове,
урбанизам,
грађевинарство,
стамбено–комуналне,
инспекцијске
послове
и
инвестиције ће бити задужена за
контролисање
процедуре
(примопредају
отпремница,
контролу рачуна и радних листа,
комуникацију са добављачем и
сл.) сваког поједничаног посла.
6. Изузетно, уколико подносилац
захтева изјави да ће самостално
обезбедити превоз и уградњу
цеви на локацији из захтева,
овлашћено лице из тачке 2. ће
приликом достављања требовања


Глава IV, Одељак 2, тако да
сада гласи: „
1. Одборник или председник месне
заједнице подноси образложен
захтев на прописаном обрасцу
Одељењу за имовинско–правне
послове,
урбанизам,
грађевинарство,
стамбено–
комуналне, инспекцијске послове
и инвестиције општинске управе,
чија стручна служба изласком на
терен, проверава оправданост
захтева.
2. Лице задужено за одобравање
захтева,
слање
требовања
добављачу и издавање налога ЈП
„Лепеници Баточина“ за уградњу
цеви је помоћник председника
општине, задужен за развој
инфраструктуре,
привреде,
малих и средњих предузећа.
3. ЈП „Лепеница Баточина“ Баточина
се обавезује да благовремено
обавести овлашћено лице из
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то
обавезно
назначити
добављачу. У том случају,
подносилац захтева је у обавези
да
благовремено
обавести
овлашћено лице, као и да уредно
достави отпремницу, уз обавезну
назнаку на полеђини отпремнице
о локацији где је извршена
уградња са потписом подносиоца
захтева, којим се потврђује да је
захтев реализован.
7. У случају хитности и нарочито
оправданих околности, као и на
основу
извештаја
стручних
служби о неопходности уградње
бетонских цеви за потребе
уређења или санације канала за
одвођење атмосферских вода,
начелнца Општинске управе
може директно издати налог
добављачу цеви и ЈП „Лепеници
Баточина“.”

ГОДИНА 2021.

осмог дана од дана објављивања у
„Службеном
гласнику
општине
Баточина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-455/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
________________________
На основу члана 73. Закона о
пореском
поступку
и
пореској
администрацији ("Сл. гласник РС", бр.
80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр.,
70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др.
закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр.
др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др.
закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр.,
93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014,
105/2014, 91/2015 - аутентично тумачење,
112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018,
95/2018, 86/2019 и 144/2020) и члана 40.
тачка 6) у вези са чланом 60. став 1. тачка
1) Статута општине Баточина („Сл.
гласник општине Баточина“, бр. 9/19),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 18.06.2021.
године, донела је:


Глава IV, Одељак 3, тачка
5. тако да сада гласи:
„Стручна служба Одељења за
имовинско–правне
послове,
урбанизам,
грађевинарство,
стамбено–комуналне,
инспекцијске
послове
и
инвестиције ће бити задужена
за контролисање процедуре
(контролу радних листа и
обрачунских
ситуација,
комуникацију са извођачем и
надзорним органом и сл.).“

ОДЛУКУ
о давању сагласности за закључење
Споразума о одлагању плаћања
пореског дуга за обавезе пореског
обвезника ЈКП „7. јули“ Баточина
Члан 1.
Даје се сагласност да Општина
Баточина са Министарством финансија –
Пореска управа, Филијала Крагујевац
закључи Споразум о одлагању плаћања
пореског дуга за обавезе пореског
обвезника ЈКП „7. јули“ Баточина, на
период од 5 година, на име неуплаћених
пореза и доприноса по основу зарада
запослених у ЈКП „7. јули“ Баточина.

II
У
осталом
делу
Програм
одржавања и развоја општинских и
некатегорисаних
путева
општине
Баточина за 2021. годину, остаје
непромењен.
III
Овај Програм ступа на снагу
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Члан 2.
Овлашћује се председник општине
Баточина Здравко Младеновић да у име
Општине Баточина са Министарством
финансија – Пореска управа, Филијала
Крагујевац закључи Споразум из члана 1.
ове Одлуке.

ГОДИНА 2021.

Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је
Споразум о уступању обављања послова
правобранилаштва.
Члан 3.
Овлашћује се председник општине
Баточина Здравко Младеновић да у име
Општине Баточина са председником
општине Рача закључи Споразум из
члана 1. ове Одлуке.

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

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-456/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
__________________________

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-457/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић

На основу члана 13. став 1, члана
20. став 1. тачка 11. и члана 32. став 1.
тачке 8, а у вези са чланом 88. став 2, 88а,
88г, и 88д Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014 – други закон, 101/2016 – други
закон и 47/2018), члана 2. тачка 4. Закона
о правобранилаштву („Службени гласник
РС“, број 55/14) и члана 111. и 115.
Статута општине Баточина („Службени
гласник општине Баточина“, бр. 9/19),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 18.06.2021.
године, донела је:

Образложење
Правни основ за доношење ове
Одлуке садржан је у одредбама члана 13.
став 1., а у вези са чланом 88. став 1. и 2,
88а, 88г, 88д Закона о локалној
самоуправи и чланова 111. и 115. Статута
општине Баточина којим је прописано
да
јединице локалне самоуправе
сарађују и удружују се ради остваривања
заједничких циљева, планова и програма
развоја, као и других потреба од
заједничког интереса и ради њиховог
остваривања могу удруживати средства и
образовати заједничке органе, предузећа,
установе и друге организације и службе,
у складу са законом и статутом.
Напред
наведена
сарадња
јединица
локалних
самоуправа
подразумева и уступање обављања
појединих послова из надлежности
Општине другој јединици локалне
самоуправе или предузећу, установи и
другој организацији чији је она оснивач.
Одредбама члана 115. Статута

ОДЛУКУ
о усвајању Споразума о уступању
обављања послова правобранилаштва
Члан 1.
Усваја се Споразум о уступању
обављања послова правобранилаштва,
којим
општина
Баточина
уступа
обављања послова правобранилаштва
општини Рача.
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општине Баточина прописано је да
споразумом о сарадњи Општина може
уступити одређене послове из своје
надлежности другој општини, односно
граду.
Одредбама члана 2. Закона о
правобранилаштву прописано
је
да
је орган који обавља послове правне
заштите имовинских права и интереса
јединице
локалне
самоуправе
–
Правобранилаштво
и
да
послове
правобранилаштва
за
заштиту
имовинских права и интереса јединице
локалне
самоуправе
обављају
правобранилаштва јединица локалне
самоуправе. Такође, истим чланом
прописано је и да се уређење и
организација, као и друга питања од
значаја
за
рад
правобранилаштва
јединице
локалне
самоуправе
утврђују одлуком јединице
локалне
самоуправе, у складу са основама за
уређење
и
организацију
правобранилаштва прописаних овим
законом.
Разлог за доношење ове Одлуке
налази се у потреби рационалнијег,
економичнијег
и
ефикаснијег
обезбеђивања заштите имовинских права
и интереса општине Баточина, с обзиром
на то да општина Баточина нема
основано општинско правобранилаштво.

ГОДИНА 2021.

општина Баточина
године, закључују

дана

__.__.2021.

СПОРАЗУМ
О УСТУПАЊУ ОБАВЉАЊА
ПОСЛОВА ПРАВОБРАНИЛАШТВА
Предмет споразума
Члан 1.
У
циљу
ефикаснијег
и
рационалнијег
обављања
послова
правобранилаштва, потписнице овог
споразума сагласне су да општина
Баточина уступи општини Рача обављање
послова правобранилаштва.
Овим споразумом уређују се:
врста, обим и начин обављања послова,
начин
финансирања,
надзор
над
обављањем
послова,
приступање
споразуму других јединица локалне
самоуправе, поступак иступања, односно
одустајања од споразума, као и друга
питања од значаја за обављање
уступљених послова правобранилаштва у
складу са законом.
Уступање послова правобранилаштва
Члан 2.
Општина Баточина сагласна је да
Правобранилаштво општине Рача, у њено
име и за њен рачун, обавља следеће
послове:
1. заступа општину Баточина, њене
органе и друга правна лица чије се
финансирање обезбеђује из буџета
општина Баточина (у даљем
тексту: заступани субјект) у
поступцима
пред
судовима,
арбитражама, органима управе и
другим надлежним органима, ради
заштите њихових имовинских
права и интереса;

На основу члана 13. став 1, члана
20. став 1. тачка 11. и члана 32. став 1.
тачке 8, а у вези са чланом 88. став 2, 88а,
88г, и 88д Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014 – други закон, 101/2016 – други
закон и 47/2018), члана 2. тачка 4. Закона
о правобранилаштву („Службени гласник
РС“, број 55/14), као и члана 130. и 134.
Статута општине Рача („Службени
гласник општине Рача“, бр. 3/19) и
чланова 111. и 115. Статута општине
Баточина („Службени гласник општине
Баточина“, бр. 9/19), општина Рача и
257

БРОЈ XIV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

ГОДИНА 2021.

правобранилаштва,
обавестиће
на
погодан начин грађане, правна лица,
органе и службе са подручја своје
општине
о
уступању
послова
правобранилаштва.

2. покреће поступке пред судовима,
арбитражама, органима управе и
другим надлежним органима,
изјављује редовне и ванредне
правне лекове ради заштите
имовинских права и интереса
општине Баточина, њених органа
и других правних лица која
заступа;
3. прати и проучава правна питања
од значаја за рад општине, њених
органа и других правних лица чије
се финансирање врши из буџета
општине коју заступа, посебно у
погледу
заштите
њених
имовинских права, као и питања у
вези са применом прописа која су
или могу бити од значаја за
предузимање било које правне
радње општине, органа и правног
лица кога заступа, посебно за
спречавање имовинско-правних и
друштвено негативних последица
по заступаног субјекта;
4. даје
мишљења
приликом
закључивања
уговора
које
закључује општина, њени органи и
други заступани субјекти, посебно
уговора
из
области
имовинскоправних
односа
и
привредно правних уговора и даје
правне
савете
општинама,
њиховим органима и другим
заступаним субјектима;
5. на
основу
посебно
датог
пуномоћја, може заступати у
поступку пред судовима, органима
управе и другим надлежним
органима и друга правна лица
општине Баточина.
Општинска управа општине Баточина
која је уступила обављање послова

Заступање странака са
супротстављеним интересима
Члан 3.
Када учествују у истом поступку
на
супротним
странама
општине
Баточина и Рача или правна лица која су
оне основале, Правобранилаштво ће
заступати
општину
Рача.
Правобранилаштво
ће
о
овоме
обавестити општину Баточина, која ће за
заступање у овој правној ствари
ангажовати
пуномоћника
из
реда
адвоката за заступање у тој правној
ствари, уколико је у складу са законом
неопходно заступање од стране адвоката.
Односи заступаног субјекта и
Правобранилаштва
Члан 4.
Субјекти
које
заступа
Правобранилаштво дужни су да га
обавесте о правној ствари у којима је оно
овлашћено да предузима правне радње и
улаже правна средства ради остваривања
њихових права и интереса и да
Правобранилаштву, на његов захтев,
доставе све списе и обавештења, пруже
податке и објашњења потребна за
предузимање радњи за које је оно
надлежно.
Када је за предузимање одређене
правне радње предвиђен преклузивни
рок, заступани субјект дужан је да списе
и обавештења неодложно достави,
односно пружи Правобранилаштву.
Ако услед непоступања на начин
предвиђен у ставу 2. овог члана наступи
штета
за
заступаног
субјекта,
Правобранилаштво ће о томе обавестити
Општинско веће општине Баточина, ради
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одговорности за штету.

утврђивања
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са образложеним разлозима за овакво
поступање.
Ако заступани субјект и после
обавештења из става 4. овог члана остане
при издатом налогу или поднетом
захтеву, Правобранилаштво ће поступити
по том налогу или захтеву.
Правобранилаштво
не
може
трпети штетне последице због поступања
у складу са ставом 5. овог члана.

Увид у евиденције
Члан 5.
Правобранилаштво је овлашћено
да затражи увид, издавање извода и
копирање исправа и других списа из
сваког јавног регистра, предмета и
електронске базе података о стању у
предметима које води орган управе и
друго правно лице које је основала
потписница споразума, без накнаде.

Споразумно решавање спорних односа
Члан 7.
Правобранилаштво
ће
пре
покретања поступка пред судом, органом
управе или другим надлежним органом,
односно у поступку одговора на тужбу,
предлог или други акт којим је покренут
поступак против заступаног субјекта,
размотрити
могућност
споразумног
решавања спорног односа, на своју
иницијативу
или
на
иницијативу
супротне стране.
Када Правобранилаштво процени
да нису испуњени материјални или
формални услови да се спорни однос
реши споразумно, или да предложено
споразумно решење није у интересу
субјекта кога заступа, о томе ће га писано
обавестити.
Уколико процени да постоји основ
и интерес за закључење споразума ради
мирног
решења
спора,
Правобранилаштво је дужно да, ради
закључења тог споразума, прибави
сагласност Општинског већа општине
Баточина која је једна од странака у
поступку, односно руководиоца субјекта
ког заступа.

Давање правних мишљења и
поступање по захтевима
Члан 6.
Правобранилаштво је дужно да
поступа и по писменим налозима и
захтевима заступаних субјеката за давање
правног мишљења и предузимање
правних радњи.
О свом правном мишљењу,
односно
о
предузетим
радњама,
Правобранилаштво
обавештава
заступаног субјекта у разумном року који
не може бити дужи од 30 дана.
У случају да је правно мишљење
потребно дати, односно предузети радњу
у року краћем од 30 дана, субјект који
се обратио Правобранилаштву дужан је
да то посебно образложи у писменом
захтеву на који ће ставити ознаку
„Хитно“ и јасно назначити рок за
поступање, који не може бити краћи од
три дана.
Када оцени да се налогом или
захтевом заступаног субјекта крши Устав
или закон или угрожавају имовинска
права
и
интереси
оснивача,
Правобранилаштво ће о томе, одмах, а
најкасније у року од осам дана од дана
пријема налога или захтева писмено
обавестити издаваоца налога односно
подносиоца захтева, да одбија поступање

Кадровска питања
Члан 8.
Потписнице овог споразума су
сагласне да су кадровска питања у
искључивој надлежности општине Рача,
с тим да је она у обавези да обезбеди
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одговарајући
број
запослених
за
квалитетно и благовремено вршење
уступљених послова.
Општина Рача ће из својих
средстава
финансирати
запослене
имајући у виду да је у надлежности исте
да реши кадровска питања која су
саставни део Кадровског плана општине
и правилника о систематизацији радних
места у општинском правобранилаштву.

ГОДИНА 2021.
Обрачун камате
Члан 11.

За
случај
доцње
општине
Баточина у плаћању својих доспелих
обавеза, општина Рача има право на
камату по стопи утврђеној законом којим
је утврђена висина стопе затезне камате.
Трошкови поступка
Члан 12.

Начин финансирања
Члан 9.

Трошкови који настану у вези са
покретањем и вођењем судских и других
поступака, као и трошкови који настану
услед успешно окончаног судског или
другог поступка за супротну страну, а
ради се о новчаном давању (поступци
ради
накнаде
штете, неоснованог
богаћења, исплате и сл.) исплаћују се из
буџета општине Баточина, односно
заступаног субјекта који је странка у
поступку.
Ако општина Баточина ангажује
адвоката у случајевима из члана 3. овог
споразума,
трошкови
адвоката
предујмљују се и исплаћују из буџета
општине Баточина у складу са прописима
који уређују рад адвоката и начин
исплате.

Потписнице споразума сагласно
утврђују да општина Рача којој су
послови уступљени и у којој је седиште
Правобранилаштва, обезбеђује укупно
потребна средства за његов рад и то на
име трошкова плате ангажованих
запослених,
за
набавку
опреме,
канцеларијског материјала, материјалних
трошкова (трошкови горива, регистрације
возила, осигурања и др.), као и за накнаду
трошкова учињених за путне трошкове и
дневнице његових запослених у висини и
на начин прописан законом, док ће
општина Баточина за уступљене послове,
за трошкове рада Правобранилаштва и
активно учешће у решавању имовонскоправних питањa, плаћати општини Рача
износ од 400.000,00 динара на годишњем
нивоу и то у једнаким месечним ратама.

Приходи од заступања и из поступка
Члан 13.
Tрошкови који настану у вези са
покретањем и вођењем судских и других
поступака, као и трошкови заступања у
овим поступцима, који су окончани у
корист
субјекта
кога
заступа
Правобранилаштво, признају се и
обрачунавају у његову корист, у складу
са прописима по којима су вођени ови
поступци, као и у складу са прописима о
накнади и награди трошкова за рад
адвоката.
Остварени приходи по основу из
претходног става представљају приход
буџета оног субјекта у вези са чијим

Номинални износи
Члан 10.
Потписнице
овог
споразума
сагласне су да за сваку буџетску годину,
у складу са буџетским календаром,
закључују анекс уз овај споразум којим
ће бити одређени номинални износи
финансијског удела трошкова рада
Правобранилаштва.
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имовинским интересима и правима је
предузето заступање и у чију корист су
остварени.
Остварени приход који је настао
као исход успешно окончаног судског
или другог поступка по општину
Баточина или другог субјекта чији је она
оснивач
и
кога
је
заступало
Правобранилаштво, а који је за основ
имао новчано давање, представља приход
у буџету општине Баточина или субјекта
у чију корист је остварен.
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и друге општине, о чему ће бити сачињен
анекс уз овај споразум којим ће бити
дефинисани услови и обавезе које мора
испунити нова потписница.
Иступање из споразума и престанак
важења споразума
Члан 17.

Правобранилаштво је дужно да
Општинском већу општине Баточина
достави извештај о свом раду најмање
једном у шест месеци.
Извештај садржи број и структуру
предмета
које
је
обрађивало
Правобранилаштво, фазу поступка у којој
се налази предмет, као и исход судских и
других поступака који су у том периоду
завршени.
Правобранилаштво је дужно да на
захтев Општинског већа Општине
Баточина, доставља и додатне извештаје,
податке и информације о раду и
извршавању појединих послова.

Свака потписница овог споразума
може тражити иступање из споразума,
подношењем писаног захтева другим
потписницама, најкасније шест месеци
пре дана са којим се иступање захтева.
Општина која иступа дужна је да
надокнади све доспеле, а неизмирене
обавезе у року од 30 дана пре дана
иступања.
Споразум може престати да важи
када све потписнице постигну сагласност
о одустанку од споразума, истеком рока
од шест месеци од дана постизања
сагласности. У случају иступања и
престанка важења споразума, потписници
се обавезују да у року од шест месеци од
подношења захтева, односно постизања
сагласности, договорно уреде питања:
измирење доспелих и преузетих обавеза,
начин окончања започетих поступака,
начин преузимања послова, решавање
питања статуса запослених и друга
питања која се тим поводом намећу.

Трајање споразума
Члан 15.

Раскид споразума
Члан 18.

Овај споразум закључен је на
неодређено време и ступа на снагу даном
потписивања.

У случају да једна од потписница
овог споразума не извршава своје
обавезе, друга потписница је дужна да
обавести председника те општине.
Председник општине из става 1.
овог члана, може оставити накнадни,
примерен рок општини за извршење
доспеле а неизвршене обавезе.
Ако и по истеку рока из става 2.
овог члана, општина и даље не извршава
своје преузете обавезе, потписнице
споразума су сагласне да се споразум

Надзор над обављањем уступљених
послова
Члан 14.

Измене и допуне споразума и
приступање споразуму
Члан 16.
Измене и допуне овог споразума
врше се анексом у писаној форми.
Ако постоје технички и други
услови, овом споразуму могу приступити
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 Одлука Скупштине
општине
Баточина
број: _______ од
__.__.2021. године
 Одлука Скупштине општине Рача
_______
број
_______
од
__.__.2021. године

може раскинути са том општином
сагласном изјавом воља преосталих
потписница, у року од 30 дана од дана
уручења
писаног
обавештења
о
намераваном раскиду.
Примена закона
Члан 19.

Евидентирање Споразума
Члан 24.

На питања која нису уређена овим
споразумом примењују се одредбе закона
који уређује рад правобранилаштва.

Потписнице споразума су сагласне
да општина Рача достави министарству
надлежном за локалну самоуправу овај
споразум, као и да обавештава
министарство о приступању других
јединица локалне самоуправе споразуму,
иступању јединице локалне самоуправе
из споразума, односно раскиду и
престанку споразума.

Језик и писмо
Члан 20.
Потписнице споразума констатују
да су на територији општина Баточина и
Рача у службеној употреби српски језик
и ћириличко писмо и да се тај језик и
писмо користе у обављању уступљених
послова.

Број примерака споразума
Члан 25.

Решавање спорова
Члан 21.

Овај споразум је сачињен у 6
(шест) истоветних примерака, од којих
свака од потписница задржава по 3 (три)
примерка.

Све евентуалне спорове који
настану у току примене овог споразума
решаваће
председници
општина
потписница споразума.

Објављивање споразума
Члан 26.

Стварна и месна надлежност суда
Члан 22.

Овај споразум се објављује у
службеном гласилу сваке потписнице.

За решавање спорова у вези са
применом овог споразума, а који не могу
бити решени мирним путем, уговара се
стварна и месна надлежност Привредног
суда у Крагујевцу.

П О Т П И С Н И Ц И:
1.
ОПШТИНА РАЧА
број и датум ______________(мп)
Председник општине
Ненад Савковић

Саставни делови споразума
Члан 23.
Саставни део овог Споразума су
одлуке скупштина општина о његовом
усвајању и то:

2.
ОПШТИНА БАТОЧИНА
број и датум ______________(мп)
Председник општине
Здравко Младеновић
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На основу члана 27. став 10. и 29.
став 3. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС", бр. 72/11,
88/2013, 105/2014, 104/2016-др. Закон,
108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и
члана 40. тачка 36) Статута општине
Баточина ( Службени гланик општине
Баточина бр. 9/19), Скупштина општине
Баточина на седници одржаној дана
18.06.2021 године, донела је

Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном ласнику
општине Баточина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-458/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
________________________
На основу члана 20. став 1. тачка
2. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон,101/2016 - др. закон и 47/2018),
члана 2. став 3. тачка 3, члана 3. став 1.
тачка 3, члана 4. став 3, члана 9. и 13.
став
1.
Закона
о
комуналним
делатностима („Сл. гласник РС”, бр.
88/11, 104/2016 и 95/2019), члана 361.
став 1. Закона о енергетици („Сл. гласник
РС", бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон и
40/2021) и члана 40. тачка 20) Статута
општине
Баточина
(„Сл.
гласник
општине Баточина“, бр. 9/19), Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
дана 18.06.2021. године, донела је:

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ
СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ
Члан 1.
Прибавља се у јавну својину
општине Баточина следећа непокретност
и то:
- катастарска парцела бр.379/3 у
површини од 0.04,32 хектара уписана у
Лист непокретности бр. 68 К.О. Баточина
( Варошица ) као сувласништво Николић
Драгане, Николић Горана и Николић
Дејана из Баточине.
Члан 2.
Непокретност из члана 1.
Одлуке прибавља се без накнаде.

ОДЛУКУ
о снабдевању топлотном енергијом
овe
I

Члан 3.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком одређују се услови
и начин обављања комуналне делатности
производње, дистрибуције и снабдевања
топлотном енергијом на територији
општине Баточина, права и обавезе
произвођача, дистрибутера, снабдевача и
купаца топлотне енергије, услови
испоруке и снабдевања топлотном
енергијом купаца на територији општине
Баточина, надлежност за издавање
лиценци, енергетских дозвола и давање
сагласности на цене топлотне енергије,

Овлашћује се председник општине
Баточина, Здравко Младеновић, да са
власницима
непокретности
закључи
Уговор о прибављању непокретноти у
јавну својину општине Баточина.
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начин расподеле трошкова са заједничког
мерног места у топлотној предајној
станици, услови и начин одржавања дела
система од завршетка дистрибутивног
система до крајњег купца, укључујући и
његову грејну опрему, права и обавезе
крајњих купаца топлотне енергије,
посебно у случају престанка уговора, као
и услови за подношење и решавање
захтева крајњег купца за обуставу
испоруке
топлотне
енергије,
финансирање, начин вршења надзора над
обављањем комуналне делатности, као и
други услови којима се обезбеђује
поуздано и сигурно снабдевање купаца
топлотном енергијом, у складу са
законом.
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топлотне енергије без обзира да ли има
грејна тела или не и утврђује се увидом у
техничку документацију на основу које
се издаје употребна дозвола или мерењем
површине грејног простора од стране
службеног лица Предузећа на лицу места;
3.
„вреловод/топловод“ је енергетски
објекат намењен за
дистрибуцију
топлотне енергије од топлотног извора до
топлотне подстанице којим циркулише
врела или топла вода;
4.
„дистрибутивни систем“ је део
система даљинског грејања кога чине
подземна
и
надземна
вреловодна/топловодна
мрежа
за
дистрибуцију топлотне енергије до места
испоруке топлотне енергије купцима, са
уређајима и постројењима који су њени
саставни делови, односно систем којим се
топлотна енергија дистрибуира до купаца
топлотне енергије;
5.
„дистрибуција топлотне енергије“
је преношење топлотне енергије за
даљинско грејање за више објеката или
индустријску употребу помоћу топле или
вреле воде кроз дистрибутивни систем;
6.
„енергетске
делатности“
су
производња
топлотне
енергије,
дистрибуција топлотне енергије и
снабдевање топлотном енергијом;
7.
„енергетски субјект“ је правно
лице, односно предузетник који обавља
једну или више енергетских делатности;
8.
„крајњи купац“ је физичко или
правно лице или предузетник, који је
власник стана или пословног простора у
објекту прикљученом на дистрибутивни
систем, који купује топлотну енергију за
сопствене потребе и коме енергетски
субјект предаје топлотну енергију на
предајном месту;
9.
„лиценца“ је акт којим се утврђује
испуњеност
услова
за
обављање
енергетских делатности производње,
дистрибуције и снабдевања топлотном
енергијом;
10.
„предајно место“ је место у
топлотној
подстаници
где
један

Члан 2.
Производња
и
дистрибуција
топлотне енергије је централизована
производња и дистрибуција у више
објеката топле или вреле воде за потребе
грејања.
Снабдевање топлотном енергијом
је продаја топлотне енергије купцима
топлотне енергије по цени одређеној на
основу уредбе којом је одређена
методологија
за
одређивање
цене
снабдевања крајњег купца топлотном
енергијом, коју доноси Влада Републике
Србије.
Комунална делатност производње,
дистрибуције и снабдевања топлотном
енергијом обухвата послове енергетских
делатности производње, дистрибуције и
снабдевања топлотном енергијом, у
смислу прописа о енергетици.
Члан 3.
Поједини појмови употребљени у овој
одлуци имају следеће значење:
1.
„грејни дан“ је период у току дана
у којем се испоручује топлотна енергија
купцу топлотне енергије;
2.
„грејна површина“ је целокупна
затворена површина пода независне
функционалне целине крајњег купца
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енергетски субјект предаје топлотну
енергију другом енергетском субјекту,
односно место где енергетски субјект
предаје топлотну енергију за једног или
више купаца топлотне енергије;
11.
„носилац топлоте“ је грејни флуид
који струји у систему и, загревајући се у
топлотним изворима енергетског субјекта
и хладећи се у грејним телима купца
топлотне енергије, преноси топлотну
енергију;
12.
„зграда“ је објекат са кровом и
спољним зидовима, изграђена као
самостална употребна целина која пружа
заштиту од временских и спољних
утицаја, а намењена је за становање,
обављање неке делатности или за
смештај или чување животиња, робе,
моторних возила, опреме за различите
производне и услужне делатности и
слично;
13.
„објекат купца“ је свака зграда или
посебан део зграде или кућна инсталација
или део кућне инсталације који је
прикључен на дистрибутивни систем;
14.
„обновљиви извори енергије“ су
нефосилни извори енергије као што су:
водотокови, биомаса, ветар, сунце,
биогас, депонијски гас, гас из погона за
прераду канализационих вода и извори
геотермалне енергије;
15.
„орган управљања зградом“ је/су:
а) власник, за зграде било које намене у
којима је једно лице власник свих делова
зграде;
б) власници посебних делова, за
породичне куће;
в) стамбена заједница преко својих
органа или професионални управник, у
стамбеној или стамбено - пословној
згради која има заједничке делове зграде
и најмање два посебна дела чији су
власници различита лица;
г) власници посебних делова преко
органа правног лица основаног у складу
са одредбама закона којима се уређују
оснивање и правни положај удружења, у
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зградама које немају ниједан посебан део
за становање;
16.
породична
кућа
је
зграда
намењена за становање и користи се за ту
намену, а састоји се од највише два стана;
17.
пословна
зграда
је
зграда
намењена за обављање делатности и
користи се за ту намену, а састоји се од
једног или више пословних простора
18.
пословни простор је посебан део
зграде који чини функционалну целину,
састоји се од једне или више просторија
намењених за обављање делатности и
има засебан улаз;
19.
„прикључна снага“ је инсталисана
снага топлотних инсталација, опреме или
уређаја крајњег купца која се утврђује на
основу увида у техничку документацију
на основу које се издаје употребна
дозвола или на основу извршене провере
овлашћеног лица Предузећа на лицу
места;
20.
„примарна вреловодна/топловодна
мрежа“ је део дистрибутивне мреже од
производних топлотних извора до места
испоруке топлотне енергије у топлотним
подстаницама
21.
„производња топлотне енергије“ је
процес претварања енергије горива у
топлотну енергију;
22.
„секундарна
вреловодна/топловодна мрежа“ је део
дистрибутивне мреже од места испоруке
топлотне
енергије
у
топлотним
подстаницама до грејних тела купаца
укључујући
и
кућну
инсталацију
(топлотну опрему) купца;
23.
„систем даљинског грејања“ је
јединствен систем међусобно повезаних
енергетских објеката који служи за
обављање
делатности
производње,
дистрибуције и снабдевања топлотном
енергијом. Систем даљинског грејања
састоји се од топлотног извора,
вреловодне
мреже
и
топлотних
подстаница;
24.
„стан“ је посебан део зграде који
чини функционалну целину, састоји се од
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једне или више просторија намењених за
становање и по правилу има засебан улаз;
25.
„стамбена зграда“ је зграда
намењена за становање и користи се за ту
намену, а састоји се од најмање три
стана;
26.
„стамбено-пословна зграда“ је
зграда која се састоји од најмање једног
стана и једног пословног простора;
27.
„тарифни елементи“ су рачунске
величине на које се распоређује
максимална висина прихода енергетског
субјекта у регулаторном периоду;
28.
„топлотна опрема“ је скуп свих
инсталација и уређаја који служе за
производњу, дистрибуцију и снабдевање
топлотном енергијом и може бити
топлотна опрема енергетског субјекта и
топлотна опрема крајњег купца.

Предузеће је дужно да на захтев
надлежног одељења Општинске управе
општине Баточина за послове енергетике,
достави тражене податке за израду плана
развоја енергетике у року од 30 дана од
дана достављања захтева.
Члан 6.
Предузеће је дужно да планира и
спроводе свој план развоја који је
усклађен са Планом развоја енергетике из
члана 5. ове Одлуке.
Планови развоја топлификационе
мреже и гасификационе мреже морају
бити међусобно усклађени.
Подручја
предвиђена
за
топлификацију, односно гасификацију се
дефинишу енергетском картом општине
Баточина која је саставни део Плана
развоја из члана 5. ове Одлуке.
Планови
развоја
система
даљинског грејања су јавни и објављују
се у „Службеном гласнику општине
Баточина“.

Члан 4.
Комунална делатност производња,
дистрибуција и снабдевање топлотном
енергијом поверена је привредном
друштву
''Топлинг-грејање''
д.о.о.
Београд, а који је Уговором уступио
обављање
наведене
комуналне
делатности привредном друштву ''ТМГ
Топлота'' д.о.о. Баточина (у даљем тексту:
Предузеће).
Предузеће је енергетски субјекат
у смислу прописа о енергетици.
II

ГОДИНА 2021.

ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ
УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕНЕРГЕТСКИХ ДЕЛАТНОСТИ

III

Члан 7.
Енергетски
субјект
може
обављати енергетске делатности из члана
2. ове одлуке на територији општине
Баточина на основу лиценце коју издаје
организациона јединица
Општинске
управе општине Баточина надлежна за
послове енергетике (у даљем тексту:
надлежни орган).
Лиценца
није
потребна
за
обављање
делатности
производње
топлотне енергије за сопствене потребе и
производње
топлотне
енергије
у
објектима снаге до 1 МW.
Лиценца се издаје на захтев
енергетског субјекта посебно за сваку
енергетску делатност из члана 2. ове
одлуке, у складу са законом и
подзаконским прописима.

ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ
СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ
ГРЕЈАЊА

Члан 5.
Скупштина општине Баточина
доноси План развоја енергетике којим се
утврђује потреба за топлотном енергијом
на територији општине Баточина, као и
услови
и
начин
обезбеђивања
енергетских капацитета у складу са
Стратегијом
развоја
енергетике
Републике
Србије
и
Програмом
остваривања
Стратегије
развоја
енергетике Републике Србије.
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Надлежни орган из става 1. овог
члана доноси решење о издавању и
одузимању лиценци, контролише рад
енергетског субјекта, врши продужење
важења лиценце, води регистар издатих
лиценци и обезбеђује јавност рада.
За
издавање
и
продужење
лиценци, енергетски субјект плаћа
општинску административну таксу.

ГОДИНА 2021.
ПРОИЗВОДЊА,
ДИСТРИБУЦИЈА И
СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ
ЕНЕРГИЈОМ
IV

Члан 10.
Предузеће је енергетски субјект
који обавља делатност производње
топлотне енергије.
Предузеће у обављању делатности
производње топлотне енергије користи
своје
производне
капацитете
или
производне
капацитете
других
енергетских субјеката.
У случају када Предузеће користи
производне
капацитете
других
енергетских субјеката, њихови међусобни
односи уређују се уговором.
Предузеће је дужно да:
 своје
производне
капацитете
одржава у исправном стању, обезбеди
њихову сталну погонску и функционалну
способност и безбедно коришћење у
складу са техничким и другим прописима
који се односе на услове експлоатације те
врсте објеката и инсталација, њихову
безбедност и услове заштите животне
средине утврђене законом и другим
прописима;
 обезбеди
довољну
количину
топлотне енергије за потребе крајњих
купаца топлотне енергије.

Члан 8.
Енергетски објекти за производњу
топлотне енергије снаге 1 МW и више
граде се у складу са законом којим се
уређују услови и начин уређења
простора, уређивање и коришћење
грађевинског земљишта и изградња
објеката, техничким и другим прописима,
а по претходно прибављеној енергетској
дозволи.
Енергетску дозволу за изградњу
објеката из става 1. овог члана издаје
надлежни
орган.
по
предходно
прибављеном мишљењу одељења за
послове заштите животне средине.
Надлежни орган води регистар
издатих енергетских дозвола.
Члан 9.
Повлашћени
произвођачи
топлотне енергије су произвођачи који у
процесу производње топлотне енергије
користе обновљиве изворе енергије и при
томе испуњавају услове у погледу
енергетске ефикасности.
Скупштина општине посебним
актом прописује услове за стицање
статуса
повлашћеног
произвођача
топлотне енергије, критеријуме за
утврђивање испуњености тих услова
начин и поступак стицања тог статуса,
вођење
регистра
повлашћених
произвођача топлотне енергије и његову
садржину, као и подстицајне мере за
производњу
топлотне
енергије
коришћењем
обновљивих
извора
енергије.

Члан 11.
Предузеће је енергетски субјект
који обавља делатност дистрибуције
топлотне енергије.
Предузеће је дужно да:
 делатност дистрибуције топлотне
енергије обавља за све купце топлотне
енергије
на
територији
општине
Баточина, на принципима јавности и
недискриминације;
 води засебан рачун за делатност
дистрибуције, уколико више од једног
енергетског
субјекта
користи
тај
дистрибутивни систем;
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 дистрибутивни
систем
експлоатише рационално и економично;
 одржава и благовремено обавља
ремонт
и
друге
радове
на
термоенергетској опреми коју користи за
обављање основне делатности, као и
вршење потребних проба функционисања
ове опреме, у циљу несметаног
функционисања целог система даљинског
грејања.

ГОДИНА 2021.

вентилима на улазу у топлотне
подстанице и чине је магистрални
вреловод/топловод и прикључци.
Магистрални вреловод/топловод је
део дистрибутивне мреже која је
намењена
дистрибуцији
топлотне
енергије од топлотних извора до
прикључака.
Прикључак је део дистрибутивне
мреже који повезује прикључни шахт или
одвајање
од
магистралног
вреловода/топловода
укључујући
и
прикључни шахт или одвајање, са
топлотном подстаницом и намењен је
дистрибуцији топлотне енергије од
магистралног вреловода/топловода до
топлотне подстанице закључно са
вентилима на улазу у топлотну
подстаницу.
Топлотна подстаница је скуп
разводних,
регулационих,
мерних,
управљачких и сигурносних система,
уређаја и опреме за предају топлотне
енергије за грејање, из дистрибутивне
мреже за кућну инсталацију.
Топлотна подстаница обухвата,
гледано у правцу струјања носиоца
топлоте, уређаје и опрему од вентила на
улазу у примарни део топлотне
подстанице
до
вентила
иза
циркулационих пумпи секундарног дела
топлотне подстанице, закључно са тим
вентилима и састоји се од прикључне
подстанице и подстанице зграде.
Прикључна
подстаница
је
примарни део топлотне подстанице од
вентила на улазу цеви прикључка у
просторију топлотне подстанице (од
вентила на повратном и на потисниом
воду), која повезује прикључак и
подстаницу зграде, и састоји се од
запорних, сигурносних, регулационих и
мерних елемената и уређаја смештених
између.
Подстаница зграде је секундарни
део топлотне подстанице од вентила на
улазу цеви прикључка у просторију
топлотне подстанице (од вентила на

Члан 12.
Предузеће је енергетски субјект
који обавља делатност снабдевања
топлотном енергијом.
Предузеће
је
одговорно
за
обезбеђивање
довољних
количина
топлотне
енергије
потребне
за
снабдевање крајњих купаца.
Предузеће је дужно да:
 прикупља податке потребне за
израду обрачуна, обезбеди доставу
рачуна и наплату топлотне енергије
крајњим купцима;
 води и ажурира евиденцију
крајњих купаца топлотне енергије.
Члан 13.
Технолошку
целину
система
даљинског грејања чине његови основни
делови:
1. топлотни извори;
2. дистрибутивна мрежа;
3. топлотне подстанице;
4. кућне инсталације.
Члан 14.
Топлотни
извор
је
термоенергетско
постројење
за
производњу топлотне енергије.
Дистрибутивна мрежа је скуп
надземних и подземних магистралних
вреловода и топловода и прикључака,
заједно са грађевинским конструкцијама
(носачи, каналете, коморе, шахте и сл),
уређајима и опремом за дистрибуцију
топлотне енергије од топлотних извора
до топлотних подстаница, закључно са
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повратном и на потисниом воду) и
састоји се од циркулационе пумпе,
сигурносних, регулационих и мерних
елемената и уређаја, разводних система и
опреме за расподелу топлотне енергије за
различите системе кућних инсталација.
Кућна
инсталација
је
скуп
топловодних инсталација, уређаја и
опреме зграде уграђених после вентила
иза циркулационих пумпи у подстаници
зграде, који су намењени за топлотно
снабдевање објекта купца.

ГОДИНА 2021.

који се уграђују у ову подстаницу, као и
кућних инсталација.
ПРИКЉУЧЕЊЕ
ЗГРАДЕ/ОБЈЕКТА НА
ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ
V

Члан 17.
Технички услови за прикључење
зграде/објекта на дистрибутивни систем
прописују се Правилима о раду
дистрибутивног система (у даљем тексту:
Правила).
Правилима се утврђују и технички
услови за безбедан рад производног и
дистрибутивног
система,
технички
услови
за
изградњу
линијских
инфраструктурних објеката, технички
услови за адаптацију и реконструкцију
објеката који су прикључени на
дистрибутивни систем, функционални
захтеви опреме у дистрибутивном
систему,
поступци
у
кризним
ситуацијама, функционални захтеви и
друго.
Правила доноси Предузеће, уз
сагласност Општинског већа општине
Баточина.
Правила
се
објављују
у
„Службеном
гласнику
општине
Баточина", као и на интернет страници
Предузећа.

Члан 15.
Предузеће је обавезно да изврши
изградњу топлотних извора и пумпних
станица, да изврши набавку и уградњу о
свом трошку уређаја за складиштење,
обраду, мерење и регулацију снабдевања
примарном енергијом, да
изврши
изградњу
магистралних
вреловода/топловода
за
намену
прикључења
нових
купаца
на
дистрибутивни систем.
Инвеститор/крајњи купац дужан је
да о свом трошку за свој објекат изврши
изградњу прикључка (у случају да је
потребан
за
објекат),
топлотне
подстанице за свој објекат (у случају да
топлотна подстаница за објекат не
постоји) и кућне инсталације (спољне
кућне инсталације, ако је потребна за
објекат инвеститора/крајњег купца, и
унутрашње кућне инсталације), као и да
изврши
уградњу
свих
потребних
елемената, уређаја и опреме на кућној
инсталацији.

Члан 18.
На основу захтева инвеститора,
Одсек
за
спровођење
обједињене
процедуре, имовинско - правне послове,
грађевинарство и урбанизам Општинске
управе
општине
Баточина
издаје
локацијске услове којима се утврђују
услови за прикључење зграде/објекта на
дистрибутивни систем.
Одсек из става 1. овог члана у
поступку издавања локацијских услова
прибавља од Предузећа по службеној
дужности, у законом предвиђеном року,
услове за пројектовање и прикључење.

Члан 16.
Предузеће је корисник делова
технолошке целине система даљинског
грејања наведених у члану 13. тачка 1. и
2. ове одлуке, као и прикључне
зграде/објекта
ради
управљања
и
одржавања.
Крајњи купци топлотне енергије
власници су подстанице зграде/објекта са
свим елементима, опремом и уређајима
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Услови
за
пројектовање
и
прикључење из става 2. овог члана важе
годину дана од дана издавања.
Инвеститор прибавља грађевинску
дозволу за изградњу нове зграде/објекта,
односно решење о одобрењу извођења
одговарајућих радова за прикључење
постојеће
зграде/објекта
на
дистрибутивни систем, у складу са
прописима о планирању и изградњи
објеката.

ГОДИНА 2021.

пријему писменог захтева инвеститора,
након што утврди да су испуњени услови
за прикључење прописани законом, овом
одлуком, Правилима и уколико је
инвеститор извршио уплату накнаде за
издавање решења о одобрењу за
прикључење.
Предузеће ће решењем одбацити
неуредан захтев, односно решењем
одбити захтев за издавање решења о
одобрењу за прикључење, уколико за
његово
издавање
нису
испуњени
прописани услови.

Члан 19.
Предузеће издаје решење о
одобрењу прикључења зграде/објекта на
дистрибутивни
систем,
на
захтев
инвеститора, након издавања грађевинске
дозволе, а после завршетка изградње
зграде/објекта.
Предузеће издаје решење о
одобрењу прикључења зграде/објекта
изграђене без топлотне подстанице и/или
кућне инсталације или дела кућне
инсталације на дистрибутивни систем, на
захтев
инвеститора/власника
станова/пословних простора у згради,
након издавања решења о одобрењу за
извођење наведених радова, а после
завршетка радова.
Захтев за издавање решења о
одобрењу за прикључење подноси се на
обрасцу Предузећа, уз који се обавезно
прилаже сва документација која је
потребна за одлучивање по захтеву, у
складу са Правилима.
Подносилац захтева за издавање
решења о одобрењу за прикључење на
дистрибутивни систем има обавезу
плаћања накнаде за прикључење на
дистрибутивни систем.
Висину накнаде из става 4. овог
члана утврђује Предузеће посебном
одлуком, у складу са Методологијом из
члана 67. ове одлуке.

Члан 21.
Решење о одобрењу прикључења
садржи податке о месту прикључења,
начину
и
техничким
условима
прикључења у складу са Правилима,
податке о месту испоруке топлотне
енергије,
року
прикључења
и
трошковима прикључења.
Инвеститор зграде/објекта или
власници
зграде/објекта
која
је
прикључена на дистрибутивни систем
према одобрењу за прикључење не могу
вршити измене у топлотној подстаници
зграде/објекта и на кућној инсталацији
без сагласности Предузећа.
Против решења о одобрењу за
прикључење на дистрибутивни систем
може се поднети жалба Општинском већу
општине Баточина у року од 15 дана од
дана пријема.
Решење по жалби је коначно.
Против одлуке Општинског већа
општине Баточина по изјављеној жалби
може се покренути управни спор пред
надлежним судом.
Члан 22.
Изградња
прикључка
за
зграду/објекат
и/или
топлотне
подстанице и/или кућне инсталације или
дела кућне инсталације може се вршити и
у грејној сезони и ван грејне сезоне, али
се извођење радова на прикључењу на

Члан 20.
Предузеће издаје решење из члана
19. став 1. и 2, у року од 30 дана по
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дистрибутивни систем може вршити
искључиво ван грејне сезоне.
Изузетно од става 1. овог члана,
прикључење зграде/објекта може се
извршити и у току грејне сезоне, ако је
инвеститор/власник претходно, током
градње,
обезбедио
прикључак
на
дистрибутивни систем за зграду/објекат,
а прикључење не омета снабдевање
топлотном енергијом већ прикључених
зграда/објеката на дистрибутивни систем.
Инвеститор/власник
зграде/објекта изводи радове из става 1
овог члана о свом трошку у свему у
складу са одредбама важећих прописа.
Машинске и електро радове на
изградњи прикључка за зграду/објекат и
топлотне подстанице зграде/објекта може
извести и Предузеће, на основу уговора
са инвеститором.
VI

ГОДИНА 2021.

кућном инсталацијом и потврда комисије
за технички преглед зграде/објекта о
одобрењу пуштања у пробни рад
топлотне опреме зграде, или дела зграде,
у смислу прописа о изградњи објеката за
нове зграде/објекте, односно техничка
документација на основу које се издаје
решење о одобрењу за извођење радова
уградње топлотне подстанице и кућне
инсталације за зграде/објекат изграђен
без топлотне подстанице и кућне
инсталације и потврда комисије за
технички преглед о одобрењу пуштања у
пробни рад, у смислу прописа о изградњи
објеката.
Предузеће је дужно да, на основу
захтева из става 1 овог члана, ако је исти
поднет у току грејне сезоне и ако нису
извршене промене изведеног стања у
топлотној подстаници и/или кућној
инсталацији у односу на записник
комисије
за
технички
пријем
зграде/објекта, у року од 15 дана закључи
уговор о привременој испоруци топлотне
енергије за пробни рад топлотне опреме
за зграду/објекат инвеститора, ако је
инвеститор у захтеву навео све прописане
податке, уз захтев приложио прописане
доказе, као и ако су испуњени сви услови
из става 2. и 3. овог члана и да отпочне
привремену испоруку топлотне енергије
згради/објекту према уговореном датуму
са инвеститором/купцем.

ПРИВРЕМЕНА ИСПОРУКА
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И
УГОВОР О СНАБДЕВАЊУ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Члан 23.
После извршеног прикључења
зграде/објекта на дистрибутивни систем,
инвеститор Предузећу подноси захтев за
закључење уговора о привременој
испоруци
топлотне
енергије
згради/објекту за пробни рад топлотне
подстанице и/или кућне инсталације или
дела кућне инсталације (у даљем тексту:
пробни рад топлотне опреме).
Захтев из става 1. овог члана
садржи: податке о уграђеној опреми на
кућним
инсталацијама,
податке о
прикљученој снази и грејној површини
делова зграде/објекта за коју се односи
захтев
као
и
податке
о
инвеститору/власницима,
односно
будућем крајњем купцу/купцима.
Уз захтев се прилаже техничка
документација на основу које се издаје
употребна дозвола за зграду/објекат са
прикључком, топлотном подстаницом и

Члан 24.
Период привремене испоруке
топлотне енергије за пробни рад топлотне
опреме
зграде/објекта
инвеститора
ограничен
је
потребама
трајања
испитивања и подешавања рада топлотне
опреме инвеститора, односно периодом
верификације
исправности,
функционалности и безбедности рада
топлотне опреме купца и не може бити
дужи од 3 месеца грејног периода.
Период привремене испоруке
топлотне енергије из става 1. овог члана
може се одобрити и на дужи период од 3
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месеца али не дужи од једне грејне
сезоне, ако би се овим ограничењем
угрозила безбедност инсталација и
зграде/објекта у целини и у случајевима
прикључења
привремених
зграда/објеката, градилишта, као и
зграда/објеката којима је одобрен пробни
рад на дужи период.
Привремена испорука топлотне
енергије може се обуставити уколико се
утврде недостаци који битно утичу на
функционалност,
исправност
и
безбедност
инсталација
или
чије
отклањање није извршено у прописаном
року.

ГОДИНА 2021.

законом којим се уређује
планирања и изградње.

област

Члан 26.
Када инвеститор зграде/објекта
изврши регулацију топлотне подстанице
и кућних инсталација и комисијски
заједно са представником Предузећа
региструје да су постигнути параметри
који задовољавају техничке услове
предузећа, чланови комисије потписују
записник о завршетку пробног рада.
Даном потписивања записника из
става 1. овог члана почиње да тече
гарантни рок на сву уграђену опрему и
изведене радове на топлотној подстаници
и кућним инсталацијама, који се одређује
у складу са важећим прописима.

Члан 25.
Почетком испоруке топлотне
енергије згради/објекту у складу са
члановима 23. и 24. ове одлуке започиње
пробни рад топлотне подстанице и кућне
инсталације.
Обавеза инвеститора је да у току
пробног
рада
регулише
кућну
инсталацију и топлотну подстаницу и да
комисијски
региструје
постигнуте
параметре,
на
основу
упутстава
Предузећа.
Ближи услови за регулацију и
регистрацију података из става 2. овог
члана утврђују се Правилима.
У случају да се у току пробног
рада на кућним инсталацијама или на
топлотној подстаници не могу постићи
пројектовани
услови,
обавеза
је
инвеститора да у року од 15 дана од дана
констатовања
недостатака
отклони
уочене недостатке.
У
периоду
пробног
рада
инвеститор је дужан да Предузећу плаћа
трошкове за испоручену топлотну
енергију
за
целу
зграду/објекат,
обрачунате на основу јединичних цена
утврђених у складу са Методологијом из
члана 67. ове одлуке.
Обавеза је инвеститора да прати
резултате пробног рада у складу са

Члан 27.
Инвеститор може поднети захтев
Предузећу за закључење уговора о
привременој испоруци топлотне енергије
за грејање зграде/објекта у изградњи, због
завршних унутрашњих радова у току
грејне сезоне и уз исти је обавезан да
Предузећу достави писани извештај
овлашћеног извођача радова на уградњи
топлотне опреме у згради/објекту о
испуњености услова за прикључење
топлотне опреме на дистрибутивни
систем.
Предузеће ће закључити уговор из
става 1. овог члана уколико за то постоје
техничке могућности и ако комисија
Предузећа
увидом
у
стање
на
згради/објекту констатује да се изводе
завршни унутрашњи радови и да
зграда/објекат није усељена.
Уговор о привременој испоруци
топлотне
енергије
за
грејање
зграде/објекта у изградњи закључује се на
одређено време, са максималним роком
важења до истека текуће грејне сезоне, и
не може се продужити.
Обавеза инвеститора је да у току
испоруке топлотне енергије за завршетак
унутрашњих
радова
у
својој
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згради/објекту заврши све потребне
унутрашње радове због којих је и
започета испорука топлотне енергије од
стране Предузећа и да Предузећу достави
писано обавештење о завршетку истих.

ГОДИНА 2021.

Члан 29.
На основу записника о завршетку
пробног рада и употребне дозволе,
инвеститор новоизграђене зграде/објекта,
односно накнадно изграђеног прикључка,
топлотне подстанице и кућне инсталације
у већ изграђеној згради/објекту без
топлотне опреме, и Предузеће закључују
уговор о преузимању прикључка за
зграду/објекат
и/или
прикључне
подстанице зграде и/или просторије у
којој се налази топлотна подстаница,
којим се регулише пренос права и обавезе
управљања и одржавања прикључка,
прикључне
подстанице
зграде
и
просторије у којој се налази топлотна
подстаница.
Закључењем уговора из става 1.
овог члана, Предузеће постаје корисник
прикључка и/или прикључне подстанице
зграде/објекта и/или просторије у којој се
налази топлотна подстаница, са обавезом
управљања и одржавања.
Предузеће и орган управљања
зградом изграђене до ступања на снагу
ове одлуке дужни су да закључе уговор
из става 1. овог члана у року од шест
месеци од дана ступања на снагу ове
одлуке, а у противном на права и обавезе
управљања и одржавања прикључка
и/или прикључне подстанице и/или
просторије у којој се налази топлотна
подстаница примењиваће се непосредно
одредбе ове одлуке.

Члан 28.
Инвеститор,
по
добијању
употребне дозволе за зграду/објекат,
подноси захтев Предузећу за закључење
уговора
о
снабдевању топлотном
енергијом (у даљем тексту: уговор о
снабдевању) и уговора о преузимању
прикључка за зграду/објекат и прикључне
подстанице зграде.
На основу записника о завршетку
пробног рада и употребне дозволе за
зграду/објекат, Предузеће је дужно да са
инвеститором
новоизграђене
зграде/објекта и крајњим купцем закључи
уговор о снабдевању.
Уговором о снабдевању регулишу
се права и обавезе уговорача у вези са
грејањем зграде/објекта, а посебно време
почетка испоруке топлотне енергије за
зграду/објекат у целини.
Уговор о снабдевању закључује се
са инвеститором зграде/објекта за
станове и пословне просторе које
инвеститор није продао, а са крајњим
купцем за посебни део зграде/објекат
чији је власник крајњи купац. Уколико је
инвеститор продао све посебне делове
зграде/објекта, уговор о снабдевању
закључује се са крајњим купцима.
За станове и пословне просторе
које инвеститор није продао, трошкове
испоруке топлотне енергије сноси сам
инвеститор, под условима који важе за
власнике
станова
или
пословних
простора.
Ако уговор о снабдевању из става
1. овог члана није закључен, сматра се да
је уговорни однос између Предузећа и
инвеститора, односно крајњег купца,
настао даном почетка испоруке топлотне
енергије,
односно
даном
почетка
пружања комуналне услуге.

Члан 30.
Предузеће уговором из члана 29.
ове одлуке преузима на коришћење од
инвеститора/купца просторију у којој се
налази
топлотна
подстаница
без
надокнаде. У случају да се топлотна
енергија испоручује за зграду/објекат
инвеститора/купца
из
топлотне
подстанице која се налази у просторији
коју је Предузеће већ преузело на
коришћење,
инвеститор/купац
и
Предузеће то констатују у уговору.
273

БРОЈ XIV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Након преузимања на коришћење
просторије из става 1. овог члана,
приступ просторији у којој је смештена
топлотна подстаница дозвољен је само
овлашћеним лицима Предузећа.
Изузетно од става 2. овог члана,
приступ у просторију у којој је смештена
топлотна подстаница дозвољен је и
инвеститору/власнику
зграде/објекта,
односно представнику органа управљања
зградом у поступку по рекламацији на
испоручену топлотну енергију.
Без присуства овлашћеног лица
Предузећа приступ просторији у којој је
смештена топлотна подстаница дозвољен
је само у случају опасности, о чему се без
одлагања мора обавестити Предузеће.
Даном преузимања од инвеститора
просторије у којој је смештена топлотна
подстаница, Предузеће постаје корисник
прикључне подстанице зграде.
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услове и начин преузимања и коришћења
топлотне енергије, права и обавезе у
случају привремене обуставе испоруке
топлотне енергије, начина мерења,
обрачуна и услова плаћања преузете
топлотне енергије, начин информисања о
промени тарифа, цена и других услова
испоруке
и
коришћења
топлотне
енергије, као и друге елементе.
Члан 33.
Уговор о снабдевању закључује се
на неодређено време, осим ако се
уговорне стране не договоре другачије.
Крајњи купац може писаним
путем захтевати раскид уговора о
снабдевању
и
обуставу
испоруке
топлотне енергије, уколико су испуњени
услови за искључење са дистрибутивног
система прописани овом одлуком, са
отказним роком до 30 дана.
Предузеће раскида уговор о
снабдевању из става 1. овог члана са
првим следећим обрачунским периодом,
у складу са овом одлуком.

Члан 31.
Предузеће је дужно да води
евиденцију топлотних подстаница и
крајњих купаца.

Члан 34.
Крајњи купац који је раскинуо
уговор о снабдевању, може бити поново
прикључен на дистрибутивну мрежу
уколико постоје технички и енергетски
услови за прикључење.

Члан 32.
Уговор о снабдевању закључује се
у писаној форми и нарочито садржи:
податке о Предузећу и крајњем купцу
топлотне
енергије,
податке
о
згради/објекту која се прикључује
(адреса,
површина
зграде/објекта),
податке о прикључној снази топлотне
опреме зграде/објекта, време прикључења
на дистрибутивни систем, права и
обавезе
у
погледу
остваривања
гарантоване температуре, динамике и
квалитета испоруке, трајање уговора и
услове продужења уговора, права и
обавезе у случају престанка и раскида
уговора, обавезе Предузећа према
крајњем купцу у случају неиспуњења
обавеза
у
погледу
квалитета
и
континуитета испоруке, обавезе крајњег
купца у случају неиспуњења, односно
неуредног испуњења обавеза плаћања,

VII

ОДРЖАВАЊЕ ДЕЛОВА
СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ
ГРЕЈАЊА

Члан 35.
Предузеће је дужно да делове
система даљинског грејања из члана 13.
тач. 1. и 2. ове одлуке и прикључне
подстанице зграде, после преузимања,
експлоатише рационално и економично и
да их одржава у исправном стању.
Приликом реконструкције или
изградње делова система даљинског
грејања Предузеће, односно инвеститор,
дужни су да се руководе начелима
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ефикасног коришћења енергије у складу
са законом којим се уређује ефикасно
коришћење енергије.
Предузеће је дужно да у складу са
ставом 2. овог члана предузима мере за:
 побољшање
енергетске
ефикасности, спроводећи економски
оправдане мере које стварају највеће
енергетске
уштеде
у
најкраћем
временском периоду,
 успостављање
и
примену
критеријума
ефикасног
коришћења
енергије,
 испуњавање обавеза дистрибутера
топлотне енергије,
 повећање сигурности снабдевања
топлотном енергијом.
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опрему односи поправка или замена
делова у подстаници зграде.
Крајњи купац је дужан да
овлашћеним лицима Предузећа омогући
приступ и дозволи извршење радова из
става 2. и 3. овог члана.
Члан 37.
Крајњи купац топлотне енергије
дужан је да одржава прикључак и кућне
инсталације и да на њима врши потребне
поправке и реконструкције и обезбеди
њихову сталну погонску и функционалну
способност.
Крајњи купац је дужан да кућну
инсталацију одржава у исправном стању
и да обезбеди њену сталну погонску и
функционалну способност и безбедно
коришћење у складу са техничким
прописима и стандардима, као и да
обезбеди услове заштите животне
средине прописане законом и другим
прописима.
Крајњи купац је дужан да врши
редовне
контроле
рада
кућне
инсталације,
да
врши
замену
неисправних елемената, опреме и уређаја
у кућној инсталацији.
Крајњи
купац
може
са
Предузећем, овлашћеним предузетником
или овлашћеним привредним друштвом
регистрованим за обављање послова
одржавања топлотне опреме закључити
посебан уговор о одржавању кућне
инсталације.
Уколико је крајњи купац закључио
уговор из става 4. овог члана са
Предузећем, Предузеће испоставља рачун
органу управљања зградом за извршене
радове на кућним инсталацијама у
заједничкој својини, односно крајњем
купцу за радове на кућним инсталацијама
крајњег купца. У случају да је Предузеће
за
извршене
радове
одржавања
подстанице зграде користило услуге
трећих лица, испоставља рачун органу
управљања зградом за извршене радове

Члан 36.
Предузеће одржава делове система
даљинског грејања из члана 35. став 1.
ове одлуке о свом трошку.
Предузеће, на основу уговора о
одржавању
подстанице
зграде
закљученог са органом управљања зграде
(у даљем тексту: уговор о одржавању),
одржава подстаницу зграде на терет
крајњих купаца топлотне енергије који су
прикључени на подстаницу зграде и који
су дужни да Предузећу надокнаде
трошкове одржавања подстанице зграде
из средстава којима располаже орган
управљања зградом, по испостављеном
рачуну за извршене радове. Предузеће
испоставља рачун за извршене радове
органу управљања зградом. У случају да
је Предузеће за извршене радове
одржавања подстанице зграде користило
услуге трећих лица, испоставља рачун
органу управљања зградом за извршене
радове на основу рачуна трећег лица које
је извршило услуге.
Предузеће врши поправку или
замену делова подстанице зграде веће
вредности
(циркулационих
пумпи,
вентила и слично) на основу уговора о
одржавању, уз посебну сагласност органа
управљања зграде на чију се топлотну
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на основу рачуна трећег лица које је
извршило услуге.
У случају да су крајњи купци
топлотне енергије закључили уговор о
одржавању кућне инсталације са лицем
које није Предузеће дужни су да обавесте
Предузеће о лицу које одржава кућну
инсталацију и да о њему доставе све
потребне податке, одмах по закључењу
истог а најкасније до почетка извођења
радова на одржавању.
У случају да крајњи купци не
доставе податке о лицу које одржава
кућне инсталације и да са Предузећем
нису склопили уговор о одржавању кућне
инсталације, Предузеће може, на захтев
крајњих купаца, да изврши поправку или
замену делова кућне инсталације по
ценовнику Предузећа за извођење радова
на одржавању кућне инсталације.
Члан 38.
Ремонт и друге радове на
деловима система даљинског грејања из
члана 13. тач. 1. и 2. ове одлуке, ради
припремања за наредну грејну сезону,
обавља Предузеће по завршетку грејне
сезоне, и исте мора завршити до 20.
септембра текуће године.
У периоду од 21. до 25. септембра
Предузеће је дужно да изврши пробу
функционисања свих делова система
даљинског грејања из члана 13. тач. 1. до
3. ове одлуке, у складу са Правилима.
У току грејне сезоне Предузеће
неће вршити обимно одржавање, веће
поправке и спроводити инвестиционе
мере које могу да доведу до већих
прекида у пружању услуга, кад год је то
економски оправдано и технички могуће.
Интервентни радови и мање
поправке на топлотној опреми Предузећа
у току грејне сезоне ("пуцање" цеви,
цурење на систему, квар на уређајима и
сл.) представљају изузетак од става 3.
овог члана и исти се морају извести у што
краћем року и обавеза су Предузећа.
Предузеће
је
дужно
да
Општинском већу општине Баточина (у
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даљем тексту: Општинско веће) поднесе
извештај о извршеним активностима из
става 1. и 2. овог члана и спремности за
грејну сезону, најкасније до 30.
септембра текуће године.
Члан 39.
Сви
радови
на
отклањању
недостатака на прикључку, подстаници и
кућним
инсталацијама
укључујући
адаптације
и
реконструкције
у
појединачним становима или пословним
просторима, морају се извести у периоду
од 4. маја до 1. септембра текуће године.
Интервентни радови на кућним
инсталацијама у току грејне сезоне
("пуцање" цеви, цурење на систему, квар
на уређајима и сл.) представљају изузетак
од претходног става овог члана и исти се
морају извести у што краћем року и
обавеза су крајњег купца.
Захтев за пражњење кућних
инсталација за извођење радова из става
1. овог члана подноси крајњи купац на
обрасцу Предузећа.
Захтев из става 3. овог члана
потписује и оверава орган управљања
зградом.
О одржавању кућних инсталација
стара се власник зграде/објекта, односно
орган управљања зградом, у складу са
законом којим се уређује област
становања и одржавања зграда.
У случају из става 1. овог члана,
крајњи купац, односно правно лице или
предузетник који су овлашћени да
одржавају сопствене кућне инсталације,
имају обавезу да о извршеним радовима
обавесте Предузеће, а најкасније до 1.
септембра текуће године.
Предузеће
може
вршити
пражњење кућних инсталација у току
грејне сезоне искључиво у случају
хаварије на инсталацијама.
Крајњи купац који је подносилац
захтева дужан је да измирује обавезе
Предузећу, без обзира на време трајања
радова на кућним инсталацијама.
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 привремено обезбеди испоруку
топлотне енергије крајњим купцима из
алтернативних извора, када је то могуће
(пребацивање на друге изворе топлоте),
 радно ангажује запослене на
отклањању
узрока
и
последица
поремећаја, односно разлога због којих је
дошло до прекида у испоруци топлотне
енергије крајњим купцима, као и да по
потреби ангажује
трећа
лица
у
обезбеђењу услова за континуирану
испоруку топлотне енергије крајњим
купцима;
 у најкраћем могућем року поправи
и замени инсталације и уређаје којима се
обезбеђује испорука топлотне енергије
купцима, као и заштити делове система
даљинског грејања из члана 13. тач. 1. до
3. ове одлуке од даљих хаварија,
 предузима и друге мере које
утврде надлежни органи Општине.
У случајевима из става 1. овог
члана, Предузеће је дужно да преко
средстава јавног информисања без
одлагања обавести крајње купце о
разлозима прекида или поремећаја у
испоруци топлотне енергије, о времену
трајања прекида или поремећаја у
испоруци, као и да крајњим купцима
пружи потребна посебна упутства.

НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА
УСЛОВА ЗА ПОУЗДАНО И
СИГУРНО СНАБДЕВАЊЕ
КРАЈЊИХ КУПАЦА
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ И
ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА
ОПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ
ПОРЕМЕЋАЈА, ОДНОСНО
ПРЕКИДА У ИСПОРУЦИ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 40.
Предузеће је дужно да свој рад и
пословање организује тако да обезбеди
поуздану, сигурну и несметану испоруку
топлотне енергије крајњим купцима на
предајном месту.
Испорука
топлотне
енергије
крајњим купцима не може се ускратити,
осим у случајевима и под условима
утврђеним законом и овом одлуком.
У извршавању обавеза из става 1.
овог члана, Предузеће је дужно да
предузима све потребне мере на
одржавању делова система даљинског
грејања из члана 13. тач. 1. и 2. ове
одлуке, ради обезбеђења њихове сталне
погонске и функционалне исправности и
безбедног коришћења у складу са
техничким и другим прописима и
стандардима који се односе на услове
експлоатације те врсте објеката и
инсталација, њихову безбедност и услове
заштите животне средине утврђене
законом и другим прописима.

Члан 42.
У случају из члана 41. става 1. ове
одлуке, Предузеће је обавезно да,
истовремено
са
предузимањем
прописаних мера, обавести Општинско
веће о разлозима поремећаја или прекида,
као и о предузетим мерама.
Када Општинско веће прими
писано обавештење из става 1. овог
члана, дужно је да без одлагања:
 одреди редослед првенства и
начин пружања услуга оним крајњим
купцима код којих би, услед прекида,
настала опасност по живот и рад грађана
или рад других субјеката, или би настала
велика, односно ненадокнадива штета;

Члан 41.
У случају поремећаја, односно
прекида у испоруци топлотне енергије
крајњим купцима услед више силе, или
квара на енергетским објектима система
даљинског грејања, или других разлога
који се нису могли предвидети, односно
спречити, Предузеће је обавезно да без
одлагања предузме мере на отклањању
узрока и последица поремећаја, односно
прекида у испоруци, и то да:
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 нареди
мере
за
заштиту
комуналних објеката који су угрожени,
као и друге имовине;
 предложи Предузећу мере за
отклањање насталих последица, и друге
потребне мере за обављање делатности, и
 утврди узроке и евентуалну
одговорност за поремећаје, односно
прекиде, и за надокнаду настале штете.

ГОДИНА 2021.

даљинског система из члана 13. тач. 1. до
3. ове одлуке, Предузеће је дужно да о
томе благовремено обавести крајње
купце
путем
средстава
јавног
информисања или на други одговарајући
начин, а најкасније 24 сата пре
планираног прекида у испоруци, као и да
пружа потребна упутства.
У случају из става 1. овог члана
Предузеће је дужно да у писаној форми
обавести Одсек за инспекцијске послове
Општинске управе општине Баточина (у
даљем тексту: Одсек за инспекцијске
послове), најкасније 24 сата пре почетка
радова.
У
случају
превентивних
активности на спречавању могућих
хаварија делова даљинског система из
члана 13. тач. 1. до 4. ове одлуке или
прикључења новоизграђених објеката,
Предузеће може прекинути испоруку
топлотне енергије за грејање током грејне
сезоне само у случајевима када је
температура спољашњег ваздуха виша од
12°Ц, али не дуже од 12 сати непрекидно.

Члан 43.
Ако Предузеће и поред предузетих
мера из члана 41. став 1. ове одлуке не
може да испоручује топлотну енергију
крајњим купцима у потребном обиму,
Општинско веће ће наредити мере
штедње топлотне енергије.
Општинско веће, на образложени
предлог Предузећа, може привремено
изменити или ограничити прописану
испоруку топлотне енергије у погледу
трајања грејне сезоне, грејног дана и
висине температуре у просторијама
крајњих купаца.
О трајању и разлозима ограничења
и предузетим мерама обавештавају се
купци
путем
средстава
јавног
информисања.
У случају из става 1. овог члана,
Предузеће је дужно да, уколико то
техничке
могућности
дозвољавају,
направи приоритет снабдевања према
следећем редоследу:
 дечје установе, школе, здравствене
установе;
 стамбене зграде и станови;
 пословне зграде и пословне
просторије.
Предузеће и крајњи купци су
дужни да се придржавају мера штедње из
става 1. овог члана.

Члан 45.
Предузеће
је
обавезно
да
отклањање узрока и поремећаја из члана
41. став 1. и извођење радова из члана 44.
став 1. ове одлуке, организује тако да
прекид у испоруци топлотне енергије
купцима траје што краћи временски
период.
Члан 46.
Уколико
се
у
Предузећу
организује штрајк, исто је дужно да у
складу са законом и актом надлежног
органа Предузећа обезбеди минимум
процеса рада у обављању делатности, а
нарочито
обављање
послова
на
отклањању хаварија на енергетским
објектима система даљинског грејања.
Ако Предузеће не поступи у
складу са ставом 1. овог члана, услед чега
може да наступи непосредна опасност
или изузетно тешке последице за живот и

Члан 44.
Ако се прекид у испоруци
топлотне енергије за грејање планира
због извођења радова на изградњи,
реконструкцији или одржавању делова
278

БРОЈ XIV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

здравље људи, безбедност људи и
имовине или других неопходних услова
за живот и рад грађана, Општинско веће
поступиће сагласно одредбама члана 42.
став 2. ове одлуке и предузети посебне
мере прописане законом којим се уређује
обављање комуналних делатности.
IX
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Члан 49.
Грејни дан траје радним данима од
6 часова до 21 час, а суботом, недељом и
празником од 7 часова до 21 час.
При
ниским
спољним
температурама, као и у случајевима
посебних техничких решења, у циљу
технолошко - техничке заштите система,
обезбеђивања прописаних температура
или повећања енергетске ефикасности
система, Предузеће може да продужи
грејни дан или да врши непрекидну
испоруку
топлотне
енергије
и
непрекидно снабдевање крајњих купаца.
Изузетно од става 1. овог члана,
снабдевање крајњих купаца се не прекида
у ноћи између 31. децембра и 1. јануара,
између 6. и 7. јануара и између 13. и 14.
јануара, осим у случају високе спољне
температуре
којом
се
обезбеђује
одржавање пројектованих температура
просторија у објекту.

СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ
ЕНЕРГИЈОМ

Члан 47.
Предузеће је дужно да на
предајном месту обезбеди потребну
количину топлотне енергије за рад
топлотне опреме крајњег купца.
Предузеће не може ускратити
снабдевање крајњих купаца топлотном
енергијом сем под условима утврђеним
законом и овом Одлуком.
Члан 48.
Предузеће је дужно да крајњим
купцима испоручује топлотну енергију за
грејање објеката у току грејне сезоне.
Грејна сезона почиње 15. октобра
текуће године, а завршава се 15. априла
наредне године.
Грејна сезона може да почне и пре
рока из става 2. овог члана, када је
средња дневна температура у два
узастопна дана нижа од 12°Ц, али не пре
1. октобра. Уколико је од 15. априла
према
подацима
Републичког
хидрометеоролошког завода температура
спољног ваздуха измерена у општини у
21 сат 12° Ц или нижа два дана
узастопно, грејна сезона наставља се
најкасније до 3. маја.
Предузећа може одлучити да
испоручује топлотну енергију за грејање
објеката и ван грејне сезоне и временског
периода одређеног у ставу 3. овог члана,
ако то временске прилике и прогнозирана
спољна температура захтевају и ако за
испоруку топлотне енергије постоје
технички и технолошки услови.

Члан 50.
Предузеће је дужно је да у објекту
крајњег купца одржава температуру од
20° Ц, са дозвољеним одступањем -+1° Ц,
под условом да власник објекта, односно
орган управљања стамбеном зградом
одржава кућне грејне инсталације у
исправном стању. Загрејаност просторија
крајњих купаца утврђује се мерењем
температуре на висини од 1,5 метра у
средишњем делу просторије.
Предузеће је дужно да постиже и
одржава температуру прописану ставом
1. овог члана, при спољној температури
до -15° Ц, под условом да су објекти
крајњих купаца пројектовани и изграђени
у складу са прописима о условима и
техничким нормативима за пројектовање
стамбених зграда и станова.
У циљу техничко-технолошке
заштите,
повећања
енергетске
ефикасности система и обезбеђивања
прописаних температура, Предузеће
може део топлотне енергије да
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испоручује и након завршетка грејног
дана.
X
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инвестиционо и текуће одржавање делова
дистрибутивне мреже у границама своје
надлежности;
3) осавремењава,
пропагира
и
стимулише нове системе производње и
испоруке топлотне енергије крајњим
купцима који ће омогућавати развој
енергетске ефикасности система грејања;
4) за потребе прикључења нових
крајњих купаца и за потребе прикључења
ремонтоване топлотне опреме крајњег
купца, обезбеди одговарајуће техничке
услове за реконструкцију и прикључење
топлотне опреме крајњег купца, врши
превентивни
надзор
радова
над
изградњом топлотне опреме крајњег
купца,
без
надокнаде
крајњег
купца/инвеститора
и
присуствује
пуштању у рад топлотне опреме крајњег
купца;
5) рационално
и
функционално
експлоатише и одржава своју топлотну
опрему и обезбеђује потребну погонску
спремност;
6) изведе све потребне радове на
потпуној припреми своје топлотне
опреме за наредну грејну сезону и да о
спремности своје топлотне опреме и
обезбеђењу енергената за наредну грејну
сезону обавести крајње купце преко
средстава јавног информисања;
7) организује дежурну службу за
пријем рекламација и благовремено
интервенисање у случају кварова на
својој опреми и по рекламацијама
крајњих купаца;
8) изврши
обуставу
испоруке
топлотне енергије крајњем купцу, у
складу са овом Одлуком;
9) преко
средстава
јавног
информисања обавештава крајње купце о
стању дистрибутивне мреже и плановима
развоја исте, ценама и променама цене
топлотне енергије и услуга, о разлозима и
трајању привремених прекида испоруке
топлотне енергије и другим елементима
од интереса за купце;

ЕВИДЕНЦИЈА КРАЈЊИХ
КУПАЦА

Члан 51.
Предузеће води и ажурира
евиденцију крајњих купаца за потребе
пословања са крајњим купцима на начин
и под условима прописаним законима
којима
је
регулисано
обављање
комуналних делатности и заштита
података о личности.
Члан 52.
Крајњи купац је дужан да достави
обавештење Предузећу о свим променама
адресе за достављање рачуна и статусним
и власничким променама које утичу на
односе између њега и Предузећа, у року
од 15 дана од дана настанка промене.
Обавештење се примењује од
првог следећег обрачунског периода.
XI
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
ПРЕДУЗЕЋА И КРАЈЊИХ
КУПАЦА
Члан 53.
Предузеће је у обавези да:
1) производи и испоручује топлотну
енергију крајњим купцима у грејној
сезони
до
граница
расположивих
топлотних капацитета, топлотних извора
и дистрибутивног система, под условима
утврђеним овом одлуком и актима
донетим на основу закона и ове одлуке;
2) развија и гради делове система
даљинског грејања из члана 13. тач. 1. и
2. ове одлуке у складу са годишњим
програмом
пословања
Предузећа,
Стратегијом
развоја
енергетике
Републике
Србије,
планским
документима
из
области
развоја
енергетике за подручје општине Баточина
и
расположивим
финансијским
средствима,
као
и
да
обезбеди
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10) прикључује објекте на систем
даљинског грејања у складу са законом,
овом одлуком и Правилима;
11) трајно
чува
расположиву
комплетну техничку документацију о
изведеном
стању
делова
система
даљинског грејања из члана 13. тач. 1. до
4. ове одлуке;
12) у случају излива грејног флуида у
топлотној подстаници или других
кварова на уређајима и опреми у
топлотној подстаници због којих рад
топлотне подстанице није могућ или није
безбедан, искључи топлотну подстаницу
са система даљинског грејања, док се
квар не отклони;
13) пропагира и стимулише мере за
повећање енергетске ефикасности у циљу
рационалније
потрошње
топлотне
енергије од стране купаца и пружа
подршку органима управљања зградом
приликом енергетске санације објеката.

ГОДИНА 2021.

1) прикључење
своје
топлотне
опреме на дистрибутивну мрежу изврши
на основу издатих услова за пројектовање
и прикључење Предузећа, одобрене
пројектне документације и издатог
решења о одобрењу прикључења;
2) обезбеди о сопственом трошку
овлашћеног извођача радова за изградњу
прикључка (уколико је потребан),
топлотне подстанице (уколико иста не
постоји) и уградњу кућне инсталације за
свој објекат;
3) изврши прецизно означавање у
топлотној подстаници свог објекта, као и
да у просторији топлотне подстанице
свог објекта видно истакне радну
документацију са шемама опреме у
подстаници и изврши урегулисавање
кућне инсталације у свом објекту;
4) у случају прикључења своје нове
зграде/објекта на систем даљинског
грејања, обезбеди грађевинску дозволу,
технички пријем и употребну дозволу за
своју зграду/објекат и прикључак за
зграду, као и пројекат изведеног стања
објекта, уколико се изведено стање
разликује од претходне пројектне
документације;
5) у случају прикључења своје
зграде/објекта, изграђене без кућне
инсталације (или дела кућне инсталације)
и/или топлотне подстанице и/или
прикључка за зграду/објекат на систем
даљинског грејања, обезбеди решење о
одобрењу за извођење радова на кућним
инсталацијама
у згради/објекту и
прикључка за зграду/објекат, технички
пријем и употребну дозволу у свему
према важећим прописима;
6) закључи са Предузећем уговор о
привременој испоруци топлотне енергије
за пробни рад кућне инсталације свог
објекта или дела кућне инсталације и/или
топлотне подстанице зграде и/или
прикључка за свој објекат, а после
пробног рада закључи уговор о
снабдевању и да исте поштује;

Члан 54.
Предузеће има право да:
1) врши
потребна
проверавања
опреме
и
уређаја
у
топлотним
подстаницама;
2) наплати накнаду штете од крајњег
купца у случају да је неисправна
топлотна опрема крајњег купца изазвала
штету на топлотној опреми Предузећа;
3) захтева од комуналног инспектора
да забрани извођење свих радова у
околини топлотне опреме Предузећа,
који су у супротности са законом, овом
одлуком и техничким условима и другим
прописима или без одобрења Предузећа;
4) захтева од комуналног инспектора
да забрани садњу дрвећа и другог
растиња на земљишту изнад, испод или
на непрописној удаљености од топлотних
извора,
дистрибутивне
мреже
са
прикључцима и топлотних подстаница.
Члан 55.
Крајњи купац је у обавези да:
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7) са Предузећем закључи уговор о
преузимању прикључка за зграду/објекат
и/или прикључне подстанице зграде
и/или просторије у којој се налази
топлотна подстаница;
8) кућну инсталацију (унутрашњу и
спољашњу) користи и одржава под
условима, на начин и за намене
предвиђене законом, овом одлуком и
уговором о снабдевању;
9) топлотну енергију користи под
условима, на начин и за намене
предвиђене законом, овом одлуком и
уговором о снабдевању;
10) овлашћеним лицима Предузећа
омогући приступ топлотној подстаници и
прикључку, ради провере исправности,
отклањања кварова и замене и одржавања
опреме;
11) одржава простор и приступ до
просторија где се налази топлотна
подстаница из које се топлотом снабдева
објекат крајњег купца;
12) у сагласности са Предузећем
изведе све потребне радове на отклањању
недостатака у подстаници зграде/објекта
из које се топлотно снабдева објекат
купца и својој кућној инсталацији за
наредну грејну сезону;
13) омогућава вршење контролних
мерења од стране Предузећа у току грејне
сезоне, као и приступ овлашћеним
лицима
Предузећа
ради
обуставе
испоруке топлотне енергије и искључења
са дистрибутивног система;
14) прати обавештења Предузећа,
преко средстава јавног информисања, о
прекидима у испоруци топлотне енергије,
о стању топлотне опреме Предузећа и
плановима развоја на истој, укупној
потрошњи и динамици потрошње
топлотне енергије, ценама и променама
цене топлотне енергије и услуга и другим
елементима од интереса за купце, а све
према овој одлуци;
15) обавести Предузеће о кваровима
на кућној инсталацији;
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16) одговара за штету начињену
Предузећу због својих интервенција у
топлотној подстаници и/или на кућној
инсталацији;
17) омогући
Предузећу
да
у
прикључној подстаници изврши уградњу
уређаја за даљински пренос података о
радном стању прикључне подстанице или
топлотне опреме крајњег купца и то без
одштетног захтева за уградњу уређаја;
18) дозволи прикључење топлотне
опреме и других крајњих купаца на
прикључак за своју зграду/објекат, ако
постоје технички услови Предузећа за
прикључење других крајњих купаца на
предметни прикључак;
19) редовно плаћа цену снабдевања
топлотном енергијом.
Члан 56.
Крајњем купцу није дозвољено да:
1) без писане сагласности Предузећа
прикључује или искључује своју кућну
инсталацију
или
делове
кућне
инсталације из система даљинског
грејања;
2) без писане сагласности Предузећа
празни и пуни носиоце топлоте кућне
инсталације;
3) без писане сагласности Предузећа
скида, поставља или мења грејна тела у
свом објекту;
4) користи кућне инсталације за
уземљење електричних инсталација и
уређаја;
5) мења постављене протоке и
температуре на опреми у топлотној
подстаници;
6) мења
параметре
подешавања
опреме на мерно-регулационој опреми и
пломбама на истим у топлотној
подстаници;
7) без писане сагласности Предузећа
изводи радове на кућној инсталацији;
8) мења подешене протоке на кућној
инсталацији без сагласности органа
управљања зградом.
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којим
је
регулисано
комуналних делатности.

Члан 57.
Крајњи купац има право:
1) да изврши избор овлашћеног
привредног друштва или предузетника у
циљу одржавања кућних инсталација;
2) да рекламира количину топлотне
енергије коју му Предузеће испоручује,
рачун за услуге испоруке топлотне
енергије и друге услуге које му пружа
Предузеће.

обављање

XII
РЕКЛАМАЦИЈЕ
СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ
ЕНЕРГИЈОМ
Члан 60.
Крајњи купац топлотне енергије
може рекламирати квалитет топлотне
енергије коју му Предузеће испоручује,
рачун за услуге испоруке топлотне
енергије и друге услуге које му пружа
Предузеће.
Предузеће је дужно да видно
истакне обавештење о начину и месту
пријема рекламација.
Предузеће је дужно да у својим
пословним
просторијама
обезбеди
присуство лица овлашћеног за пријем
рекламација у току радног времена.

Члан 58.
Предузеће је дужно да обезбеди
крајњим купцима топлотне енергије
законом
прописане
услове
који
омогућавају брз и ефикасан контакт са
Предузећем у вези са питањима и
проблемима
који
се
односе
на
прикључење на дистрибутивни систем
грејања, квалитет и коришћење услуга.
Крајњи купци могу континуирано
у току године достављати питања,
примедбе и предлоге Предузећу, преко
интернет странице Предузећа или
писаним
путем,
преко
писарнице
Предузећа.
Предузеће је дужно да на
достављена питања, примедбе и предлоге
одговори у року од осам дана.

Члан 61.
Крајњи купац рекламацију може
поднети на начин прописан посебним
законом.
Предузеће
води
евиденцију
поднетих рекламација на начин прописан
посебним законом.
Рекламације решава Комисија за
решавање рекламација купаца, коју
оснива Предузеће у складу са посебним
законом.
Предузеће је дужно да о
рекламацији одлучи без одлагања, а
најкасније у року од осам дана од пријема
рекламације и да о одговору на
рекламацију писаним или електронским
путем обавести крајњег купца. Одговор
на рекламацију има садржину прописану
посебним законом.

Члан 59.
Предузеће је дужно да једном
годишње у периоду пред завршетак
грејне
сезоне
спроведе
поступак
изјашњавања крајњих купаца топлотне
енергије о квалитету пружања услуга у
трајању од 30 дана.
Корисницима услуга упитник за
изјашњавање доставља се уз рачун за
месец који претходи месецу у којем се
изјашњавање спроводи.
Предузеће је дужно да у року од 15
дана од дана завршетка изјашњавања из
става 1. овог члана достави Општинском
већу.
Општинско веће са достављеним
извештајем о резултатима изјашњавања
поступиће на начин прописан законом

Члан 62.
Предузеће је дужно да за
рекламације техничке природе обави
увид по рекламацији одмах по пријему
рекламације, а најкасније у року од 48
часова.
283

БРОЈ XIV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Увид по рекламацији се обавезно
записнички евидентира и приступа се
одмах уклањању насталих недостатака,
ако техничке могућности то дозвољавају.
Уколико
крајњи
купац,
по
достављеној рекламацији, не омогући
Предузећу увид по рекламацији у року од
48 часова, сматраће се да је одустао од
рекламације.
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се Предузећу и захтева присуство
представника
Предузећа
приликом
мерења температуре у просторијама
крајњег купца топлотне енергије, којом
приликом се процењује и степен
одговорности за настали поремећај у
грејању.
На писани захтев правног лица,
односно предузетника који је одговоран
за одржавање кућне инсталације крајњег
купца, Предузеће је дужно да у присуству
представника правног лица односно
предузетника који је одговоран за
одржавање кућне инсталације крајњег
купца, у року од 24 сата, изврши мерење
температуре у објекту крајњег купца
топлотне енергије, уколико је спољна
температура нижа од 5°Ц, или првог дана
када
се
испуни
услов
спољне
температуре,
и
о
измереним
температурама сачини записник.
Мерење се врши баждареним
термометром у средини просторије, на
висини од 1,5 метра.
Записник се ради у потребном
броју примерака и садржи податке о
стану, односно пословном простору,
крајњем купцу, правном лицу односно
предузетнику, који је одговоран за
одржавање кућне инсталације крајњег
купца,
спољним
температурама,
температурама у просторијама, условима
под којима се мери температура,
додатним изворима грејања, времену и
датуму
мерења,
процену
степена
одговорности за настали поремећај у
грејању, и по потреби и важније
напомене, као и све примедбе на
поступак извршеног мерења, на сам
записник о мерењу и на процену степена
одговорности за настали поремећај у
грејању.
Примедбе
могу
изнети
представник крајњег купца топлотне
енергије, представник правног лица
односно предузетника, који је одговоран
за одржавање кућне инсталације купца и
представник Предузећа који потписују
записник.

Члан 63.
Крајњи купац топлотне енергије
може вршити рекламацију квалитета
грејања у свом објекту, уколико је у било
којој просторији објекта температура
нижа од прописане са дозвољеним
одступањем.
У случају из става 1. овог члана,
крајњи
купац
топлотне
енергије
обавештава
правно
лице
односно
предузетника који је одговоран за
одржавање кућне инсталације крајњег
купца.
У случају из става 2. овог члана,
правно лице односно предузетник који је
одговоран
за
одржавање
кућне
инсталације
крајњег
купца,
може
извршити
мерење
температуре
у
просторијама крајњег купца и, уколико
утврди своју одговорност за поремећај у
грејању, изврши неопходне радње на
отклањању поремећаја, као и да изврши
надокнаду трошкова крајњем купцу
проузрокованих поремећајем.
Ако крајњи купац није закључио
уговор са правним лицем односно
предузетником за одржавање кућне
инсталације или је уговор о одржавању
кућне
инсталације
закључио
са
Предузећем, рекламацију из става 1. овог
члана доставља Предузећу.
Члан 64.
Уколико правно лице, односно
предузетник који је одговоран за
одржавање кућне инсталације крајњег
купца процени да за поремећај у грејању
постоји и одговорност Предузећа, обраћа
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Примерак записника се уручује
крајњем купцу топлотне енергије или
представнику
крајњег
купца
и
представнику правног лица односно
предузетника, који је одговоран за
одржавање кућне инсталације купца.
Комисија
за
решавање
рекламација купаца, на основу записника
из става 4. овог члана доноси одлуку о
основаности рекламације и о томе
обавештава крајњег купца.
Уколико је процењено да је
квалитет
грејања
нарушен
због
поремећаја у раду дистрибутивног
система или недостатака у топлотној
опреми за коју је одговорно Предузеће
или због било ког другог разлога за који
је одговорно Предузеће, Предузеће је
дужно да без одлагања приступи
отклањању узрока рекламације.
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Уколико је узрок рекламације
настао због недостатака на деловима
подстанице
зграде
коју
одржава
Предузеће, али који нису поправљени
или замењени јер орган управљања
зградом није благовремено донео
одговарајућу одлуку, рекламација није
оправдана.
XIII

ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 67.
Предузеће
утврђује
цену
снабдевања топлотном енергијом за
крајњег купца, уз претходну сагласност
Општинског већа.
Цена из става 1. овог члана
утврђује се на основу уредбе којом је
одређена Методологија за одређивање
цене
снабдевања
крајњег
купца
топлотном енергијом, коју доноси Влада
Републике Србије (у даљем тексту:
Методологија).
Поступак
одређивања
цена,
промена цена и процедура за подношење
и
одобравање
цена
снабдевања
топлотном енергијом спроводи се у
складу са Методологијом.
Одлука о ценама из става 1. овог
члана објављује се у „Службеном
гласнику општине Баточина“.

Члан 65.
Ако крајњи купац поднесе
рекламацију квалитета грејања у свом
објекту Предузећу у смислу члана 63.
став 4. ове одлуке, Предузеће ће
спровести поступак по рекламацији у
смислу члана 64. став 2.-7. ове одлуке.
Уколико је крајњи купац уговорио
одржавање
кућне
инсталације
са
Предузећем, Предузеће је правно лице
одговорно
за
одржавање
кућне
инсталације у процедури рекламације
квалитета грејања.

Члан 68.
Општина Баточина може својом
одлуком одредити категорије крајњих
купаца топлотне енергије која плаћају
субвенционирану
цену
снабдевања
топлотном енергијом, као лица која имају
статус
угроженог купца топлотне
енергије.
Одлуком из става 1. овог члана
прописују се критеријуми, услови,
поступак
за
утврђивање
статуса
угроженог купца топлотне енергије,
извор и начин обезбеђивања средстава за
снабдевање
одређеном
количином
топлотне
енергије
под
посебним

Члан 66.
Уколико је узрок рекламације
настао због недостатака на кућној
инсталацији крајњег купца, рекламација
није оправдана, а недостатак је дужан да
отклони крајњи купац.
Уколико је узрок рекламације
настао због недостатака на деловима
технолошке целине система даљинског
грејања
које
одржава
Предузеће,
рекламација је оправдана, а недостатак је
дужно да отклони Предузеће.
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условима, начин вођења евиденције
угрожених купаца и друго.
Одељење за изворне приходе,
привреду, јавне службе и финансије
поступајући по захтеву купца топлотне
енергије, решењем утврђује да ли ово
лице има статус угроженог купца
топлотне енергије, на основу одлуке из
става 2. овог члана.
У случају прописаном ставом 1.
овог члана одлуке, Општина Баточина је
дужна да Предузећу достави списак и
податке о лицима која имају статус
угроженог купца топлотне енергије са
укупно исказаним износом субвенција, до
септембра текуће године за наредну
годину,
као
и
да
надокнади
субвенционирани део цене Предузећу, у
периоду од 30 дана од дана извршења
комуналне услуге.
XIV

основу тарифних елемената прописаних
Методологијом и то површина грејаног
простора
или
запремина
грејаног
простора.
Предузеће одређује и израчунава
тарифе за сваки од тарифних елемената
на начин прописан Методологијом.
Крајњи купци се, за потребе
одређивања цене снабдевања топлотном
енергијом, деле на три тарифне групе:
крајње купце који се снабдевају
топлотном енергијом за загревање
станова (тарифна група "стамбени
простор"), крајње купце који се
снабдевају топлотном енергијом за
загревање пословног простора (тарифна
група "пословни простор") и повлашћене
купце где спадају образовање и здравство
(тарифна група: „повлашћени купци“).
Тарифни
елемент
површина
грејаног простора (m2) примењује се на
тарифну групу „стамбени простор“, док
се тарифни елемент запремина грејаног
простора (m3) примењује на тарифне
групе "пословни простор" и „повлашћени
купци“.

ОБРАЧУН ТРОШКОВА ЗА
ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ
ЕНЕРГИЈУ

Члан 69.
Крајњи купац је дужан да
Предузећу плаћа цену снабдевања
топлотном енергијом, обрачунату на
основу јединичних цена утврђених у
складу са Методологијом из члана 67. ове
одлуке, на основу рачуна које Предузеће
доставља једном месечно, са роком
плаћања наведеним у рачуну.
Обрачун се врши за обрачунски
период од 01. јула текуће године до 30.
јуна наредне године.
Накнада по рачуну за извршене
услуге крајњим купцима топлотне
енергије плаћа се према утврђеној цени за
врсте извршених услуга и одређена је
уговором о извршеним услугама и
Ценовником
услуга
који
доноси
надлежни орган Предузећа.
Члан 70.
Предузеће одређује цену
снабдевање топлотном енергијом
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Члан 71.
У случају раскида уговора о
снабдевању, крајњи купац, чија се
топлотна опрема налази у зградама без
степенишног развода и са степенишним
разводом, има обавезу плаћања 30%
обрачуна
за
сопствену
грејану
површину/запремину.
XV

СЛУЧАЈЕВИ И УСЛОВИ ПОД
КОЈИМА СЕ МОЖЕ
ОБУСТАВИТИ ИСПОРУКА
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Члан 72.
Предузеће
је
обавезно
да
привремено искључи зграду/објекат са
дистрибутивне мреже, прикључка или
топлотне подстанице када крајњи купац
или друго неовлашћено лице предузима
било какве радње на кућној инсталацији,

за
на
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топлотној
подстаници
или
дистрибутивној мрежи, или када су кућне
инсталације неисправне тако да:
а) се угрожава функционисање
дистрибутивне
мреже,
топлотне
подстанице или кућне инсталације;
б)
функционисање
топлотне
подстанице и/или кућне инсталације
представља опасност по безбедност или
здравље људи;
в) могу проузроковати штету на
материјалним добрима или угрозити
испоруку топлотне енергије другим
купцима.
У случајевима из става 1. овог
члана Предузеће је обавезно да искључи
зграду/објекат, односно крајњег купца са
система даљинског грејања и да о
разлозима за искључење без одлагања, а
најкасније у року од 24 сата, у писаној
форми, обавести крајњег купца, односно
орган управљања објектом и Одсек за
инспекцијске послове.
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зградом или другог правног или физичког
лица.
Када пријаву из става 1. овог
члана подноси Предузеће, дужно је да у
пријави наведе податке о власнику
зграде/објекта и доказе на основу којих је
могуће
утврдити
или
учинити
вероватним
да
је
зграда/објекат
прикључен самовољно или супротно
одредбама ове одлуке.
Када пријаву из става 1. овог
члана подноси орган управљања зградом
или друго правно или физичко лице,
комунални инспектор утврђује да ли за
зграду/објекат
постоји
одговарајућа
документација
за
прикључење
на
постојећи
дистрибутивни
систем,
прикључак, топлотну подстаницу или на
кућну инсталацију, а о утврђеним
доказима власник зграде/објекта има
право да се изјасни.
Члан 75.
Комунални инспектор на основу
свих чињеница утврђених у поступку,
доноси решење.
Поступак за доношење решења из
става 1. овог члана је хитан.
Жалба на решење из става 2. овог
члана не одлаже извршење решења.
Трошкове
извршења
решења
којим
је
наложено
искључење
зграде/објекта са дистрибутивног система
сноси власник зграде/објекта који је
прикључен на дистрибутивну мрежу,
прикључак, топлотну подстаницу или на
кућну
инсталацију
зграде/објекта
супротно одредбама ове одлуке.

Члан 73.
Када власник зграде или дела
зграде, или друго правно или физичко
лице,
самовољно
или
супротно
одредбама
ове
одлуке
прикључи
зграду/објекат
на
постојећу
дистрибутивну
мрежу,
прикључак,
топлотну подстаницу или на кућну
инсталацију, или користи топлотну
енергију мимо издатих техничких услова
или мимо услова утврђеним уговором о
снабдевању
топлотном
енергијом,
комунални инспектор је дужан да
спроведе
поступак
за
искључење
зграде/објекта
са
дистрибутивног
система.

Члан 76.
Предузеће може привремено да
искључи зграду/објекат са дистрибутивне
мреже,
прикључка
или
топлотне
подстанице ако:
1. се појаве техничке и друге сметње
на кућним инсталацијама које утичу на
рад дистрибутивне мреже, топлотне
подстанице или кућне инсталације;

Члан 74.
Поступак за издавање налога о
искључењу зграде/објекта из члана 73.
ове одлуке комунални инспектор покреће
по службеној дужности или на основу
пријаве Предузећа, органа управљања
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2. крајњи
купац
или
орган
управљања зградом, без одобрења
Предузећа, повећа прикључну снагу на
топлотној подстаници, регистровану у
бази података;
3. крајњи
купац
или
орган
управљања
зградом
запосленима
Предузећа
онемогућава
улазак
у
просторију у којој је смештена топлотна
подстаница
ради
одржавања
и
регулације;
4. крајњи купац не одржава простор
и приступ до просторија где се налази
топлотна
подстаница,
и/или
нису
испуњени услови за безбедан рад у
топлотној подстаници;
5. Предузеће не може утврдити
власника зграде/објекта;
6. крајњи купац не измири своје
текуће обавезе за испоручену топлотну
енергију најкасније у року од два месеца
од дана доспелости, под условом да је
крајњи
купац
у
писаном
или
електронском облику упозорен на
обавезу по основу уговора, да је позван
да измири заостале обавезе у року који не
може бити краћи од 30 дана од дана
достављања упозорења и да су
задовољени технички услови из члана 79.
став 3. тачка 2.
У случајевима из става 1. овог
члана, Предузеће је дужно да претходно у
писаној или електронској форми упозори
крајњег купца на обавезе по основу
уговора о снабдевању, позове га да
испуни своје обавезе и обавести да ће га
искључити са дистрибутивне мреже,
прикључка или топлотне подстанице ако
у остављеном року не поступи по
упозорењу.
Ако крајњи купац не поступи по
упозорењу из става 2. овог члана,
Предузеће ће привремено искључити
зграду/објекат са дистрибутивне мреже,
прикључка или топлотне подстанице, и о
томе без одлагања, а најкасније у року од
24 сата у писаној форми обавестити
Одсек за инспекцијске послове.
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Ако
крајњи
купац
оспори
постојање или висину обавезе за пружене
услуге и настави да уплаћује рачуне за
текуће обавезе, Предузеће не може да га
искључи са дистрибутивне мреже и да
обустави
снабдевање
топлотном
енергијом до окончања судског поступка
покренутог по захтеву Предузећа чији је
предмет оспоравана обавеза.
Предузеће може привремено да
искључи зграду/објекат са дистрибутивне
мреже,
прикључка
или
топлотне
подстанице у смислу става 1. овог члана,
под условом да су испуњени и други
посебни услови прописани посебним
законом.
Члан 77.
У стамбеној, стамбено - пословној
и пословној згради са више пословних
простора, ако за то постоје разлози из
члана 72. став 1. и члана 76. став 1. ове
одлуке, Предузеће може појединачно да
искључи део зграде, ако постоје технички
услови из члана 79. став 3. тачка 2.
Члан 78.
По
престанку
разлога
за
искључење
зграде/објекта
са
дистрибутивне мреже, прикључка или
топлотне подстанице, Предузеће је дужно
да у року два дана од дана пријема
писаног захтева крајњег купца или органа
управљања зградом настави са испоруком
топлотне енергије.
Предузеће је дужно да најкасније
у року од два дана од измирења дуга за
снабдевање топлотном енергијом, ако је
разлог привременог искључења са
дистрибутивног система неизмирење
рачуна за испоручену топлотну енергију,
и плаћања прописане накнаде за поновно
прикључење, настави снабдевање крајњег
купца топлотном енергијом.
Трошкове поновног прикључења
сноси крајњи купац.
У периоду привремене обуставе
испоруке топлотне енергије у складу са
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чланом 72. и 76. ове одлуке, крајњи купац
има обавезу плаћања цене за испоручену
топлотну енергију у складу са чланом 71.
ове одлуке.
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топлотном енергијом и да тражи обуставу
испоруке топлотне енергије за све крајње
купце који су прикључени на заједничку
топлотну подстаницу.
Захтев за раскид уговора о
снабдевању топлотном енергијом и
обуставу испоруке топлотне енергије за
све крајње купце из става 1. овог члана
подноси се Предузећу у писаној форми, у
периоду од 1. маја до 1. септембра текуће
године.
Предузеће ће искључити крајње
купце у целини у складу са ставом 1. и 2.
овог члана под условима да:
1. орган управљања зграде поднесе
писани захтев из става 2. овог члана за
све крајње купце у складу са ставом 2.
овог члана и писаним путем приложи
сагласност свих крајњих купаца који се
искључују
о
прихватању
услова
искључења и доказ о власништву над
посебним делом зграде за сваког крајњег
купца (препис листа непокретности за
целу зграду);
2. постоје техничке могућности за
искључење у топлотној подстаници или
помоћној топлотној подстаници, или у
прикључној шахти на примарном воду;
3. сви крајњи купци из зграде која се
искључује измире све доспеле обавезе
према Предузећу, или регулишу доспеле
обавезе према важећим процедурама
Предузећа до дана искључења.
Предузеће ће трајно искључити
зграду из става 1. овог члана ако су
испуњени сви услови наведени у ставу 3.
овог члана.

Члан 79.
Крајњи купац има право да
раскине уговор о снабдевању топлотном
енергијом и да тражи обуставу испоруке
топлотне енергије.
Захтев за раскид уговора о
снабдевању топлотном енергијом и
обуставу испоруке топлотне енергије из
става 1. овог члана може се поднети
Предузећу у писаној форми, у периоду од
1. маја до 1. септембра текуће године.
Предузеће ће прихватити раскид
уговора о снабдевању и обуставити
испоруку топлотне енергије ако су
кумулативно испуњени следећи услови:
1. ако крајњи купац поднесе писани
захтев из става 2. овог члана за раскид
уговора и обуставу испоруке топлотне
енергије за грејање стамбеног или
пословног простора у целини и приложи
доказ о власништву над предметним
станом, односно пословним простором
(препис листа непокретности);
2. ако постоје технички услови за
искључење објекта крајњег купца са
дистрибутивне мреже;
3. ако се уз захтев достави писана
изјава крајњих купаца чији објекти имају
заједничку конструкцију са објектом
крајњег купца који тражи раскид уговора
да дају сагласност да подносилац захтева
раскине уговор о снабдевању и да му се
обустави испорука топлотне енергије, уз
сагласност органа управљања зграде;
4. ако крајњи купац измири све
доспеле обавезе према Предузећу, или
регулише доспеле обавезе према важећим
процедурама
Предузећа
до
дана
искључења.

Члан 81.
Предузеће ће у року од 30 дана од
дана подношења захтева за раскид
уговора
о
снабдевању топлотном
енергијом и обуставу испоруке топлотне
енергије одлучити да ли су испуњени
услови за искључење из члана 79. и 80.
ове одлуке.
У случају позитивне одлуке
Предузећа,
крајњи
купац/орган

Члан 80.
Орган управљања зградом има
право да раскине уговор о снабдевању
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управљања
зградом
и
Предузеће
потписују уговор о искључењу са
дистрибутивног система у коме крајњи
купац/орган управљања зградом даје
сагласност Предузећу да периодично
може вршити контролу поштовања
уговора, на начин прописан чланом 82.
ове одлуке и уговором.
Уколико се у поступку контроле
утврди
да
постоји
неовлашћено
прикључење
крајњег
купца
на
дистрибутивни
систем,
односно
неовлашћено
коришћење
топлотне
енергије, или се Предузећу не дозвољава
контрола, крајњи купац/орган управљања
зградом, као потписник уговора о
искључењу, у обавези је да надокнади све
трошкове у складу са чланом 83. ове
одлуке.
Уколико Предузеће утврди да
крајњи купац не испуњава услове
прописане овом одлуком за раскид
уговора
о
снабдевању топлотном
енергијом и обуставу испоруке топлотне
енергије о томе ће обавестити крајњег
купца у року од 30 дана од подношења
захтева.
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орган
управљања
свих
зграда
прикључених на заједничку топлотну
подстаницу о неовлашћеном преузимању
топлотне енергије.
У
случају
неовлашћеног
преузимања топлотне енергије услед
самовласног
прикључења
на
дистрибутивни систем Предузеће може
предузети одмах све неопходне радње на
спречавању неовлашћеног преузимања
топлотне
енергије
(демонтажа
прикључка, затварање вентила, стављање
механичке баријере - блинде...), као и
подношење кривичне пријаве против
починиоца.
Ако Предузеће није у могућности
да изврши контролу из става 2. овог
члана у посебним деловима зграде због
одсуства власника посебног дела или
других разлога, о томе ће обавестити
орган
управљања
свих
зграда
прикључених на заједничку топлотну
подстаницу и комуналну инспекцију,
ради предузимања потребних мера
контроле.
Члан 83.
Лице
које
је
неовлашћено
преузимало топлотну енергију дужно је
да Предузећу и крајњим купцима
прикљученим
на
исту
топлотну
подстаницу из које се то лице снабдева
топлотном енергијом, надокнади све
трошкове и сву штету коју је произвело
неовлашћеним преузимањем топлотне
енергије.
Ако
трајање
неовлашћеног
преузимања топлотне енергије након
искључења са дистрибутивног система
није
могуће
тачно
одредити,
неовлашћено
преузимање
топлотне
енергије се зарачунава од датума
искључења, односно од дана последње
контроле пре неовлашћеног преузимања.

Члан 82.
Предузеће
врши
контролу
искључених
крајњих
купаца
у
породичним кућама, као и контролу
самовласних прикључених породичних
кућа на дистрибутивни систем.
Предузеће
врши
контролу
искључених крајњих купаца у стамбеним,
стамбено - пословним и пословним
зградама, као и контролу самовласних
прикључених
крајњих
купаца
на
дистрибутивни систем у наведеним
зградама, према поднетом писаном
захтеву крајњих купаца или органа
управљања зграде, уз присуство органа
управљања зграде.
Уколико Предузеће утврди да
крајњи купац прикључен на заједничку
топлотну
подстаницу
неовлашћено
преузима топлотну енергију, обавештава
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прекида у испоруци топлотне енергије
услед више силе, или квара на
енергетским
објектима
система
даљинског грејања, или других разлога
који нису могли да се предвиде, односно
спрече (члан 41. став 1. Одлуке);
8) не обавести крајње купце у складу
са чланом 41. став 2. Одлуке;
9) не обавести Општинско веће о
предузетим мерама у складу са чланом
42. став 1. Одлуке;
10) не испоручује купцима топлотну
енергију за грејање објеката у току грејне
сезоне (члан 48. став 1. Одлуке.);
11) не организује дежурну службу за
пријем рекламација и благовремено
интервенисање у случају кварова на
својој опреми и по рекламацијама купаца
(члан 53. став 1. тачка 7) Одлуке);
12) не
спроведе
поступак
изјашњавања корисника услуга на
прописан начин или не достави извештај
о резултатима изјашњавања надлежном
органу у прописаном року (члан 59.
Одлуке);
13) привремено
не
искључи
зграду/објекат са дистрибутивне мреже,
прикључка или топлотне подстанице, а за
то су се стекли услови из члана 76. став 1.
ове одлуке или о томе у прописаном року
не обавести Одсек за инспекцијске
послове (члан 76. став 3. Одлуке);
14) не настави испоруку топлотне
енергије у прописаном року (члан 78.
став 1. Одлуке).
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у Предузећу
новчаном казном у износу од 10.000,00
динара.
За прекршаје из овог члана
комунални инспектор издаје прекршајни
налог у складу са законом.

НАДЗОР

Члан 84.
Надзор над спровођењем одредаба
ове одлуке и над законитошћу рада
Предузећа, врши Одељење за имовинскоправне
послове,
урбанизам,
грађевинарство,
стамбено-комуналне,
инспекцијске послове и инвестиције
Општинске управе општине Баточина.
Члан 85.
Послове инспекцијског надзора
над применом ове одлуке и прописа
донетих на основу ове одлуке обавља
комунални
инспектор, изузев
ако
поједини послови инспекцијског надзора
нису законом или другим прописом
стављени у надлежност других органа.
За прекршаје прописане овом
одлуком комунални инспектор овлашћен
је да изда прекршајни налог.
XVII
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КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 86.
Новчаном казном у износу од
50.000,00 динара казниће се за прекршај
Предузеће ако:
1) не изда решење о одобрењу
прикључења зграде/објекта у прописаном
року (члан 20. став 1. Одлуке);
2) не закључи уговор о привременој
испоруци топлотне енергије или не
отпочне испоруку топлотне енергије у
прописаном року (члан 23. став 4.
Одлуке);
3) не води евиденцију топлотних
подстаница и крајњих купаца (члан 31.
Одлуке);
4) не поступи на начин прописан
чланом 36. став 1, 2. и 3. ове Одлуке;
5) не поступи у складу са чланом 38.
ове одлуке;
6) не поступи у складу са чланом 40.
ове одлуке;
7) не предузме мере на отклањању
узрока и последица поремећаја, односно

Члан 87.
Новчаном казном у износу од
50.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
291

БРОЈ XIV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

1) дозволи приступ неовлашћеном
лицу у просторије у којима је смештена
топлотна подстаница или не поступа у
складу
са
утврђеним
условима
обезбеђења наведених просторија (члан
30. став 2, 3. и 4. Одлуке);
2) не придржава се мера штедње
(члан 43. став 5. Одлуке);
3) не користи и не одржава кућну
инсталацију по прописаним условима и
на прописан начин (члан 55. тачка 8)
Одлуке);
4) не користи топлотну енергију по
прописаним условима и на прописан
начин (члан 55. тачка 9) Одлуке);
5) не омогући овлашћеним лицима
Предузећа приступ топлотној подстаници
и прикључку под условима и на начин
предвиђеним чланом 55. тачка 10) ове
одлуке;
6) не одржава простор и приступ до
просторија где се налази топлотна
подстаница (члан 55. тачка 11) Одлуке);
7) не
обавести
Предузеће
о
кваровима на кућној инсталацији и
опреми (члан 55. тачка 15) Одлуке);
8) прикључује или искључује кућну
инсталацију
или
делове
кућне
инсталације из система даљинског
грејања
без
писане
сагласности
Предузећа (члан 56. тачка 1) Одлуке);
9) празни и пуни носиоцем топлоте
кућне инсталације без писане сагласности
Предузећа (члан 56. тачка 2) Одлуке);
10) скида, поставља или мења грејна
тела у објекту без писане сагласности
Предузећа (члан 56. тачка 3) Одлуке);
11) користи кућне инсталације за
уземљење електричних инсталација и
уређаја (члан 56. тачка 4) Одлуке);
12) мења постављене протоке и
температуре на опреми у топлотној
подстаници (члан 56. тачка 5. Одлуке);
13) мења
параметре
подешавања
опреме у топлотној подстаници (члан 56.
тачка 6) Одлуке);
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14) изводи
радове
на
кућној
инсталацији без писане сагласности
Предузећа (члан 56. тачка 7) Одлуке);
15) мења подешене протоке на кућној
инсталацији без сагласности органа
управљања зградом (члан 56. тачка 8)
Одлуке).
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном у износу од
10.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се предузетник новчаном казном
у износу од 30.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана
казниће се физичко лице новчаном
казном у износу од 10.000,00 динара.
За прекршаје из овог члана
комунални инспектор издаје прекршајни
налог у складу са законом.
XVIII

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

Члан 88.
Захтеви за прикључење на систем
даљинског грејања, за раскид уговора о
снабдевању топлотном енергијом, за
измену услова снабдевања топлотном
енергијом или измену већ прикључене
топлотне опреме, као и други захтеви за
одлучивање о појединачним правима и
обавезама крајњег купца, који су поднети
Предузећу пре ступања на снагу ове
одлуке, а који нису правноснажно
решени до ступања на снагу ове одлуке,
решиће се по одредбама ове одлуке.
Члан 89.
Крајњи купци топлотне енергије
који
нису
закључили
уговор
о
снабдевању топлотном енергијом до
ступања на снагу ове одлуке дужни су да
закључе уговор о снабдевању топлотном
енергијом у року од шест месеци од
ступања на снагу ове одлуке.
Крајњи купци топлотне енергије
који су закључили уговор о снабдевању
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топлотном енергијом до ступања на снагу
ове одлуке чије уговорне одредбе нису у
складу са одредбама ове одлуке, дужни
су да закључе анекс закљученог уговора
којим ће ускладити одредбе уговора са
одредбама ове одлуке, у року од шест
месеци од ступања на снагу ове одлуке.
Ако крајњи купци из става 1. и 2.
овог члана не закључе уговор о
снабдевању топлотном енергијом или
анекс постојећег уговора у прописаном
року, на уговорни однос ових купаца и
Предузећа
непосредно
ће
се
примењивати одредбе ове одлуке.
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Члан 92.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-459/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
__________________________
На основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон,101/2016
- др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 4)
Статута општине Баточина („Сл. гласник
општине Баточина“, бр. 9/19), на предлог
Савета за управљање миграцијама и
трајна решења, Скупштина општине
Баточина, на седници одржаној дана
18.06.2021. године, донела је:

Члан 89.
Одредбе ове одлуке сходно се
примењују и на производњу и испоруку
топлотне енергије зградама које нису
прикључене на дистрибутивни систем, а
са чијим власницима је Предузеће
закључило уговор о преузимању и
коришћењу топлотних извора ради
њиховог
снабдевања
топлотном
енергијом.

ОДЛУКУ
о усвајању Локалног акционог плана
за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица, повратника
по основу споразума о реадмисији,
тражилаца азила и миграната у
употреби без утврђеног статуса на
територији општине Баточина за
период 2021-2025. године

Члан 90.
Предузеће је дужно да у року од
годину дана од дана ступања на снагу ове
одлуке
донесе
Правила
о
раду
дистрибутивног система из члана 17. ове
одлуке.
Члан 91.
Даном ступања на снагу ове
Одлуке престаје да важи Одлука о
условима
и
начину
снабдевања
топлотном
енергијом
(„Службени
гласник општине Баточина“, бр. 16/13).

Члан 1.
Усваја се Локални акциони план
за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица, повратника по
основу
споразума
о
реадмисији,
тражилаца азила и миграната у употреби
без утврђеног статуса на територији
општине Баточина за период 2021-2025.
године.
Члан 2.
Локални
акциони
план
за
унапређење положаја избеглих и интерно
расељених лица, повратника по основу
споразума о реадмисији, тражилаца азила
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и миграната у употреби без утврђеног
статуса на територији општине Баточина
за период 2021-2025. године саставни је
део ове Одлуке.
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тачка 4) Статута општине Баточина којим
је прописано да Скупштина општине
доноси план развоја Општине, планске
документе јавних политика, средњорочне
планове и друге планске документе, у
складу са законом.
Доношењем
овог
ЛАП-а
стратешки се планира унапређење
социјално-материјалног
положаја
и
животног стандарда избеглица, ИРЛ,
повратника, тражилаца азила и миграната
у употреби без утврђеног статуса, кроз
програме стамбеног збрињавања и
економског
оснаживања,
као
и
обезбеђење предуслова за проблема
миграната јачањем капацитете локалне
самоуправе и промовисањем толеранције
према тражиоцима азила и мигрантима у
употреби без утврђеног статуса, што ће
дугорочно посматрано допринети и
побољшању демографске ситуације у
општини Баточина.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-460/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
Образложење
Правни основ за доношење ове
oдлуке садржан је у oдредбама члана 32.
Закона о локалној самоуправи којим су
прописане
надлежности
скупштине
општине, као и у одредбама члана 40.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА
ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА,ПОВРАТНИКА ПО
ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ, ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА И
МИГРАНТА У УПОТРЕБИ БЕЗ УТВРЂЕНОГ СТАТУСА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
ЗА ПЕРИОД 2021-2025. ГОДИНЕ

Баточина, мај 2021. године
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УВОД
Уводна реч председника општине Баточина

На тероторији општине Баточина према попису из 2011. Године, живи 11.760 становника, а
кроз активности повереништва за избегла и интерно расељена лица општине Баточина, у
протеклом периоду регистровано више од 1.000 избеглих и интерно расељених лица. Већи део
ове популације је остао да живи и интегрисао се у нашој локалној заједници, а део је мигрирао
у треће земље тако да је број избеглих и интерно расељених лица сведен на цифру испод 500
људи.
Општина Баточина је услед повољног географског положаја, гостопримства локалног
становништва и развијене привреде седамдесетих и осамдесетих година прошлог века, била
примамљива и стециште многих народа, а првенствено становништва са југа Србије и јужне
покрајине. Немају решено стамбено питање, без прихода су или са минималним надокнадама
недовољним да себи и својој породици обезбеде основне услове за живот.
Израдом Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених
лица, повратника по основу споразума о реадмисији, тражилаца азила и мигранта у употреби
без утврђеног статуса која живе на нашој територији, локална самоуправа изразила је своју
заинтересованост и жељу да својим суграђанима обезбеди услове за што квалитетнији живот у
локалној заједници. Овај документ јасно наглашава да је један од приоритета свих нас који
управљамо овом општином да обезбедимо боље услове живота за све избегле, интерно
расељена лица, повратника по основу споразума о реадмисији, тражилаца азила и мигранта у
употреби без утврђеног статуса који су нашли уточиште у општини Баточина. Локалним
акционим планом препознате су основне потребе избеглих, интерно расељених лица
повратника по основу споразума о реадмисији, тражилаца азила и мигранта у употреби без
утврђеног статуса и њихових породица и одређени су правци нашег деловања у решавању
егзистенционалних питања ове популације. Спремност локалне самоуправе да активно
учествује у решавању актуелних проблема ове категорије становника указују и наменска
средства издвојена буџетом општине за реализацију Локалног акционог плана.
Ослањајући се на своја стручна знања и друге професионалне компетенције Локални
акциони план спроводиће локални кадрови, а за његову реализацију очекујемо помоћ КИРС-а,
домаћих и страних донатора.

Баточина, мај 2021. година

Председник општине Баточина
Здравко Младеновић
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Шта је Локални акциони план за унапређење положаја избеглица, ИРЛ, повратника по
основу споразуму о реадмисији, тражилаца азила и мигранта у употреби без утврђеног
статуса

У овом документу под процесом локалног акционог планирања унапређења положаја
избеглих , интерно расељених лица (ИРЛ), повратника по основу споразума о реадмисији (у даљем
тексту повратници), тражиоци азила и мигранти без утврђеног статуса у употреби,
подразумевамо процес доношења одлука о томе које промене значајне за живот избеглих , интерно
расељених лица, повратника, тражилаца азила и мигранта без утврђеног статуса у потреби
намеравамо да остваримо у свом локалном окружењу у периоду од 2021.-2025. Године. Тај процес
се заснива на идентификовању најбољег начина ангажовања капацитета свих социјалних актера у
заједници у планирању и примени плана.
Према Конвенцији УН о статусу избеглице (1951) избеглица1 je особа која из основног
страха да ће бити прогоњена због своје расе, националне припадности, припадности одређеној
друштвеној групи или због политичког уверења, напустила своју државу и не може, или због
поменутог страха не жели да се у њу врати. Појам избеглице је Протоколом из 1967. Године,
проширен и на особе које су биле изложене ратним страдањима или другим облицима насиља и
зато одлучиле или биле принуђене да напусте своју државу.
Интерно расељена лица2 су она које су биле присиљене да напусте своје домове, али су
остале у границама своје државе. Разлози због којих су били присиљени да напусте своје домове
могу бити различити:рат, насиље, угрожавање људских права, политички прогон или природне
катастрофе (земљотрес, поплава и сл.) Зато што се налазе у границама своје земље, могућности
њихове међународне заштите су ограничене. Иако их, за разлику од избеглица, не штити
Специјална конвенција УН, и даље их штите национални знакови, међународно хуманитарно
право и међународни правни акти у области људских права.
Статус избеглице у Републици Србији, Комесаријат за избеглице и миграције признају у складу са
Законом о избеглицама („Службени гласник РС“, број 18/92, „Службени лист СРЈ“, број 42/02 –
СУС и („Службени гласник РС“, број 30/10).
Повратник по основу Споразума о реадмисији 3 је држављанин Републике Србије за чији
повратак је надлежан орган дао сагласност по основу споразума о реадмисији које је закључила
Република Србија. То су лица која су добровољно или присилно враћена из држава у којима су
неосновано боравила (одбијен захтев за азил, истекла виза) у земље порекла, на основу потписаног
споразума о редмисији између Европске заједнице и Републике Србије.
Споразумом између Републике Србије и Европске уније о реадмисији лица која незаконито
бораве, а који је ступио на снагу 01. Јануара 2008. Године, уговорене стране су регулисале
1

(http://en.wikipedia.org/wiki/Refugee )
(http://www.articleword.org/index.php/Displaced_person )
3
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/lat/pdf/predlozi_zakona/3118-12 Lat.pdf
2
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процедуру повратка особа које не испуњавају или више не испуњавају услове за улазак на
територији државе уговорнице.
Спречавање нелегалних миграција и прихват и интеграција повратника по основу Споразума
о реадмисији представљају један од услова за стављање Републике Србије на Белу шенген листу.
У циљу испуњавања својих обавеза Влада Републике Србије, усвојила је Стратегију
реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији 13. Фебруара 2009. године, („
Службени гласник РС“, број 15/09). Усвојен је и Акциони план за спровођење Стратегије
реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији за период од 2009. и 2010. године.
Тражиоци азила/ лица која траже азил4 су лица која поднесу захтев за азил на територији
Републике Србије, а о чијем захтеву није донета коначна одлука. То значи да су та лица, у складу
са важећом законском регулативом, на територији Републике Србије затражила неки од видова
међународне заштите на законом прописан начин. У складу са одредбама Закона које се односе на
смештај и обезбеђивање основних животнох услова за лица која траже азил Влада Републике
Србије оснива центре у којима они бораве и у буџету обезбеђује средства за функционисање
центара.
Мигранти у употреби без утврђеног статуса – су на територију Републике Србије ушли из
суседних земаља, а пореклом су из ратом захваћених подручја Блиског Истока и Африке. У складу
са појачаним приливом миграната, Влада Републике Србије је 18. Јуна 2015. Године, основала
Радну групу за решавање проблема мешовитих миграционих токова коју чине министри пет
ресорних министарстава, укључујући представника Комесаријата за избеглице и миграције. Радна
група формирана је са задатком да прати, анализира и разматра питања мешовитих миграционих
токова у Републици Србији са посебним освртом на проблеме у овој области, даје анализе стања и
предлоге мера за решавање уочених проблема и усклађивање ставова надлежних државних органа
и других организација и институција које се баве питањем мешовитих миграционих токова.
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица,
повратника, тражилаца азила и миграната без утврђеног статуса у потреби, заснива се на
интерактивном приступу чије су основне методолошке карактеристике да је:







4

Локални – спроведен у локалној заједници и уважава локалне специфичности;
Партиципативан – у изради су укључени битни актери процеса друштвено организоване
подршке избеглим, интерно расељеним лицима, повратницима, тражиоцима азила и
мигрантима без утврђеног статуса у потреби у локалној заједници;
Утемељен на реалним основама, расположивим ресурсима и потребама за унапређење
положаја избеглих, ИРЛ, повратника, тражилаца азила и миграната без утврђеног статуса у
потреби;
Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и позитивним променама којима се
тежи;
Користи савремене методе планирања и анализе свих важних елемената, потребних за
доношење одлука;
Подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној заједници;

Чл. 2. Закон о азилу („Сл. Гласник РС“, бр. 109/2007)
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За потребе процеса израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица,
интерно расељених лица, повратника, тражилаца азила и миграната без утврђеног статуса у
потреби за општину Баточина, коришћени су различити извори и начини прикупљања
података:резултати анкете о потребама избеглих и интернорасељених лица,статистичко подаци
(попис 2011. Година), различити извештаји и документи, подаци Комесаријата за избеглице и
миграције Републике Србије, Повереника за избеглице и миграције општине Баточина, Црвеног
Крста и локалних невладиних организација.

Процес израде локалног акционог плана спроведен је у периоду април-мај 2021. године

Захвалност учесницима / цама у процесу локалног акционог планирања
За потребе израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица, повратника, тражилаца азила и миграната без утврђеног статуса у потреби за
период од 2021.-2025. Године на територији општине Баточина формиран је Општински Савет за
управљање миграцијама и трајна решења коју чине представници/це: локалне самоуправе као
носиоца процеса и формалног доносиоца овог документа, укључујући и Повереништво за
избеглице; институције система које се на локалном нивоу баве питањима избеглих , интерно
расељених лица, повратника, тражилаца азила и миграната без утврђеног статуса у потреби и
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.
Улога општинског Савета за миграције је да:









Унапреди сопствене капацитете за планирање кроз одговарајуће обуке организоване од
стране КИРС-а
Обезбеди потребне податке непосредно од циљних група и социјалних актера у систему
подршке избеглим, интерно расељеним лицима , повратницима, тражилаца азила и
миграната без утврђеног статуса у потреби
Размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес планирања;
Примењују усвојене методе планирања током процеса планирања;
Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са различитим релевантним локалним и
републичким актерима;
Планира, прати реализацију и оцењује успешност Локалног акционог плана за период од
2021.-2025.године
Ради на писању завршног документа,
Иницира јавну расправу о нацрту докумената и допринесе да финална верзија буде
предложена Скупштини општине на усвајање.

Чланови Савета за управљање миграцијама и трајна решења су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бранко Стефановић, представник Општинског већа – председник,
Југослав Минић, Повереник за избеглице и миграције –секретар,
Славомирка Милојевић, представник Црвеног крста – члан,
Милан Павловић, представник Општинске управе – члан,
Оливера Ђорђевић, представник Центра за Социјални рад у Баточини-члан,
Весна Танасијевић, представник Националне службе за запошљавање у Баточини – члан,
Драган Крстић, представник Полицијске станице у Баточини – члан,
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Захваљујемо се свим члановима Савета за управљање миграцијама и трајна решења, на учешћу
у процесу планирања.
Остали актери укључени у сам процес локалног акционог планирања били су представници
различитих институција, организација, укључујући и групе потенцијалних корисника који су
повремено учествовали у консултативном процесу. Посебну захвалност изражавамо Комесаријату
за избеглице и миграције Републике Србије.

Сажетак - Резиме
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица,
повратника, тражилаца азила и миграната без утврђеног статуса у потреби за општину
Баточина (2021-2025) је документ који изражава дугорочна опредељења локалне
самоуправе да побољша услове живота и могућности за интеграцију избеглих, интерно
расељених лица, повратника, тражилаца азила и миграната без утврђеног статуса у
потреби у локалну заједницу. Овај План је заснован на свеобухватној анализи ситуације
релевантне за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица, повратника,
тражилаца азила и миграната без утврђеног статуса у потреби и усмерен је ка свим
особама у општини Баточина које су биле изложене присилним миграцијама и
егзистенцијалним потешкоћама. На основу података према којим располаже Полицијска
управа Крагујевац - Полицијска станица у Баточини – наводи се да је на дан 26.04.2021.
године евидентирано је 35 интерно расељених лица која су извршила обнову боравка, и 2
Повратника по основу споразума о реадмисији.Тражиоце азила и миграната у потреби без
утврђеног статуса нема на територији општине Баточина.
Општи циљ Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица, повратника, тражилаца азила и миграната без утврђеног статуса у
потреби је: Побољшати социјално-материјални положај избеглих и интерно
расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији у општини Баточина
тражилаца азила и миграната без утврђеног статуса у потреби кроз локалне
програме за решавање стамбеног питања и
економског осамостаљивања и
оснаживања.
Специфични циљеви овог плана су:
1) Специфични циљ 1:У периоду од 2021. до краја 2025. год. трајно решити стамбено
питање за најмање 2 породицe избеглих и интерно расељених лица, откупом најмање 2
одговарајућих сеоских домаћинстава;
2) Специфични циљ 2:У периоду од 2021. до краја 2025. год. трајно решити стамбено
питање за најмање 5 породица избеглих и интерно расељених лица које имају започет
недовршен стамбени објекат или поправку постојећих старих објеката, доделом
бесповратних грађевинских грантова;
3) Специфични циљ 3: У периоду од 2021. до краја 2025. год. економски оснажити и
осамосталити најмање 10 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника по
основу споразума о
реадмисији доделом доходовних пакета и програма
самозапошљавања – покретање сопственог бизниса.
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4) Специфични циљ 4: До краја 2025. Године, створити услове за јачање толеранције и
разумевање потреба тражиоца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса
унапређењем квалитета живота у локалној заједници кроз побољшање комуналних услуга,
опремањем простора за здравствене, едукативне, културно – уметничке и друге услуге,
кроз опремање дечијих и спортских игралишта.
5) Специфични циљ 5: До краја 2025. године омогућити континуирано спровођење
активности усмерених на разумевање културолошких различитости између тражилаца
азила и / или миграната у употреби без утврђеног статуса и примењујуће средине развојем
дијалога и организовањем тематских радионица, округлих столова и других активности
усмерених ка отклањању предрасуда и бољем разумевању потреба.
6) Специфични циљ 6: До краја 2025. Године, омогућити јачање капацитета институција
локалне самоуправе у управљању миграцијама кроз обуку кадрова за израду пројектних
предлога у циљу обезбеђивања средстава намењених мигрантима.
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица,
повратника по споразуму о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без
утврђеног статуса, има предвиђене аранжмане за имплементацију, праћење (мониторинг)
и оцењивање успешности (еваулација).
За реализацију ЛАП-ом утврђених задатака – циљева током периода
имплементације биће потребна средства у износу од 100.000,00 евра која ће делом бити
обезбеђена из буџета локалне самоуправе, а делом из других извора финансирања
(републичких, иностраних и домаћих фондова)
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ПОГЛАВЉЕ 1.
Основни подаци о општини Баточина
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
km2, 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. Баточина се налази на 150 км аутопута Београд-Ниш (аутопут E-75, који је
део коридора A-10) у непосредној близини саобраћајне петље. 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 59 км. Најкраћа је према Свилајнцу, дуга
око 5 км, а најдужа према крагујевачкој општини-приближно 20 км. Кроз Баточину
пролази магистрални пут M - 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.
Аминистративно - 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. Поред варошице и села Баточине, на територији
општине се налазе и 10 сеоских насеља: Прњавор, Кијево, Жировница, Доброводица,
Брзан, Милатовац, Никшић, Бадњевац, Градац и Црни Као.
По последњем званичном попису становништва из 2011 године у општини Баточина
живело је 11760 становника, што представља умањење броја становника за 3,77% у
односу на претходни попис.

Попис
1971

Попис
1981

Попис
1991

Попис
2002

Попис

12459

13428

13459

12220

11760
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Општину Баточина су, као и већину општина у Србији, карактерисала миграторна
кретања из руралних ка урбанизованим деловима општине. Ова појава условила је да
89,5% становништва буде сврстано у категорију урбаног, приликом званичног пописа
2011.године. Осим наведених, миграторних кретања, израженија природна
депопулација руралних средина представља још један разлог оваквог односа. Општина
Баточина је територјално организована у 11 насеља у којима број становника варира од
176, у насељу Никшић, до 5804 колико има само насеље Баточина. Овај податак
указује да преко 49,35% становништва читаве општине живи у насељу Баточина. Од 11
насеља општине, 5 има мање од 500 становника, а само 3 преко 1000 становника.
Табела бр.1. Становништво општине Баточина по насељима
и попису становника
Насеље
1991
2002
2011
Бадњевац

1272

1165

1084

Баточина

5584

5574

5804

Брзан

2694

2073

1754

Градац

273

245

206

Доброводица

537

420

381

Жировница

974

830

742

Кијево

699

549

482

Милатовац

584

584

555

Никшић

139

148

176

Прњавор

211

186

166

Црни Као

492

446

410

УКУПНО

13459

12220

11760

Извор: Републички завод за статистику
Просечна старост становништва општине Баточина, по поменутом попису, износи 41,2
године и како је просечна старост становништва у Републици била 40,4, а у
Шумадијском округу 40,7 година, становништво у општини Баточина је просечно
незнатно старије, што је резултат процената са којима учествују поједине старосне
категорије.
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Табела бр.2. Старосна структура становништва општине Баточина према попису
становништва из 2011.године
Број становника
491
601
583
681
722
741
765
763
712

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44

Број
становника
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75 и више

724
846
1057
973
541
570
990

Извор: Републички завод за статистику
Чињеница да према подацима са пописа становништва из 2011 године у укупном
контигенту становништва, радно способно становништво учествује са 82,51%, док је
учешће становништва старијег од 65 година 17,49%, као и негативна стопа природног
прираштаја и да је најбројнији контигент становништва у распону година од 55 до 59,
јасно указују да општина Баточина, као и цела Србија има проблем са ''старењем''.
Образовна структура становништва општине Баточина старијег од 15 година старости
према наведеном попису није задовољавајућа. Најбројнија групација је са средњим
образовањем (49,33%), основно образовање има 23,56%, а чак 27,11% је без основног
образовања,
што захтева веће ангажовање локалне заједнице на едуковању
становништва.
Највећи број становника општине Баточина је српске националности – 97,9%.Од
осталих етничких групација највећу заступљеност имају Роми (0,5%) и Македонци
(0,22%).

1

27

Немци

Муслимани
2

2

Остали

9

Роми

1

Македонци

7

Мађари

Албанци

11 514

Југословени

Срби

Број

Бугари

Националност

Табела бр. 3. Структура становништва по националности

55

145

Извор: Републички завод за статистику

Непосредна близина Крагујевца, привредно-индустријског центра Шумадије, утицала
је на развитак баточинске општине која је у својој привредној структури имала
могућност за развој пољопривреде, индустрије, трговине и туризма.
Општина Баточина категорисана је као средње развијена општина. Од педесетих
година прошлог века до данас, привредни развој општине заснивао се на индустријској
производњи, базираној на текстилној, металопрерађивачкој индустрији, индустрији
производње и прераде гуме и индустрији експлоатације камена. Поменути сектори
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заузимали су највеће учешће у броју запослених и економском агрегату, генерисаном
на територији општине Баточина. Изазови и промене тржишних трендова последњих
15 година довели су до девастирања, а у неким случајевима до пропадања, накада
великих привредних субјеката.
У периоду транзиције значајно расте предузетничка иницијатива, што потврђује
велики
број основаних малих предузећа и предузетничких радњи, које су се углавном
определиле
за обављање трговинских, угоститељских, занатских и других услужних делатности.
Главни генератор привредног развоја општине Баточина чине осам предузећа из МСП
сектора која су наведена у наредној табели.
Табела бр.6. Преглед назначајнијих МСП
Назив
Делатност
ДОО Сељак
Предузеће за производњу,
трговину и услуге
ДОО Ђорђевић
Предузеће за производњу,
трговину и услуге
ДОО Тигар пласт-Павловић
Превоз робе у друмском
саобраћају
ДОО Алуролл
Трговинско-производно
предузеће
ОД Брзан-пласт
Рециклажа неметалних отпадака
и остатака
ДОО Полипак
Производња амбалаже од
пластичних маса
ДОО Енмон-КГ
Предузеће за производњу,
промет и услуге
ДОО Грахаутомативе
Предузеће електричне опреме за
моторе и возила

Природне погодности (рељеф, геолошки и педолошки састав тла, климатске
карактеристике и хидролошке прилике) омогућили су да пољопривреда заузима једно од
најзначајнијих места у привреди општине Баточина. Општина Баточина састоји се од
дванаест катастарских општина и под пољопривредном површином је 9.656 ха,али се
користи се тек 6.835 ха,што значи да се 1/3 земљишта не користи у пољопривредно сврхе,
из различитих разлога. Од 6.835 ха коришћене површине, на оранице и баште отпада 6.012
ха, где жита заузимају 4.301. ха, индустријско биље 381 ха, повртно биље 63 ха, а крмно
биље 1.267 ха.
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. Највеће учешће у структури
пољопривредног земљишта имају оранице и баште што је добра предпоставка за развој
ратарства и повртарства. Велики проблем представља веома мала површина под системом
за наводњавање, готово занемарљива, тек неких 40 ха , иако је хидрографски потенцијал
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изузетан пре свега присуства великих река као што су Велика Морава и Лепеница, али и
великог присуства подземних вода погодних за изградњу бунара. Иако су системи за
наводњавање готово у траговима, системи за заштиту од штетног дејства спољних вода су
заступљени али још увек недовољно. Системи обалоутврда и каналска мрежа постоји на
већем делу територије, али је веома запуштена и слабо одржавана. Уз улагање одређених
средстава за ревитализацију и адаптацију, степен угрожености од спољних вода би
свакако био мањи, с обзиром да је територија општине веома подложна поплавама.
Сточни фонд
Традиционално, на територија општине Баточина је одувек била позната по сточарској
производњи, пре свега товних јунади, свиња и јагњади, али и млека и млечних производа.
Веома погодни природни услови омогућили су да се сточарством бави највећи број
пољопривредних газдинства. Предност је пре свега у постојању квалитетних ливада, али и
изузетних приноса у производњи крмног биља, што је карактеристика овог краја.
Недостатак представљају стари и лоши објекти за смештај стоке али и расни састав, који
није најквалитетнији у глобалу. Последњих година највећи проблем представља тржиште
и цене сточарских производа, па су за пласман сточари препуштени сами себи.
Према подацима Пописа пољопривреде 2012. Године, на територији општине Баточина
гаји се укупно 1.414 говеда најчешће сименталске расе и домаћег шареног говечата у типу
сименталца расе и домаћег шареног говечета у типу сименталца и неколико десетина
холштајн расе, од тога 709 крава, 7.382 свиња претежно мелеза јокшира, ландрас и
пиетрен расе, од тога, од тога 912 крмача, 5980 грла оваца претежно витенберг и
илдефранс расе, од тога 4 587 оваца за приплод, 626 грла коза, 14 коња, 50 838 кокоши,
1.200 грла друге перади и 3.155 кошница.
Општина Баточина је све до 90-их година била широко позната чак и ван граница по
изузетној доброј сточарској производњи телади, јунади, прасади и товљеника који су се
производили у задругама и код коопераната који су услужно производили за потребе
задруге. Готово свако село општине
је имало своју задругу, и готово сваки
пољопривредни произвођач је био део задружног система и заједно су чинили окосницу
привредног напретка општине. То је „златни“ период пољопривредне општине и готово
70% механизације, опреме и објекта датира из тог периода. Данас је, нажалост ситуација
потпуно другачија и једино што се може констатовати да је тренутно на територији не
постоји ни једна регистрована задруга, а све оне које су до последњег тренутка
покушавале да се одрже и послују, угашене почетком овог века. Данас, највећу логистику
али и сву другу врсту помоћи пољопривредницима пружа Канцеларија за пољопривреду
општине Баточина, у оквиру које егзистира и Удружење пољопривредника „Баточина“
под чијим именом је регистрована и основана одгајивачка организација у сточарству.
То се пре свега односи у пружање стручне помоћи приликом реализације својих развојно
инвестиционих планова, организовање стручних предавања, саветовања, семинара,
сајмова, трибина, екскурзија, изложби, смотри, као и других видова стручних
оспособаљавања, упознавање пољопривредника са актуелном законском регулативом,
обележавање и вођење матичне евиденције у сточарству. Послове регистрације и
пререгистрације газдинства, израде бизнис планова, конкурсне документације за кредите
и субвенције.
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У квалификационој структури незапослених доминирају лица са средњом стручном
спремом, а посебан проблем представља висок удео незапослених без квалификација (I и
II степен стручне спреме).
Табела бр.8. Структура незапослених по степену
стручне спреме на дан 28.04.2021. године
СТРУЧНА
СПРЕМА
I и II
III
IV и V
VI
VII и VIII
УКУПНО

УКУПНО

ЖЕНЕ

576
483
480
40
55
1634

345
228
249
25
38
885

Извор:Национална служба за запошљавање

Шема 1: Организациона структура локалне самоуправе
Скупштина Општине
(29 одборника/ица)
Председник
Скупштине општине
Заменик председника
Скупштине општине
Секретар Скупштине
општине
Јавно
правобранилаштво

Општинско веће
(7 чланова/ица)

Председник Општине

Општинска управа

Заменик Председника
општине

Начелник
Општинске управе
Одељење за општу
управу
Одељење за изворне
приходе,привреду,
јавне службе и
финансије
Одељење за
имовинско-правне
послове, урбанизам,
грађевинарство,
стамбенокомуналне и
инспекцијске
послове

Стручна служба
органа општине

Правни извор делатности и овлашћења општине Баточина
чине Закон о локалној самоуправи и Статут општине.
• Органи Општине су: Скупштина општине, Председник општине,Општинско веће
и Општинска управа
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Скупштина је највиши орган власти, која извршава законодавне функције и
састављена је од 29 одборника
Председник општине је и председник општинског већа, представља и заступа
општину и наредбодавац је за извршење буџета.Председник општине има заменика
и два помоћника.
Општинско веће има извршну власт у општини и чине га 7 чланова. Веће
непосредно је одговорно за предлагање и извршавање одлука и других аката
Скупштине општине и стара се о извршењу и располагању средствима буџета.
Општинска управа као јединствена служба, образована је за непосредно
спровођење и извршавање закона, општинских и других прописа, као и
омогућавање остваривање права грађана.
Повереништво за избеглице припада Одељењу за општу управу и повереник је
самостални стручни сарадник са оперативним ангажманима усмереним ка
учесталим и непосредним контактима са представницима домаћих и међународних
хуманитарних организација и свакодневним стручно - административним
пословима.

ПОГЛАВЉЕ 2.
Подаци о избеглим и интерно расељеним лицима
у општини Баточина
У периоду од 1992. до 1996. године уточиште на територији општине Баточина према
званичним подацима – попису из 1996 године, у колективним центрима у Бадњевцу и
Брзану и приватном смештају нашло је 409 избеглих и прогнаних лица.
Наредних година број регистрованих избеглих и прогнаних лица знатно се смањио.
Затворени су Колективни центри, најпре у Бадњевцу, а новембра 2001. године и у Брзану.
Према попису из 2004/2005 године на територији општине Баточина регистровано је 51
избегло лице, септембра 2009 године 42, а према евиденцији повереништва за избеглице
општине Баточина почетком 2011. године 22 лица. Осетно смањење ове популације
условљено је првенствено променом места-општине боравка, а потом пријемом у
држављанство РС- пријавом пребивалишта, повратком у матичне државе и пресељењем у
треће
земље.
Након збивања на Косову и Метохији, 1999.године на подручју општине Баточина
привремени боравак из ове покрајине нашло 690 лица, септембра 2009 године број ИРЛ
увећао се на 775, а према евиденцији повереништва за избеглице општине Баточина
почетком 2011. године на подручју општине Баточина са статусом ИРЛ регистровано је
664 лица.
На основу података према којим располаже Полицијска управа Крагујевац Полицијска станица у Баточини – наводи се да је интерно расељених лица која врше
обнову боравка на територији општине Баточина по годинама је следећи:
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2018. године обновило боравак 114 интерно расељено лице,
2019. године обновило боравак 110 интерно расељених лица,
2020. године обновило боравак 88 интерно расељених лица,
2017. године обновило боравак до 26.04.2021. године 35 интерно расељених лица,
Број повратника по основу споразума о реадмисији:
2018. године 14 повратника по основу споразума о реадмисији.
2019. године 16 повратника по основу споразума о реадмисији.
2020. године 19 повратника по основу споразума о реадмисији.
2021. година до 26.04.2021. године 2 повратника по основу споразума о реадмисији.
На основу података Комесаријата из 2008 године у укупној популацији избеглих
и ИРЛ који су регистровани на подручју општине Баточина особе женског пола
заступљеније су и тај однос израженији је код избеглих лица где је учешће жена са 60,41
% , а код ИРЛ 50,85% .
Табела бр.11. Полна структура избеглих и ИРЛ 2008.године
пол
мушкарци
жене
у к у п но

ИРЛ
372
385
757

избегла лица
19
29
48

Образовна структура ове популације је неповољна јер у укупној популацији интерно
расељених лица са 53,36% заступљена су лица са основном школом или која су без школе
или немају завршену основну школу. Код избеглих ова категорија заступљена је са
33,33%.
Табела бр.12. Образовна структура избеглих и ИРЛ 2008.године
Образовање
без школе
непотпуна основна школа
основна школа
средња школа
виша школа
висока школа
магистар
доктор наука
укупно

ИРЛ
391
0
13
94
221
20
18
757
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На територији општине Баточина већи део ове популације која је током протеклих
двадесетак година нашло уточиште остало је да живи и интегрисало се. Знатан део, уз
сопствено залагање и ангажовање, као и помоћ домаћих и страних донатора обезбедило је
себи нормалну егзистенцију али постоји не тако мали број ове категорије који још увек
живи у изузетно тешким социјално-матерјалним условима. Немају решено стамбено
питање, станују код рођака или станодаваца или у објектима који немају основне услове
за живот, без прихода су или примају минималну надокнаду услед незапослености од
Националне службе за запошљавање, а има и породица које су корисници матерјалног
обезбеђења (4 избеглих породица и 4 породице ИРЛ) и једнократне новчане помоћи.
Прецизних података о запослености/незапослености избеглих и ИРЛ не постоји из разлога
што многи раде у тзв. ''сивој зони'' и непријављени од стране послодавца. На основу
података Комесаријата за избеглице Републике Србије из 2008 године, од укупног радно
способног становништва ИРЛ запослено је 35,07% , 38,80% су издржавани, а 15,67%
остварују повремене приходе. Радно ангажована-запослена избегла лица у укупној
популацији заступљени су са свега 6,52% , а 76,08% чине издржавана (незапослени,
студенти/ученици) избегла лица.
Табела бр.13. Структура избеглих и ИРЛ према радном ангажовању 2008.године
Радни однос (стан.стар.од 15 год.)
студент/ученик
запослени
повремено запослени/остало
пензионисан
незапослен
у к у п н о

ИРЛ
137
235
105
70
123
670

избегла лица
9
3
2
6
26
46

На подручју општине Баточина избегла и привремено расељена лица нису формирала
сопствена удружења, нити сопствену невладину организацију која би у локалној и широј
јавности заступала њихове интересе. При општини формиран је Локални савет за
управљање миграцијама и трајна решења од пет чланова.

ПОГЛАВЉЕ 3.
Анализа ситуације и закључци
Анализа контекста или радног окружења је обухватила четири врсте квалитативних
анализа:
1.Анализу или Преглед документације о ширем радном окружењу,
2.Анализу стања (СWОТ),
3.Анализу заинтересованих страна,
4.Анализу проблема.
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Анализа или Преглед документације о радном окружењу обухватила је неколико
кључних националних стратешких докуманата релевантних за ову област, актуелни
законски оквир који регулише питања избеглих лица у Републици Србији, стратешка
документа општине Баточина и реализоване и актуелне пројекте и програме намењене
избеглим и ИРЛ у општини.
Национални стратешки документи од значаја за питања избеглих и интерно расељених
лица су:
•
•
•
•
•
•
•
•

Конвенција УН о статусу избеглица (1951.године);
Женевска конвенција која регулише рад Црвеног Крста (1949 године)
Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица
за период од 2015. До 2020. Године;
Национална стратегија одрживог развоја (2008.године)
Национална стратегија привредног развоја Републике Србије 2006-2012;
Национална стратегија запошљавања за период од 2011-2020;
Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период
од 2014. – 2024. године;
Стратегија развоја социјалне заштите;

Актуелни законски оквир за питања избеглица је Закон о избеглицама („Сл. Гласник
РС“ БРОЈ 18/92, ,,Сл. Лист СРЈ“ број 42/2002- Одлука СУС и „Сл. Гласник РС“ БРОЈ
30/2010).
Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица,
дефинише основне правце деловања – обезбеђивање услова за повратак и локалну
интеграцију, што је потпуно у складу са међунарадно прихваћеним циљевима за решавање
положаја ове групе грађана.
Остале наведене националне стратегије пружају основу и дају смернице за развијање мера
и акција у области локалне интеграције избеглих и интерно расељених лица, односно
локалне реинтеграције повратника, којима се може допринети унапређењу њиховог
животног стандарда и укупног друштвеног положаја.
Локална стратешка документа значајна за унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији у општини Баточина су:




Стратегија локалног одрживог развоја општине Баточина,
Стратегија развоја социјалне заштите,
Акциони план запошљавања,

Најважнији закључци ове анализе су следећи:


Национална стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица
(2002) дефинише основне правце деловања – обезбеђивање услова за повратак и
обезбеђивање услова за локалну интеграцију, што је потпуно у складу са
међународно прихваћеним циљевима за решавање положаја ове групе грађана.
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 Стратегија за управљање миграцијама (2009) дефинише планско и организовано
управљање миграцијама праћењем спољних и унутрашњих миграционих кретања, и
спровођењем активности које ће довести до подстицања регуларних и сузбијања
нерегуларних миграција, као решавање проблема избеглица и интерно расељених
лица, кроз ефикасни и ефективни прихват и одржива социо – економска реинтеграцију
повратника – грађана Републике Србије по основу споразума о реадмисији;

 Стратегија реинтеграције повратника по основу споразума о реадмисији (2009)
утврђују приоритетне области, као што су: издавање личних докумената, решавање
питања смештаја, стварање могућности за запошљавање и остваривање других права,
као што су право на здравствену заштиту, образовање, социјалну и породично правну
заштиту, итд. Одсуство координације и размене информација о повратницима
представља озбиљну сметњу у регистрацији лица која се враћају по основу реадмисије,
утврђивању њихових потреба и пружању адекватне заштите ради њиховог
укључивања у нову средину.
 Остале наведене националне стратегије пружају основу и дају смернице за
развијање мера и акција у области локалне интеграције избеглих и интерно
расељених лица којима се може допринети унапређењу њиховог животног
стандарда и укупног друштвеног положаја.

Локална стратешка документа општине Баточина указују на проблем
избеглих,
интерно расељених и повратника у општину као и начин њихове
интеграције у
локалну заједницу.

Програми и пројекти за избегле и ИРЛ који су до сада реализовани, као и
они који су у току, бавили су се решавањем следећих питања: становање, економско
оснаживање, лична документација, спајање раздвојених породица и социјално-правна
подршка. Ови програми и пројекти дају директиве и за будући рад на унапређењу
положаја избеглих и интерно расељених лица.
Анализа стања у локалној заједници по питањима унапређења положаја избеглих
,интерно расељених лица и повратника извршена је кроз идентификовање досадашњих
активности и резултата у овом домену и сагледавање позитивних капацитета и слабости
локалне заједнице, као и могућности и препрека са којима се суочава у свом радном
окружењу. Анализа је урађена коришћењем SWОТ технике.
Најважнији закључци ове анализе су:
- Локална заједница има значајне капацитете и заинтересована је да заједно са осталим
актерима ради на унапређењу положаја избеглих, интерно расељених лица, повратника,
тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса. Главне снаге локалне
заједнице релевантне за питања ове популације су: политичка воља и подршка општинске
структуре власти и стратешки приступ развоју општине у различитим областима. У даљем
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раду требало би побољшати следеће капацитете локалне заједнице: повезаност између
базе података различитих институција, сарадња са приватним сектором и планирање
наменских средстава у буџету локалне самоуправе за унапређење положаја избеглих,
интерно расељених лица, повратника у оквиру посебне буџетске линије. Неусклађеност
школског образовног система и неадекватна образовна структура са потребама привреде,
отежава економски положај ове категорије и њихово запослење.
- Најзначајније спољашње могућности, које из ширег друштвеног окружења делују на
питања избеглих, интерно расељених лица и повратника у локалној средини су: политички
консензус на националном нивоу за унапређење положаја избеглих, интерно расељених
лица и повратника, активности и програми КИРС-а, приступ ИПА фондовима и постојање
регионалног стамбеног програма. Као важне препреке из спољашнег окружења које би
требало узети у обзир у процесу даљег планирања, идентификоване су следеће: лоша
глобална економска ситуација и постепено смањење донаторских фондова намењених
овим питањима.
- Искуство установа, невладиних организација и локалне самоуправе у спровођењу
пројеката, отвара могућност добијања донаторских средстава која су неопходна за
испуњење свих активности ЛАП-а, што би требало да допринесе превазилажењу
препрека, као што је неповољна ситуација у земљи.
Анализом заинтересованих страна
Овом анализом идентификују се кључне заинтересоване стране за унапређење положаја
избеглих, интерно расељених лица, повратника, тражилаца азила и миграната у потреби у
општини Баточина, које су диференциране на крајње кориснике/це услуга и кључне
партнере локалној самоуправи у развијању и примени мера и програма.
Крајњи корисници/це Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица су:
•
•
•
•
•
•
•

Избегли и интерно расељени у приватном смештају који немају трајно решено
стамбено питање,
Избегли и интерно расељени који немају средстава да заврше започету стамбену
изградњу или да поправе постојеће објекте,
Вишечлане и вишегенерацијске породице избеглих и интерно расељених лица – У
питању су породице које имају пет и више чланова, што је карактеристично пре свега
за интерно расељена лица,
Породице избеглих и интерно расељених чији је члан/ови ОСИ, хронично болесна
особа и/или дете са сметњама у развоју,
Породице погинулих, киднапованих и несталих на Косову и Метохији.
Самохрани родитељи,
Радно способни, незапослени избегли и интерно расељени који траже посао. Нема
званичне евиденције ових особа, јер ниједна институција, па ни Националне служба за
запошљавање , не води посебну евиденцију ових лица. Према сазнањима и проценама
Повереништва, преко 70% избеглих и интерно расељених лица су радно способни, а од
тог процента око 40% су активни тражиоци посла. Значајан проблем представља
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чињеница да многи су без квалификација и не владају модерним знањима и вештинама
потребним за рад у савременом привредном и друштвеном окружењу,
Самачка домаћинства.
Повратници по основу Споразума о редмисији,
Тражиоци азила,
Мигранти у потреби без утврђеног статуса

Кључни партнери у локалној самоуправи су:
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Општинска управа, која обезбеђује општи оквир, локалну регулативу и услове за
релизацију подршке избеглим и интерно расељеним лицима у локалној заједници.
Повереништво за избеглице које врши поверене послове у оквиру своје основне
делатности и координацију различитих програма на локалном нивоу усмерених на
пружању обухватне подршке избеглим и интерно расељеним лицима кроз различите
програме и индивидуалну помоћ.
Центар за социјални рад у оквиру своје надлежности организује и спроводи различите
услуге социјалне заштите у локалној заједници и пружа друге врсте законом
предвиђене подршке избеглим и интерно расељеним у остваривању социјалних права.
Црвени Крст, кроз своју основну делатност и програме пружа разне врсте помоћи овој
циљној групи.
Национална Служба за запошљавање – кроз своје програме самозапошљавања и
запошљавања, помажу запошљавању избеглих и ИРЛ даје одређене приоритете
избеглим и интерно расељеним лицима.
Образовне институције (предшколска установа, основне и средња школа)- које
укључују у образовни систем избегла и ИРЛ под једнаким условима. Поред
укључивања у образовни систем под једнаким условима као и за све друге
ученике/полазнике, ове институције сарађују у свим другим програмима намењеним
овој циљној групи.
Здравствене институције – Дом здравља који кроз обављање своје основне делатности
доприноси побољшању здрављу становништва, па тиме и избегличкој популацији.
Пружа различите услуге из свог домена рада и сарађује са другим институцијама у
програмима намењеним избеглим и интерно расељеним лицима.
Међународне организације, укључујући и домаће НВО – УНХЦР, Интерсос, Визија,
Викторија и друге чија се активност огледа у донаторским програмима у области
становања, доходовне делатности и правне помоћи.
КИРС (Комесаријат за избеглице Републике Србије), чија се улога огледа у
координацији различитих програма за избегле и интерно расељене, преко мреже
повереника и кроз сарадњу са локалном самоуправом.
Министарство рада и социјалне политике које кроз систем социјалне заштите
обезбеђује остваривање свих законом предвиђених права у овој области за интерно
расељена лица и за избеглице.

Анализа проблема
Анализа проблема је показала да су главни проблеми избеглих, интерно расељених лица и
повратника следећи:
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Нерешено стамбено питање. Са овим проблемом се суочавају избеглих, интерно
расељених лица и повратника који станују приватно и суочени са проблемом
плаћања закупа станова и режијских трошкова. Да би умањили те трошкове, често
станују у неадекватним условима и у недовршеним стамбеним објектима,
Незапосленост и материјално сиромаштво. Генерално висока стопа
незапослености у локалној заједници и недостатак радних места, условљавају
високу незапосленост избеглих, интерно расељених лица и повратника. Већина
избеглих и интерно расељених баве се привременим и повременим пословима који
нису регистровани и другим облицима стицања зараде у сивој економији.
Проблему незапослености додатно доприноси и незаинтересованост једног дела
интерно расељених лица за активно тражење посла, јер примају месечну новчану
надокнаду за лица која су радила у друштвеним предузећима на КиМ. Иако је ова
надокнада скромна, они који је примају, не желе да је изгубе, јер им улива
минимум социјалне сигурности,
Неодговарајућа образовна и квалификациона структура у односу на потребе
локалне привреде. Међу избеглим и интерно расељеним лицима доминирају особе
са основном школом и III и IV степеном стручности. Додатни проблем представља
што образовни профили за које су ове особе стекле квалификацију често не
одговарају потребама развоја привреде и других делатности у Баточини,
Отежано располагање сопственом имовином у земљама и/или местима
порекла. Овај проблем се манифестује на локалном нивоу, али његово решавање је
везано за националне институције и сарадњу Србије са бившим републикама СФРЈ,
На територији општине Баточина живи већи број избегличких и ИРЛ породица
које су започеле градњу стамбених објеката, али немају могућност завршетка
градње,
Пасивност избегличких и ИРЛ породица и повратника , која се огледа пре свега
у недовољној активности у циљу побољшања сопственог положаја,
Непоседовање потребних личних докумената. Великом броју избеглих, ИРЛ и
повратника основни проблем чини остваривање права на лична документа
(држављанство и пребивалиште) у Републици Србији, због административних и
финансијских потешкоћа у прибављању докумената потребних за подношење
захтева за пријем у држављанство и након тога за издавање личне карте. Велики
део избегличке популације је управо због овога искључен из система социјалне
заштите Републике Србије (право на социјалну помоћ, туђа нега и помоћ, дечији
додатак, родитељски додатак и др...) Такође је присутан и део избегличке
популације који се још увек није определио за интеграцију и прихватање
држављанства РС из страха да би то било препрека у остваривању или решавању
до сада нерешених права у матичним земљама (имовинска права, права на пензију,
упис радног стажа и сл.). Одређени број повратничке популације такође нема
чврсту одлуку за реинтеграцију (вишеструки повратници), што успорава и отежава
остваривање њихових права у оквиру реинтеграције,
Приступ здравственој и социјалној заштити: према Закону о здравственој
заштити избегла и интерно расељена лица имају потпуно иста права као и
домицилно становништво.Међутим, у овој области евидентирани су велики
проблеми у остваривању права, због нерешеног статуса већег броја избеглих лица,
којима током пописа избеглица 2004/2005. године, статус избеглице није потврђен
или се нису на овај попис одазвала. Ова лица су или у поступку за добијање
држављанства РС или још увек нису ни поднела захтев за добијање истог, немају у
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РС ни боравиште, те немају право на здравствену заштиту ни по једном основу.
Међу овим лицима је велики број старих и болесних лица, која због неукости и
болести веома тешко превазилазе административне препреке да би ово право
остварили.Недовољна брига о сопственом здрављу код избеглица и ИРЛ је
пратилац њиховог живота. Евидентирају се и појаве посттрауматског ратног
синдрома код избеглица и ИРЛ. Проблеми повратника по реадмисији у области
приступа здравственој и социјалној заштити огледају се кроз непоседовање
здравствене књижице ( због незаинтересованости) као личне медицинске
документације (хронични болесници, деца),
Честе миграције ове популације, без евидентирања у бази података,
Депопулација и старење становништва,

Закључци:
• Велики број избеглица се до сада интегрисао на територији општине Баточина
(сопственим средствима или уз помоћ одређених донатора), али и даље постоји
велики број породица међу избегличком популацијом које нису решиле стамбено
питање.Потребно је ове већ постојеће механизме и структуре и њихове активности
повезати са унапређењем положаја избеглих и интерно расељених.
• Непостојање одговарајућих програма, који би применом разних субвенција
смањили степен сиромаштва међу избеглим лицима и ИРЛ.
• Честе миграције избеглих, ИРЛ и повратника без евидентирања нових адреса
боравишта, имају за последицу отежано проналажање тих лица.
• Имајући у виду лошу демографску ситуацију, смањење броја становништва и
општу депопулацију, овај план представља део локалних напора усмерених ка
поправљању овакве неповољне ситуације, активностима које су усмерене на
стамбена решења, нарочито откуп домаћинстава с окућницом, доделу пакета
грађевинског материјала за завршетак започете градње или адаптацију неусловних
стамбених објеката и доделу монтажних кућа.

•

Планиране активности општине су следеће:
- Оживљавање природног прираштаја и регенерација становништва;
- Обучавање и виши ниво образовања- усклађивање образовања са актуелним
потребама привреде, модернизовање система образовања, увођење кратких
образовних семинара;
- Стамбено збрињавање кроз програм откупа сеоске куће са окућницом и доделом
пакета грађевинског материјала за завршетак започетих стамбених објеката или
адаптацију постојећих неусловних објеката.
- Подршка самозапошљавању – стварање повољних услова у руралним подручјима
за самозапошљавање,
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У процесу израде Локалног плана неопходно је узети у обзир, с једне стране,
реално постојеће локалне ресурсе и чињеницу да су избегла и интерно расељена
лица једна од бројних друштвено рањивих група, а с друге стране, уважити оне
њихове потребе и проблеме који су специфични резултат избеглиштва и
расељеништва.
Препоруке за будуће планирање унапређење положаја избеглих, интерно
расељених лица, повратника, тражилаца азила и миграната у потреби без
утврђеног статуса:





Покренути иницијативу за већа финансијска издвајања из Републичког фонда за
решавање стамбеног питања избеглица и интерно расељених лица. За решавање
овог питања постоји више начина: откуп напуштених сеоских домаћинстава, помоћ
у грађевинском материјалу,
Идентификовати сопствене ресурсе који се могу усмерити у решавање проблема
избеглих, ИРЛ, повратника, тражилаца азила и мигранта у потреби без утврђеног
статуса.

ПОГЛАВЉЕ 4.
Приоритетне циљне групе
Крајњи корисници ЛАП-а за унапређење положаја избеглих, ИРЛ, повратника по
основу Споразума о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног
статуса, на територији општине Баточина у периоду од 2021.-2025. године су материјално
и социјално најугроженије породице избеглих, ИРЛ, повратника, тражилаца азила и
миграната у потреби без утврђеног статуса, а пре свега:
- Избегла лица, интерно расељена лица и повратници по основу споразума о реадмисији
у
приватном смештају који немају трајно решено стамбено питање, укључујући и оне
који су започели индивидуалну стамбену зградњу;
- Избегла лица, интерно расељена лица и повратници по основу споразума о реадмисији
који немају одговарајућу стручну спрему за потребе привреде општине Баточина и којима
је неопходна помоћ друштвене заједнице у самозапошљавању;
- тражиоци азила;
- мигранти у потреби без утврђеног статуса;
Посебно рањиве групе у оквиру претходних приоритета су:


Самохрани родитељи,
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Породице чији је члан/ови су хронично болесна особа и /или дете са сметњама у
развоју
Вишечлане и вишегенерацијске породице,
Старачка домаћинства,
Породице чији је члан смртно настрадао или нестао у сукобима на простору бивше
СФРЈ или Косову и Метохију;
Роми;
Деца до 18 година без родитељске пратње из групе тражилаца азила и /или
миграната у потреби без утврђеног статуса;

Kритеријуми за избор приоритетних група у оквиру Локалног акционог плана за
унапређење положаја избеглих интерно расељених лица, повратника по основу споразума
о реадмисији, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији
општине Баточина за период од 2021.-2025. Године, су следећи:







Егзистенционална и стамбена угроженост циљне групе;
Бројност циљне групе погођене одређеним проблемом;
Хитност решавања проблема;
Досадашњи ниво обухвата лица и група организованом друштвеном подршком;
Истовремена погођеност циљне групе већим бројем проблема:
Мандат и одговорност локалне самоуправе у односу на проблем;

Критеријуми за избор приоритетних група оквиру Локалног акционог плана за
унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Баточина су
следећи:
•
•
•
•
•
•

Егзистецијална и стамбена угроженост циљне групе;
Бројност циљне групе погођене одређеним проблемом;
Хитност решавања проблема;
Здравствени статус циљне групе;
Истовремена погођеност циљне групе већим бројем проблема;
Време боравка на територији општине Баточина.

Приоритетне групе у оквиру Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица у општини Баточина су:
•
•
•

Избегли и интерно расељени у приватном смештају који немају трајно решено
стамбено питање, укључујући и оне који су започели индивидуалну стамбену
изградњу и који живе у неадекватним стамбеним условима;
Егзистенцијално угрожене породице избеглих и интерно расељених (без или са
минималним приходима, корисници МОП-а);
Незапослени, радно способни избегли и интерно расељени;

Посебно рањиве групе у оквиру претходних приоритета:
 Самохрани родитељи;
 Вишечлане и вишегенрацијске породице;
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 Породице чији је члан/ови ОСИ, хронично болесна особа и/или дете са сметњама
развоју;
 Старачка домаћинства;
 Породице погинулих, киднапованих и несталих на Косову и Метохији;
 Самачка домаћинства;

ПОГЛАВЉЕ 5.
Општи и специфични циљеви
Полазећи од стања, локалних ресурса и капацитета, као и од анализе потреба
избеглих, интерно расељених лица, повратника, тражилаца азила и миграната у
потреби без утврђеног статуса, а у складу са националним стратешким
опредељењима, дефинисан је следећи општи циљ:
Локални ациони план за период од 2021.-2025. Године је унапређење социјалноматеријалног положаја и животног стандарда избеглица, ИРЛ, повратника, тражилаца
азила и миграната у потреби без утврђеног статуса, кроз програме стамбеног збрињавања
и економског оснаживања, као и обезбеђење предуслова за проблема миграната јачањем
капацитете локалне самоуправе и промовисањем толеранције према тражиоцима азила и
мигрантима у потреби без утврђеног статуса, што ће дугорочно посматрано допринети и
побољшању демографске ситуације у општини.

Специфични циљеви овог ЛАП-а су:
1) Специфични циљ 1:У периоду од 2021. до краја 2025. год. трајно решити стамбено
питање за најмање 2 породица избеглих и интерно расељених лица, откупом најмање 2
одговарајућих сеоских домаћинстава;
2) Специфични циљ 2: У периоду од 2021. до краја 2025. год. трајно решити стамбено
питање за најмање 5 породица избеглих и интерно расељених лица које имају започет
недовршен стамбени објекат или поправку постојећих старих објеката, доделом
бесповратних грађевинских грантова;
3) Специфични циљ 3: У периоду од 2021. до краја 2025. год. економски оснажити и
осамосталити најмање 10 породица избеглих, интерно расељених лица и повратника по
основу споразума о
реадмисији доделом доходовних пакета и програма
самозапошљавања.
4) Специфични циљ 4: До краја 2025. Године, створити услове за јачање толеранције и
разумевање потреба тражиоца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса
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унапређењем квалитета живота у локалној заједници кроз побољшање комуналних услуга,
опремањем простора за здравствене, едукативне, културно – уметничке и друге услуге,
кроз опремање дечијих и спортских игралишта.
5) Специфични циљ 5: До краја 2025. године омогућити континуирано спровођење
активности усмерених на разумевање културолошких различитости између тражилаца
азила и / или миграната у употреби без утврђеног статуса и примењујуће средине развојем
дијалога и организовањем тематских радионица, округлих столова и других активности
усмерених ка отклањању предрасуда и бољем разумевању потреба.
6) Специфични циљ 6: До краја 2025. Године, омогућити јачање капацитета институција
локалне самоуправе у управљању миграцијама кроз обуку кадрова за израду пројектних
предлога у циљу обезбеђивања средстава намењених мигрантима.

ПОГЛАВЉЕ 6.
Активности – задаци за реализацију ЛАП
ТАБЕЛА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Специфични циљ 1: У периоду од 2021. до

краја 2025. год. трајно решити стамбено питање за најмање 2 породица избеглих , интерно расељених
лица и повратника откупом најмање 2 одговарајућих сеоских домаћинстава:
Активности

1.1. Обезбеђива
ње
финансијск
их средства
за
откуп
сеоских
домаћинста
ва
1.2.Формирање
комисије
1.3.Доношење
правилника и
јавног позива за
избор корисника
1.4.Објављивање
јавног позива за
откуп
домаћинства
1.5 Разматрање
захтева и
обилазак
породица и
домаћинстава
која су изабрали
1.6 Израда и
објављивање
прелиминарне

Период
реализације
(од-до)

Очекивани
резултат

Индикатор (и)

Обезбеђена
средства
за
откуп сеоских
домаћинстава

Висина
обезбеђених
средстава

15 дана

Формирана
комисија

7 дана

Утврђени
услови и крит.
За одабир
корисника
Објављен оглас
прикупљене
пријаве

Решењем
именовани
чланови комисије
Број и врста
критеријума

30 дана

Потребни ресурси

буџет лок.
самоупр.
Људски ресурси
Буџетска средства

Људски
ресурси,
просторије за
рад

Број пријављених
потенцијалних
корисника

15 дана

Извршен
обилазак
породица и
домаћинстава

Број пријављених
кандидата, број
породица и
домаћинстава која
су обиђена

15 дана

Избор
корисника на
прелиминарну

Број корисника на
прелиминарну
ранг листи

Људски
ресурси

остали
извори
Средства
од
Комесаријата
за избеглице
и миграцијесредства из
Републике

Носилац
активности

Партнер/и у
релизацији

Локална
самоуправа

КИРС

Председник
општин
е
Комисија за
избор
корисни
ка
Локална
СамоуправаКомисиј
а
Комисија

Комисија ѕа
избор
корисни
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ранг листе
1.7 Избор
корисника и
објављивање
коначне листе
1.8 Потписивање
купопродајног
уговора
1.9 Медијска
презентација
реализације
програма

1.10Праћење
реализације и
оцена
успешности
програма

8 дана

7 дана

Континуирано

6-12 месеци

ранг листу
Утврђивање
коначне листе

Број изабраних
корисника

Потписани
уговор

Број потписаних
уговора

Објављене
информације о
програму у
средствима
јавног
информисања
Прикупљање и
анализирање
информација о
реализацији
програма,
оцењена
успешност

Број и врста
прилога о
програму, број
чланака у
новинама

ГОДИНА 2021.
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Комисија,

Људски
ресурси

Број и врста
анализираних
информацја, број
и врста извештаја
и препорука

Локална
самоупр
ава
Локална
самоуправа

Особе
задужене за
праћење и
оцењивање
овог дела
ЛАП-а

Савет за
миграције

Комесаријат за
избеглце РС,
медији

Комесаријат за
избеглце РС,
Локална
самоуправа

Специфични циљ 2: У периоду од 2021. до

краја 2025. год. трајно решити стамбено питање за најмање 5 породица избеглих и интерно
расељених лица које имају започет, недовршен стамбени објекат, или поправку постојећих старих објеката, доделом бесповратних грађевинских
грантова:
Активности

Период
реализације
(од-до)

Очекивани
резултат

Индикатор (и)

Потребни ресурси

буџет лок.
самоупр.

Носилац
активности
остали
извори

2.1.Обезбезбеђива
ње финансијских
средстава
за
доделу
грађевинских
грантова
2.2.Формирање
комисије

Други квартал

Обезбеђена
средства
за
доделу
грађевинских
грантова

Износ обезбеђених
средстава

Локална
самоуправа

15 дана

Формирање
комисије

председник

2.3.Усвајање
правилника и
огласа
2.4.Расписивање
јавног позива

10 дана

Утврђен текст
правилника и
огласа
Расписан оглас

Решењем
именовани чланови
комисије
Текст правилника и
огласа

2.5.
Избор корисника и
обилазак и израда
прел. Ранг листе
2.6.Израда и
објављивање
коначне ранг листе

15 дана

2.7.Расписивање
тендера и одабир
добављача

40 дана

Расписан и
спроведен
тендер

2.8. Потписивање
уговора са
добављачем

8 дана

Потписани
уговори

30 дана

8 дана

Обављен
обилазак и
изабрани
корисници
Извршен избор
корисника/пор
одица

Партнер/и у
релизацији

Људски ресурси,
просторије за рад

Комисија

Број пријављених
потенцијалних
корисника
Број изабраних
породица

Људски ресурси

Комисија

Људски
ресурси,

Комисија

Број
корисника/породица

Постојећи људси
ресурси

Комисија,

КИРС

Број пријављених
на тендер, број
пријављених који
испуњавају услове
Број у структура
потписаних уговора

Постојећи
Људски
ресурси

Тендерска
комисија

Локална
самоуправа

Људски ресурси

Председним,
Добављач
и
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2.9. Потписивање
уговора са
корисницима

8 дана

Потписани
уговори

Број у структура
потписаних уговора

2.10. Испорука
грађевинског
материјала

30 дана

Подељена
помоћ

Испоручена грађ.
материјал

Постојећи
људски
ресурси

Добављач
Комисија

КИРС

2.11. Праћење
уградње грађ.
материјала

6 месеци

Број посета
породицама

Постојећи
људски
ресурси

Комисија
повереник

КИРС

Извештај

Постојећи
људски
ресурси

Локална
самоуправа,

КИРС

2.12. Извештај о
реализацији
програма

6 -12 месеци
од дана
испоруке

председник

Специфични циљ 3

У периоду од 2021. до краја 2025. год. економски оснажити 10 породица избеглих , интерно расељених лица и
повратника по основу споразума о реадмисији доделом доходовних пакета и програма самозапошљавања
Активности

Период
реализације
(од-до)

Очекивани
резултат

3.1. Формирање
комисију

15 дана

Формирана
комисија

3.2. Доношење
правилника

7 дана

3.3 Расписивање
Јавног позива

30 дана

Донесен
правилник,
израђен
критеријум
Расписан
иглас

3.4 избор
корисника и израда
прелиминарне ранг
листе
3.5. Израда
објављене коначне
ранг листе
3.6. Расписивање
јавне набавке и
одабир добављача

15 дана

40 дана

Расписан и
спроведен
тендер

3.7.Потписивање
уговора са
добављачем

8 дана

Расподељени
пакети

8 дана

Избор
корисника на
прелиминарну
листи
Извршен
избор

Индикатор (и)

Решењем
именовано 5
чланова
комисије
Квалитет
правилника и
критеријума
Број учесника
на презентацији
Број
корисника на
прелиминарн
ој листи
Број
корисника/по
родица
Број
пријављених
на тендер,
број
пријављених
који
испуњавају
услове
тендера
Испоручена
опрема ѕа
пољопривред
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Потребни ресурси

буџет лок.
самоупр.
Људски ресурси

Носилац
активности

Партнер/и у
релизацији

остали
извори
председник

Постојећи
људски
ресурси

Комисија

Комесаријат за
избеглице РС,

Људски ресурси
и сала за
презентацију

Локална
самоуправа

Медији

Комисија

Постојећи
људски
ресурси
Постојећи
Људски
ресурси

Комисија

Број потписаних
уговора

Председник

Комисија

КИРС
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3.8. Потписивање
уговора са
корисницима
3.9. Испорука
опреме
3.10. Праћење
инсталирања
пољопривредне
опреме
3.11.Извештај о
реализацији
програма

8 дана

Потписани
уговори

30 дана

Подељена
помоћ

6 месеци

6-12 месеци

ну делатност
Број
потписаних
уговора
Испоручена
пољопривред
на опрема
Број посета
породица

Извештај

ГОДИНА 2021.
Председник

Постојећи
људски
ресурси
Постојећи
људски
ресурси

Добављач,
комисија

КИРС

Добављач
Комисија

Комесаријат за
избеглице РС,

Постојећи
људски
ресурси

Локална
самоупра
ва

КИРС

Специфични циљ 4

: У периоду од 2021. до краја 2025. год., створити услове за јачање толеранције и разумевање потреба тражиоца
азила и миграната у потреби без утврђеног статуса унапређењем квалитета живота у локалној заједници кроз побољшање комуналних услуга,
опремањем простора за здравствене, едукативне, културно – уметничке и друге услуге, кроз опремање дечијих и спортских игралишта
Активности

Период
реализације
(од-до)

Очекивани
резултат

Индикатор (и)

Потребни ресурси

буџет лок.
самоупр.

остали
извори
Људски ресурси
и чланови
Савета

Носилац
активности

Партнер/и у
релизацији

Повереник и
чланови
Савета за
миграциј
е
Комисија,
Савета за
миграциј
е

КИРС и
донатори

КИРС

4.1. Аплицирање
код Комесаријата и
донатора

Први квартал

Одобрена
средства

Потписан
уговора

4.2. Формирање
Комисије за
реализацију и
опремање простора

Други квартал

Формирана
комисија

Решење о
Формирању

4.3. Обилазак
простора и
објеката и
дефинисање
потреба
4.4. Утврђивање
спецификације
опреме и
материјала
4.5.Спровођење
јавне набавке за
испоруку опреме и
материјала

Трећи квартал

Посећени
објекти и
локације

Записник са
лица места

Комисија
Савет

и

Трећи квартал

Сачињенаспе
цификација
опреме и
материјала
Спроведена
Јавна набавка
и одређен
испоручилац
опреме и
материјала
Закључени
уговори

Спецификациј
а опреме и
материјала

Комисија
Савет

и

Записник о
одлука

Комисија
и
наручила
ц

КИРС
и
донатори

Потписани
уговори

Комисија
и
наручила
ц

КИРС и
донатори

Четврти
квартал

Испоручена
опрема и
материјал

Записник

Комисија,
корисник

Четврти
квартал

Примопредаја

Записник

Комисија,
корисник

4.6.Закључивање
уговора са
добављачем
4.7.Испорука
опреме и
материјала и
контрола монтаже
по уговору
4.8.Комисијска
предаја на
употребу и
коришћење

Трећи квартал

Четврти
квартал
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Специфични циљ 5 :

У периоду од 2021. до краја 2025. Год Омогућити континуирано спровођење активности усмерених на разумаевање
културолошких различитости између тражилаца азила и или миграната у потреби без утврђеног статуса и примењујуће средине развојем
дијалога и организовањем тематских радионица, округлих столова и других активности усмерених ка отклањању предрасуда и бољем
разумевању њихових потреба.
Активности

Период
реализације
(од-до)

Очекивани
резултат

Индикатор (и)

Потребни ресурси

буџет лок.
самоупр.
5.1. Потписивање
уговора са
донатором

10 дана

5.2. Презентација
активности и јавно
оглашавање путем
медија

Континуирано
по
активностима

5.3.Формирање
комисије за
реализацију
пројеката/
пројектни тим
5.4.Реализација
програма набавке и
/или
реконструкција

5 дана

5.5. Извештај о
завршетку
реализације
појединачних
пројеката
5.6. Праћење
реализације и
успешности
појединачних
програма

остали
извори
Људски ресурси

Носилац
активности

Партнер/и у
релизацији

Савет
ѕа
миграциј
е

Донатор
надлежно
министарство,
Центар за
социјални рад и
КИРС
Донатор,
надлежно
министарство,
Центар ѕа
социјални рад и
КИРС

Обезбеђена
средства

Потписан
уговора

Одржавање
најмање 2
презентације
и јавност
упозната са
планираним
активностима
Формирана
Комисија за
реалиѕацију
пројеката

Број учесника
на одржаним
презентацијам
а

Атаехнички
услови за
одржавање
презентациј
а

Повереник

Број чланова
комисије

Постојећи
ресурси

Локална
самоупра
ва
и
Савет

Минимум 90
дана

Објављена
јавна набавка

Стручне службе

Комисија
за
реалиѕац
ију
пројекта

7 дана по
завршеном
пројекту

Урађен и
усвојен
извештај од
стране
Комисије
Прикупљање
и
анализирање
информација
о реализацији
програма

Број и врста
реализовани
програма и
набављене
опреме или
тип
реконструкциј
е
Потврда о
пријему
извештаја

Комисија
за
реализацију
пројекта/
пројектни
тим

КИРС
и
поверени
к

Континуирано

Број, квалитет
и врста
опреме и
обављене
реконструкциј
е
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Повереник

надлежно
министарство,
Центар ѕа
социјални рад и
КИРС

Донатор,
надлежно
министарство,
Центар ѕа
социјални рад и
КИРС
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Специфични циљ 6

: У периоду од 2021. до краја 2025. Год Омогућити јачање капацитета институција локалне самоуправе у
управљању миграцијама кроз обуку кадрова за израду пројектних предлога у циљу обезбеђивања средстава намењених мигрантима.
Активности

Период
реализације
(од-до)

Очекивани
резултат

Индикатор (и)

Потребни ресурси

буџет лок.
самоупр.
6.1. Потписивање
уговора са
донатором за
појединачне
активности
6.2. Презентација
програма и јавно
оглашавање
активности на
огласној табли
општинске управе
и средствима
информисања
6.3. Одабир
полазника обуке,
просторије и
предавача за
одржавање
6.4. Одржавање
округлих столова
на тему управљања
миграцијама
6.5. Одабир темам
и говорника на
округлом столу и
одабир просторије

6.6. Извештај о
завршетку
реализације
појединачних
пројеката

остали
извори
Људски ресурси

Носилац
активности

Партнер/и у
релизацији

Председник
Савета за
миграциј
е

донатори
(КИРС)

10 дана

Обезбеђена
финансијска
средства

Потписан
уговора

30 дана за
појединачне
активности

Одржавање
најмање 2
обуке за
писање
пројеката за
по 10
потенцијални
х учесника
Посећени
објекти и
локације

Објављен
позив

Организовање
најмање
једног
округлог
стола
Одржавае
најмање
једног
округлог
стола са 10
потенцијални
х учесника
Урађен и
усвојен
извештај од
стране
Комисије

Број учесника

Постојећи
ресурси

Локална
самоупра
ва
и
Савет

КИРС,
донатори

Број учесника

Постојећи
ресурси

Локална
самоупра
ва
и
Савет

КИРС
и
донатори

Потврда о
пријему
извештаја

Комисија
за
реализацију
пројекта

Савет

КИРС и
донатори

15 дана

1 дан трајање
округлог стола

15 дана

7 дана по
реализацији

Технички услови
за
оглашавање

Записник са
лица места

Повереник,
Савет за
миграциј
е

Комисија
Савет

и

КИРС

ПОГЛАВЉЕ 7.
Ресурси / буџет
Процењено је да ће за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја
избеглица, интерно расељених лица, повратника по основу Споразума о реадмисији,
тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине
Баточина, за период од 2021.-2025. Године бити укупно потребно око 100.000,00 евра.
Средства за реализацију овог Локалног плана обезбеђиваће се из различитих извора:
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- учешћем локалне самопураве (обезбеђивањем коминално опремљеног грађевинског
земљишта са уређеном инфраструктуром),
- Коришћењем кредитних Фондова,
- Донаторским фондовима,
- Из других доступних извора,
ПОГЛАВЉЕ 8.
Аранжмани за примену
Аранжмани за примену ЛАП у општини Баточина за унапређење положаја избеглих,
интерно расељених, повратника по основу споразума о реадмисији, тражилаца азила и
миграната у потреби без утврђеног статуса на територији општине Баточина, за период од
2021 – 2025. Године обухватају локалне структуре и различите мере и процедуре које ће
осигурати његово успешно спровођење. У оквиру локалних структура, разликује се:
1) Структуре за управљање процесом примене ЛАП и
2) Структуре које су оперативне и примењују ЛАП
Структуру за управљање процесом примене ЛАП, након његовог усвајања,
представљаће Савет за управљање миграцијама и трајна решења. Савет за миграције ће,
као део свог будућег рада, направити План управљања применом ЛАП-а.
Овај Савет, као управљачка структура има следеће задатке:
•
•
•
•
•
•

У потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене Локалног акционог
плана;
Именује локалне тимове за управљање пројектима који настану као резултат
операционализације Локалног плана;
Обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској
форми од сваког актера-учесника у процесу унапређења положаја избеглих, ИРЛ,
повратника, тражилаца азила и миграната у потреби без утврђеног статуса,
Одржава контакте са свим учесницима у реализацији Локалног акционог плана;
Управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивања успешности (евалуације)
Локалног акционог плана;
Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној самоуправи.
Оперативну структуру за примену овог Локалног чиниће инситуције, организације и
тимови формирани у циљу непосредне реализације плана и пројеката развијених на
основу ЛАП-а. У складу са ЛАП-ом, биће реализована подела улога и одговорности
међу различитим актерима у локалној заједници – партнерима у реализацији. Сваки
актер ће у складу са принципима јавности и транспаретности рада, водити
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одговарајућу евиденцију и документацију и припремати периодичне извештаје о раду.
Извештаји ће бити полазна основа за праћење и оцењивање успешности рада.

•
•
•
•
•

Оперативна структура за примену Локалног плана има следеће задатке и
одговорности:
Реализација Локалног акционог плана;
Непосредна комуникација са корисницима/цама услуга које се обезбеђују Локалним
планом;
Редовно достављање извештаја координатору/ки Локалног савета за миграције о свим
активностима на спровођењу Локалног плана;
Учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и компетенција за
спровођење задатака Локалног плана;
Унапређење процеса примене Локалног плана у складу са сугестијама и препорукама
управљачке структуре.
Процењује се да ће носиоци програма, пројеката и активности ЛАП-а, бити у првом
реду:
-локална самуправа,
-Повереник за избеглице и миграције,
- Центар за социјални рад,
- Црвени крст,
- Национална служба за запошљавање,
- Дом здравља Баточина,
- Образовне установе,
- НВО које се баве проблемима ове популације,

Управљачка и оперативна структура ће развити план и механизме међусобне
комуникације, пратиће успешност размене информација и ефикасност комуникације у
односу на очекиване резултате примене Локалног плана. План комуникације управљачке
и оперативне структуре уредиће време и начине размене информација и предузимања
одговарајућих акција.
Детаљне годишње планове за наредни период, након 2025. год. припремаће Локални
савет уз активне консултације са оперативним структурама. По потреби, Локални савет ће
формирати и одговарајуће радне тимове. Годишње планове ће усвајати Скупштина
општине Баточина (или други надлежни орган локалне самоуправе).
Механизми праћења, оцењивања успешности примене Локалног плана и доношења
евентуалних корективних мера биће дефинисани Планом праћења и оцењивања
успешности (планом мониторинга и евалуација).
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ПОГЛАВЉЕ 9.
Праћење и оцена успешности
•

•

•

Циљ праћења и оцене успешности (мониторинга и евалуације) ЛАП је да се
систематично прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује
успех ЛАП ради предлагање евентуалних измена у активностима на основу налаза и
оцена.
Временски оквир: Мониторинг (као систематски процес прикупљања података)
спроводи се континуирано и дугорочно за период 2021-2025. Евалуација (као анализа
података и доношење оцене о успешности) вршиће се периодично - једном годишње и
подносиће се извештај Скупштини општине Баточина. Финална евалуација обавиће се
на крају 2025. године.
Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и евалуација укључују целовито
сагледавање испуњења активности - задатака и специфичних циљева.
• Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене
Локалног плана ће бити следећи,
• Обухвата избеглих, ИРЛ, повратника, тражилаца азила и миграната у потреби
без утврђеног статуса новим услугама и мерама,
• Структура корисника услуга и мера програма;
• Обим финансијских средстава издвојених за услуге избеглим ,ИРЛ,
повратницима, тражиоцима азила и мигрантима у употреби без утврђеног
статуса;
• Структура финансијских средстава издвојених за услуге избеглим, ИРЛ,
повратницима, тражиоцима азила и мигрантима у употреби без утврђеног
статуса (буџет локалне самоуправе, донаторска средства, други извори...).

Процесни индикатори су дефинисани у склопу табеле Локалног акционог плана.


Методе и технике мониторинга и евалуације: За успешно обављање мониторинга и
евалуације користиће се стандардни сет алата међу којима су: евидентирање
корисника, интервјуи са корисницима (упитници, разговори, анкете), анкете,
извештавање и др.

Локални савет за миграције ће бити одговоран за праћење и оцењивање успешности рада
на примени Локалног плана акције - вршиће мониторинг (М) и евалуацију (Е). Локални
савет ће својим Планом рада дефинисати начин организовања мониторинга и евалуације
Локалног плана.
__________________________________________________________
На основу члана 63. став 1. и 2.
Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 15/2016
и 88/2019), члана 46. тачка 5а) и 5б)
Закона
о
локалној
самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018) и члана 64. став 1. тачка 10) и

11) у вези са чланом 40. тачка 13) Статута
општине Баточина („Службени гласник
општине Баточина“, бр.9/19), Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
дана 18.06.2021. године, донела је:
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јавним предузећима утврђено је да је
јавно предузеће дужно да Општинском
већу општине Баточина доставља
тромесечне извештаје о реализацији
годишњег,
односно
трогодишњег
програма пословања.
ЈП „Лепеница Баточина“ је у складу
са наведеним одредбама, у циљу праћења
реализације
програма
пословања
предузећа, Општинском већу доставило
Извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности
из Програма пословања ЈП ''Лепеница
Баточина'' Баточина за период од
01.01.2021. до 31.03.2021. године (први
квартал), који је усвојио Надзорни одбор
на седници одржаној дана 28.04.2021.
године, Одлуком бр. 01-576-02/2021.
Извештај је израђен у складу са чланом 3.
Правилника о oбрасцима тромесечних
извештаја о реализацији годишњег,
односно
трогодишњег
програма
пословања јавних предузећа („Службени
гласник
Републике
Србије“,
број
36/2016).
У извештају за први квартал 2021.
године приказани су приходи и расходи,
као и услуге и радови које је ЈП
''Лепеница
Баточина''
Баточина
извршавало у оквиру својих делатности у
извештајном периоду.
Општинско веће општине Баточина,
сагласно наведеним одредбама, а у вези
са чланом 40. тачка 13) Статута општине
Баточина, подноси Скупштини општине
Баточина извештај за први квартал 2021.
године, те је донето решење као у
диспозитиву.

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о
степену усклађености планираних и
реализованих активности из Програма
пословања ЈП ''Лепеница Баточина''
Баточина за период од 01.01.2021. до
31.03.2021. године
I Даје се сагласност на Извештај о
степену усклађености планираних и
реализованих активности из Програма
пословања ЈП
''Лепеница Баточина''
Баточина за период од 01.01.2021. до
31.03.2021. године (први квартал), који је
усвојио Надзорни одбор ЈП ''Лепеница
Баточина''
Баточина,
на
седници
одржаној дана 28.04.2021. године,
Одлуком бр. 01-576-02/2021.
II Ово
„Службеном
Баточина“.

ГОДИНА 2021.

Решење
објавити
у
гласнику
општине
Образложење

Правни основ за доношење овог
решења садржан је у одредбама члана 63.
став 1. и 2. Закона о јавним предузећима
које прописују да јавно предузеће
доставља тромесечне извештаје о
реализацији
годишњег,
односно
трогодишњег
програма
пословања
надлежном органу јединице локалне
самоуправе, као и у одредбама члана 46.
тачка 5а) и 5б) Закона о локалној
самоуправи и члана 64. став 1. тачка 10) и
11) Статута општине Баточина којим је
прописано да Општинско веће прати
реализацију програма пословања јавних
предузећа чији је оснивач Општина и
подноси тромесечни извештај о раду
јавних предузећа Скупштини општине,
ради даљег извештавања у складу са
законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа. Такође одредбама
члана 29. Одлуке о усклађивању
пословања Јавног предузећа "Лепеница
Баточина" из Баточине са Законом о

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-461/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
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предузећа "Лепеница Баточина" из
Баточине
са
Законом
о
јавним
предузећима („Сл. гласник општине
Баточина“, бр. 19/17 – пречишћен текст и
33/17) и члана 40. тачка 11) Статута
општине
Баточина
(„Сл.
гласник
општине Баточина“, бр. 9/19), Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
дана 18.06.2021. године, донела је:

На основу члана 59. став 5. и 7.
Закона
о
јавним
предузећима
(„ССлужбени гласник РС“', бр. 15/2016 и
88/2019), члана 26. Одлуке о усклађивању
пословања Јавног предузећа "Лепеница
Баточина" из Баточине са Законом о
јавним предузећима („Сл. гласник
општине Баточина“, бр. 19/17 –
пречишћен текст и 33/17) и члана 40.
тачка 11) Статута општине Баточина
(„Сл. гласник општине Баточина“, бр.
9/19), Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 18.06.2021.
године, донела је:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о
усвајању прве измене Програма
коришћења капиталних субвенција ЈП
''Лепеница Баточина'' Баточина за
2021. годину

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о
усвајању прве измене Програма
пословања ЈП ''Лепеница Баточина''
Баточина за 2021. годину

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о
усвајању
прве
измене
Програма
коришћења капиталних субвенција ЈП
''Лепеница Баточина'' Баточина за 2021.
годину, који је усвојио Надзорни одбор
ЈП ''Лепеница Баточина'' Баточина, на
седници одржаној 10.06.2021. године,
заведена под бр. 01-812-02/2021.

Члан 1.
Даје се сагласност на Одлуку о
усвајању
прве
измене
Програма
пословања ЈП ''Лепеница Баточина''
Баточина за 2021. годину, коју је донео
Надзорни одбор ЈП ''Лепеница Баточина''
Баточина,
на
седници
одржаној
10.06.2021. године, заведена под бр. 01812-01/2021.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-463/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
_______________________

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-462/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
___________________________

На основу члана 20. став 1. тачка
1) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018), чланова 10, 14, 15, 18, 19, 23, 32,
36, 38. Закона о планском систему („
Службени гласник РС“, број 30/2018),
члана 15. став 1. тачка 1) и члана 40.

На основу члана 61. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник
РС“', бр. 15/2016 и 88/2019), члана 26.
Одлуке о усклађивању пословања Јавног
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тачка 4) Статута општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
бр. 9/19), у складу са Приоритетом 4 Развој инфраструктуре и заштита
животне средине, Стратешки циљ 4.1. –
Унапредити постојеће регтулативе и
израдити
недостајућу
пројектну,
урбанистичку и планску документацију,
Оперативни циљ 4.1.2. Пројектни
предлог
79. Увођење
географскоинформационог
система
(ГИС)
Стратегије одрживог развоја општине
Баточина 2017-2022 („Службени гласник
општине
Баточина“,
бр.
13/17),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 18.06.2021.
године, донела је:

ГОДИНА 2021.

Баточина,
председник
радног тима,
2. Срђан
Биорац,
члан
Општинског већа општине
Баточина, члан,
3. Нина Јевтић, начелница
Општинске управе општине
Баточина, члан,
4. Драгиша
Ђуричковић,
начелник
Одељења
за
општу управу,
људске
ресурсе и послове органа
општине, члан,
5. Јелена Ивановић, шефица
Одсека
за
спровођење
обједињене
процедуре,
имовинско-правне послове,
грађевинарство
и
урбанизам, члан,
6. Небојша
Тракић,
шеф
Одсека
пријемне
канцеларије, протокола и
техничко
помоћне
послове, члан.
Задатак радног тима је да
административно и технички води
целокупан процес израде Програма,
организује процес израде Програма кроз
фазе израде и процесе (консултације,
објављивање, јавне расправе, форуми), са
одређивањем рокова за спровођење фаза,
формира потребан број подтимова за
обављање одређених задатака и усмерава
и прати процес израде Програма.
Председник радног тима је
носилац
одговорности
за
израду
Програма.
Радни тим је у обавези да се
приликом израде Програма придржава
одредби Закона о планском систему („Сл.
гласник РС“, број 30/2018) и да на
званичном сајту општине Баточина
постави обавештење о отпочињању
израде Програма.

ОДЛУКУ
о приступању изради Програма развоја
Географско-информационог система са
Акционим планом за период од 20212023. године
Члан 1.
Општина
Баточина
приступа
изради Програма развоја географскоинформационог система у општини
Баточина, за период 2021.- 2023. година.
Члан 2.
Под
Програмом
развоја
географско-информационог система у
општини Баточина (у даљем тексту:
Програм) у смислу ове одлуке,
подразумева се плански документ који
обухвата унапређење процеса управљања
развојем
географско-информационог
система општине Баточина и унапређење
постојећих и увођење нових услуга у
оквиру њега.
Члан 3.
Ради спровођења ове одлуке,
образује се радни тим за израду Програма
који чине:
1. Ненад
Милић,
члан
Општинског већа општине
331

БРОЈ XIV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

На основу члана 20. Закона о
социјалној заштити (''Сл. гласник РС'', бр.
24/2011), члана 20. став 1. тачка 4) Закона
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон,101/2016
- др. закон и 47/2018), члана 15. став 1.
тачка 4) и члана 40. тачка 4) Статута
општине
Баточина
(„Сл.
гласник
општине Баточина“, бр. 9/19), Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
дана 18.06.2021. године, донела је:

Члан 4.
Општинска
управа
општине
Баточина пружа радном тиму техничку
помоћ током израде Програма и
спровођења задатака, кроз обезбеђење
простора за рад, обезбеђење кадрова и
достављања свих званичних релевантних
података и др.
Члан 5.
Током израде Програма биће
организовани форуми за стручне и јавне
расправе, округли столови и радионице,
на којима ће се усаглашавати предложена
решења. У њихов рад могу бити
укључени и сви остали заинтересовани
учесници, како би се обезбедила
партиципација
и
транспарентност
процеса одлучивања и правовремено
обавештавање јавности.
Члан 6.
Са реализацијом задатака из члана
3. става 2. ове одлуке, радни тим ће
отпочети одмах након ступања на снагу
исте, а према динамици и роковима које
сам одреди, водећи рачуна о року израде
Програма.
Рок за израду Програма је 6
месеци од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 7.
Средства за праћење процеса и
израду Програма обезбедити из буџета
општине, донација и других извора.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-464/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
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ОДЛУКУ
о приступању изради Стратегије
развоја социјалне заштите општине
Баточина за период 2021-2025. године
Члан 1.
Приступа се изради Стратегије
развоја социјалне заштите општине
Баточина за период 2021-2025. године (у
даљем тексту: Стратегија).
Члан 2.
Под Стратегијом се подразумева
плански документ развоја и унапређења
социјалног положаја грађана у складу са
стратешким документима на националном
нивоу.
Члан 3.
Циљ израде Стратегије је израда
стратешког документа, којим се унапређује
и ствара ефикасан систем социјалне
заштите у општини Баточина, усмерен ка
дефинисању мера и активности за
подстицај и развој постојећих и нових
услова социјалне заштите, побољшању
социјалног статуса грађана на личном,
породичном и ширем социјалном плану,
који треба да одговори на потребе грађана
и да подржава рањиве и маргинализоване
појединце и групе којима је неопходна
организована помоћ заједнице, односно да
јача друштвену кохезију и да негује
независност и способност људи да помогну
сами себи.
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Члан 4.
Полазну основу за формулисање и
израду
Стратегије
представљају
национална стратешка документа и
програми у овој области.
Члан 5.
Ради спровођења ове
образује се Радна група за
Стратегије коју чине:

Члан 6.
Рок за израду Стратегије је 4
(четири) месеца од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 7.
Стручне
и
административне
послове за потребе Радне групе обављаће
Општинска управа општине Баточина.

одлуке
израду

1. Драгиша Ђуричковић, начелник
Одељења за општу управу, људске
ресурсе и послове органа општине,
координатор
2. Душица Станојевић, Одељење за
изворне приходе, привреду, јавне
службе и финансије, члан
3. Ана
Стевановић,
представник
Центра
за
социјални
рад
„Шумадија“, члан
4. Ивана Јокнић, представник Дома
здравља, члан
5. Марија Милојевић, представник
Основне школе „Свети Сава“
Баточина, члан
6. Данијела Стевановић, представник
Средње школе „Никола Тесла“
Баточина, члан
7. Слађана
Дукић,
представник
Предшколске установе „Полетарац“
Баточина, члан
8. Славомирка
Милојевић,
представник
Црвеног
Крста
Баточина, члан.

ГОДИНА 2021.

Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о приступању
изради Стратегије развоја социјалне
заштите општине Баточина за период 20172021. године („Сл. гласник општине
Баточина“, бр. 22/16).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-465/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
___________________________
На основу члана 52. Закона о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС",
бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013
- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и
52/2021) и члана 40. тачка 68) Статута
општине Баточина („Службени гласник
општине Баточина“, бр. 9/19), Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
дана 18.06.2021. године, донела је:

Радна група има задатак да
спроведе све фазе стратешког планирања
- прикупљање и анализа података
релевантних за процес планирања у
области социјалне заштите, дефинише
циљеве
и
активности
Стратегије
засноване на резултатима анализе
података и организује све фазе и процесе
израде
Стратегије
(консултације,
објављивање, јавне расправе, форуми) у
складу са прописима.

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу дужности председника и
чланова Комисије за планове општине
Баточина
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I Престаје дужност председнику и
члановима Комисије за планове општине
Баточина због истека мандата, и то:

комисију за планове, као и у одредбама
члана 40. тачка 68) Статута општине
Баточина, („Службени гласник општине
Баточина“, бр. 9/19), којим је утврђено да
Скупштина општине, у складу са
законом, обавља и друге послове
утврђене законом и овим статутом.
Како је председнику и члановима
Комисије за планове општине Баточина,
која је образована Решењем Скупштине
општине
Баточина
(„Сл.
гласник
општине Баточина“, бр. 13/17 и 13/19),
истекао мандат донето је решење као у
диспозитиву.

1. Гордана Радојевић, дипл. грађ.
инж.
из
Крагујевца,
председниk,
2. Мирјана Ћирић, дипл. инж.
арх. из Крагујевца, заменик
председника
3. Бојана Дивац, дипл. инж. арх.
из Крагујевца, члан,
4. Милун
Милићевић,
дипл.
инжењер
саобраћаја
из
Крагујевца, члан,
5. Војин Несторовић, дипл. инж.
технологије из Обреновца,
члан,
6. Ненад Крчум, дипл. просторни
планер из Смедеревца, члан,
7. Милан Станисављевић, дипл.
инж.
арх.
из
Баточине,
секретар.
II Ово
„Службеном
Баточина“.

ГОДИНА 2021.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-466/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
________________________
На основу члана 52. Закона о
планирању
и
изградњи
("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и
члана 12. и 13. Правилника о начину и
поступку избора чланова комисије за
стручну контролу планских докумената,
комисије за контролу усклађености
планских докумената, комисије за
планове јединице локалне самоуправе и
комисије
за
стручну
контролу
урбанистичког пројекта, праву и висини
накнаде члановима комисије, као и
условима и начину рада комисија (''Сл.
гласник РС''. бр. 32/2019) и члана 40.
тачка 68) Статута општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
бр. 9/19), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној дана 18.06.2021.
године, донела је:

Решење
објавити
у
гласнику
општине
Образложење

Правни основ за доношење овог
решења садржан је у одредбама члана 52.
Закона о планирању и изградњи ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.
закон, 9/2020 и 52/2021)
којим је
прописано да скупштина јединице
локалне самоуправе 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 образује
334

БРОЈ XIV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

ГОДИНА 2021.

пројекта са планским документом и
законом којим се уређује планирање и
изградња, као и давања стручног
мишљења по захтев Општинске управе
општине Баточина.

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) на период од 4 године, у
следећем саставу:

III Стручне
и
административне
послове за потребе рада Комисије обавља
Одсек
за
спровођење
обједињене
процедуре, имовинско - правне послове,
грађевинарство и урбанизам Општинске
управе општине Баточина.

1. Гордана Радојевић, дипл. грађ.
инж.
из
Крагујевца,
са
лиценцом ИКС број 411 400
404 и 317 F271 07, за
председника,
2. Весна Тановић, дипл. инж. арх.
из Ужица, са лиценцом ИКС
број 200 1277 11, 300 7203 04,
302 Р128 16, 381 1571 16, 400
А709 06, и 401 Н274 12, за
заменика председника,
3. Бојана Дивац, дипл. инж. арх.
из Крагујевца, 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. Милан Станисављевић, дипл.
инж. арх. из Баточине, за
секретара.

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
повратне аутобуске карте, односно у
висини 10 % прописане цене за литар
погонског
горива
по
пређеном
километру, а на основу попуњене изјаве и
приложеног
фискалног
рачуна
за
утрошено погонско гориво.

II Задатак Комисије је обављање
стручних послова у поступку израде и
спровођења
планских
докумената,
стручне контроле планских докумената,
послова јавног увида у плански документ,
у складу са Законом, послова стручне
провере усклађености урбанистичког
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године, којим је за чланове Комисије за
планове предложило Весну Тановић,
дипл. инж. арх. из Ужица, са лиценцом
ИКС број 200 1277 11, 300 7203 04, 302
Р128 16, 381 1571 16, 400 А709 06, и 401
Н274 12, и Бојану Дивац дипл. инж. арх.
из Крагујевца, са лиценцом ИКС број
200039603.
На основу напред наведеног,
Скупштина
општине
Баточина
је
сагласно члану 40. тачка 68) Статута
општине Баточина донела решење као у
диспозитиву.

VIII Комисија ради према одредбама
Закона, односно у складу са прописом
којим се уређује стручна контрола, рани
јавни увид и јавни увид у плански
документ.
IX Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Баточина“.
Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у одредбама члана 52.
Закона о планирању и изградњи и члана
12. и 13. Правилника о начину и поступку
избора чланова комисије за стручну
контролу планских докумената, комисије
за контролу усклађености планских
докумената,
комисије
за
планове
јединице локалне самоуправе и комисије
за стручну контролу урбанистичког
пројекта, праву и висини накнаде
члановима комисије, као и условима и
начину рада комисија 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.
Министарство
грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре доставило је
Скупштини општине Баточина Предлог
број 119-01-00956/2021-11 од 20.05.2021.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-467/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
_________________________
На основу члана 35. став 7. у вези
са чланом 11. став 3. тачка 2. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
број 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013
- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019 и 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и
52/2021) и члана 40. тачка 5) Статута
општине Баточина („Службени гласник
општине Баточина", бр.9/19), Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
дана 18.06.2021. године, донела је
О Д Л У К У
о усвајању Измена и допуна Плана
генералне регулације за седиште
јединице локалне самоуправе насељено
место Баточина (КО Баточина
варошица, КО Баточина село и део КО
Брзан)
Члан 1.
Усваја се Измена и допуна Плана
генералне
регулације
за
седиште
јединице локалне самоуправе насељено
место Баточина (КО Баточина варошица,
336

БРОЈ XIV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
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даљем тексту: Измене и допуне Плана
генералне регулације) који је саставни
део ове Одлуке. Саставни део ове Одлуке
је и Извештај о обављеном јавном увиду
сачињен од стране Комисије за планове
општине Баточина, а који садржи
извештаје о извршеној стручној контроли
фаза рада и податке о извршеном јавном
увиду са свим примедбама и одлукама по
свакој примедби.
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захвата
катастарске
општине
Баточина(варошица), Баточина (село) и
део КО Брзан.
Члан 5.
Границе плана Измене и допуне
Плана генералне регулације одређена је и
дефинисана у графичком и текстуалном
делу плана.
Граница измена и допуна Плана
генералне регулације одређена је и
описом парцела у обухвату плана.

Члан 2.
Изради измени и допуни Плана
генералне
регулације
за
седиште
јединице локалне самоуправе насељено
место Баточина приступило се на основу
Одлуке о изради Измена и допуна Плана
генералне
регулације
за
седиште
јединице локалне самоуправе насељено
место Баточина (КО Баточина варошица,
КО Баточина село и део КО Брзан) број:
020-413/19-01
од
28.06.2019.године
(„Сл.гласник
општине
Баточина“,
бр.13/19).

Члан 6.
План генералне регулације, као
урбанистички
план,
разрађује
се
плановима
детаљне
регулације,
урбанистичким пројектима и другим
општим и посебним актима у складу са
Законом.
Члан 7.
Одлука о усвајању Измена и
допуна Плана генералне регулације за
седиште јединице локалне самоуправе
насељено место Баточина (КО Баточина
варошица, КО Баточина село и део КО
Брзан) садржи текстуални део, који се
објављује у „Службеном гласнику
општине Баточина“, и графичке приказе
све израђене у три примерка.
Један примерак чува се у
Скупштини општине Баточина, а један у
Одељењу за имовинско – правне послове,
урбанизам, грађевинарство, стамбено –
комуналне, инспекцијске послове и
инвестиције Општинске управе општине
Баточина.
План генералне регулације са
документационом основом чува се трајно
у архиви Општинске управе општине
Баточина.
План генералне регулације мора
бити доступан на увид јавности
(физичким и правним лицима) у току
важења плана у седишту доносиоца и
путем интернет странице доносиоца.

Члан 3.
Циљ доношења Измена и допуна
Плана
генералне
регулације
је
преиспитивање важећег планског решења
и његово усклађивање са могућностима
реализације у складу са новим захтевом и
потребама корисника простора, стањем
на терену и реалним могућностима
његове реализације.
Изменама и допунама Плана
генералне
регулације
одређује
се
пројекција развоја и просторног уређења
подручја у обухвату плана генералне
регулације, као и правила регулације,
уређења и грађења.
Члан 4.
Измене и допуне Плана генералне
регулације се састојe из текстуалног и
графичког дела.
Обухват Измена и допуна Плана
генералне регулације износи 1326,57ха и
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Статута општине Баточина („Сл. гласник
општине Баточина", бр.9/19), којима је
одређено да Скупштина општине доноси
просторни
и
урбанистички
план
Општине.
На основу Одлуке о изради
Измена и допуна Плана генералне
регулације за седиште јединице локалне
самоуправе – насељено место Баточина
(К.О. Баточина варошица, К.О. Баточина
село и део К.О. Брзан) број: 020-413/1901 од 28.06.2019.године („Сл. гласник
општине
Баточина“,
бр.13/19)
приступило се изради Измена и допуна
Плана генералне регулације.
Обрађивач плана „Југинус“ доо,
Београд је Општини Баточина, као
доносиоцу плана након спроведеног
поступка израде, стручне контроле,
оглашавања, обављеног јавног увида у
нацрт Измена и допуна плана генералне
регулације и усвојеног Извештаја о
обављеном јавном увиду у Нацрт Измена
и допуна Плана генералне регулације за
седиште јединице локалне самоуправе
насељено место Баточина (KO Баточина
(варошица), КО Баточина (село) и део КО
Брзан) урађеног од стране Комисије за
планове општине Баточина, на седници
одржаној дана 16.06.2021. године,
заведеног под бројем 020-431/21-I,
доставио Измене и допуне Плана
генералне
регулације
за
седиште
јединице локалне самоуправе насељено
место Баточина (КО Баточина варошица,
КО Баточина село и део КО Брзан) ради
усвајања од стране надлежног органа.
Према наведеном, сходно законским
одредбама,
Скупштина
општине
Баточина доноси Измене и допуне Плана
генералне
регулације
за
седиште
јединице локалне самоуправе насељено
место Баточина (КО Баточина варошица,
КО Баточина село и део КО Брзан).

Члан 8.
Измене и допуне Плана генералне
регулације за седиште јединице локалне
самоуправе насељено место Баточина
(КО Баточина варошица, КО Баточина
село и део КО Брзан) припремио је
Југословенски институт за урбанизам и
становање „Југинус“ доо Београд.
Koмисија за планове на седници
одржаној дана 16.06.2021.године дала je
позитивно мишљење и упутила измене и
допуне Плана генералне регулације
скупштини на усвајање.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-468/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
Образложење
Правни основ за доношење
Одлуке о усвајању Измена и допуна
Плана генералне регулације за седиште
јединице локалне самоуправе насељено
место Баточина (КО Баточина варошица,
КО Баточина село и део КО Брзан)
садржан је у члану 35. став 7. у вези са
чланом 11. став 3. тачка 2, Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
број 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013
- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,
31/2019 и 37/2019 – др. Закон, 9/2020 и
52/2021) којима је прописано да је план
генералне регулације урбанистички план
и да га доноси скупштина јединице
локалне самоуправе и члана 40. тачка 5)
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На основу члана35.и члана 11. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014,
83/18, 31/19,37/19- др Закон,9/20 и 52/21 члана 40. Статута општине Баточина(„Службени гласник
општине Баточина број:9/19, на седници одржаној дана 18.06.2021.године, Скупштина општине
Баточина је донела:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА СЕДИШТЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НАСЕЉЕНО МЕСТО БАТОЧИНА
(КО Баточина варошица, КО Баточина село и део КО Брзан)

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1.0. ОПШТИ ДЕО
1.1. ПОВОД И ЦИЉ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
Изради предметног плана приступа се на основу Одлуке о изради измена и допуна плана
генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе насељено место Баточина (КО
Баточина варошица, КО Баточина село и део КО Брзан), ("Службени лист Општине Баточина",
број 13/2019). која је дефинисала циљеве планирања, коришћења, уређења и заштите планског
подручја.
У току реализације Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе
насељено место Баточина (КО Баточина варошица, КО Баточина село и део КО Брзан), (у даљем
тексту ПГР) указала се потреба да се нека од планских решења, због промењених околности и
потреба корисника, ускладе са новонасталом ситуацијом и измене и допуне. Повод за измене
Плана је потреба за преиспитивањем намена простора на појединим локацијама, траса и
регулације појединих саобраћајница и ифраструктуре и правила уређења и грађења,.
Циљ израде Измене и допуне ПГР је преиспитивање решења датих Планом генералне регулације
у смислу планирања грађевинских парцела јавне намене, изградња објеката јавне намене, као и
изградња мреже комуналне инфраструктуре.
У складу са тим, задаци су:
- промена намена појединих парцела и површина;
- дефинисање површина јавне и остале намене у обухвату плана ;
- промена трасе и регулације појединих саобраћајница;
- усклађивање текста плана према извршеним изменама.
1.2. ОБУХВАТ ПЛАНА
У складу са одлуком о изради Плана генералне регулације за насеље Баточина у Општини
Баточина подручје плана обухвата простор од 1326,57hа и оно захвата катастарске општине
Баточина Варош, Баточина Село и део КО Брзан.
Ово подручје структурално садржи: грађевинско земљиште и шумско, пољопривредно и водно
земљиште; а грађевинско земљиште чине површине јавне намене односно простор одређен
планским документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које
је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом (улице, тргови, паркови
и др.) и грађевинско земљиште за све остале намене.
Парцеле обухваћене границама плана су:
KO Баточина село 92 16/4 16/3 9 15/2 93 12/4 10/1 4 7/1 14/2 95 101/1 917 12/3 10/2 119/2 13/2
915/1 94 10/4 934 916 175 15/1 10/3 16/1 174 16/2 913 173 915/2 935 101/2 933 170 161 169 12/2 61/1
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168 160 14/1 167/1 167/2 918 153 167/3 936 154 1182 914 216 217 172/3 919/2 932/2 937 159/1 213/1
178/2 919/1 176 920/2 177 214 212/2 215 163 172/1 927/1 172/2 921 212/1 919/3 928 445/1 211 188
159/2 920/3 172/4 919/4 922 920/1 463/2 932/1 430/3 210 931 213/2 432 430/1 431/4 209/1 924 218/3
208 209/2 430/6 171 157 431/3 430/4 431/2 458/2 430/5 445/3 430/2 13/1 433 417/2 927/2 463/1 439/2
930/2 460/1 930/3 206 264/2 930/1 417/1 207 434/2 158 445/2 925 12/1 429/2 930/4 429/6 436 929 418
419 930/5 429/3 431/1 462/1 434/1 264/1 261 926 420 416 447 464/2 437 265 458/3 359/1 446 427
412/1 421 428 426 422 955/3 423 425 938 939 429/4 435 412/2 438 424 429/5 751/2 429/1 480 449/2
274 464/1 415 271 458/1 413/1 461 448 278 444/1 449/1 266/1 955/2 465/1 951 450/1 941 751/1 444/2
954 953 269 273 442/1 412/3 940 411 750/1 451 413/2 462/2 749/2 270 952 1009/2 444/3 450/2 946 942
443 414 749/3 280/2 1010/1 947/1 943 947/2 469 284/2 1009/1 280/1 948/2 944 279 459 468 948/1 752
465/2 410 466 1010/2 277 750/2 945/2 456/1 272 749/1 955/1 275 407/2 748 945/1 949 282/1 460/3
409/2 1010/3 753 442/2 441 281 467 1006/1 950 472/4 267/2 456/3 268 758/1 284/3 439/3 284/4 267/1
472/3 754/1 759 409/7 266/2 439/1 1006/2 760 1008/2 472/2 956/1 485 408/3 409/1 476/1 1005/2 408/2
6 408/1 456/2 354 409/5 409/3 266/3 755 280/3 1005/1 1008/1 280/4 758/2 757 408/4 956/2 409/6 761
754/2 407/1 409/4 476/2 756 287 460/2 1003/2 276 452/4 455/1 956/3 439/5 472/1 439/4 1007 763
452/3 457/3 762 440/2 1004/2 1003/1 764 457/2 721 1002 1183 283 957 722 765 457/1 440/1 724
1004/1 497/3 375/1 470 477 1000 766/1 1014 1021/2 958/2 471 478 475 998/3 745 1023/2 1020 1013/2
959 498/2 766/2 746 1018/2 452/2 1013/1 958/1 720 1021/1 1001 1019/1 998/1 406 960 1018/1 723
1019/2 455/2 999/1 499/2 474 1024/1 729 1012 999/2 452/1 736 1022 499/3 977/1 538 977/2 998/2 997
728 979/3 1023/1 998/6 405 1011 737 727 719 473 500/2 743/1 454/3 998/5 726 1017/1 493/1 743/2
453/2 537 479 742 539 995/2 718 733 741 725 995/1 976/2 454/2 976/1 998/4 979/2 1016 454/1 994
493/2 1017/2 961 747 500/3 503/2 453/1 744 996 732/2 979/4 717 502/2 993/1 732/1 979/1 501/2 740/4
1015 739/1 454/4 992 1025 543 980/2 978 494/1 540 993/2 740/3 1024/2 734 494/2 536 713 962 492
740/2 993/3 702/3 975 501/3 731 739/2 1024/4 545/1 1083 735 1184 740/1 963 1181 980/3 730 501/4
712 1078 964 491 1084 714 973 1024/3 481/2 1076/1 738 495 544 711 965 504/2 991 715/1 542 715/2
1079 1026 532/1 702/1 1029 482 545/2 496 990 710 503/3 972 531 974/2 541 489 966 700 481/7 987
709 701 546/1 497/4 681/1 708 971 699 1082 545/3 533 980/1 1088/1 497/2 707 1088/2 702/2 698/1 706
1085 560 1027 1030 481/4 697 1076/2 981 532/2 705 988 394 974/1 694 989 481/5 1031 497/1 490
1028/1 561 1089 698/2 970 695 530 983 967 393 1180 547/2 546/2 483/1 488 502/1 1098 1028/2 982
969 1163/3 565 547/1 564 1075/1 534 1099 1097 503/1 522 1075/2 563 1163/2 1101 1032 984 523 525
1080 535 562/3 985 481/1 562/2 1163/1 562/1 546/3 986 968 483/2 498/1 1100 1081 1164/1 1162
1161/2 524 1035 1102 5 1086 1033 558 526/1 1104 559 566 487 1087/1 521 1087/2 1036 481/3 1164/2
1164/5 526/2 500/1 567 1161/4 520 569 500/5 1161/3 499/1 1105 1073 1090 501/1 519 1164/3 481/6
1103 504/1 1034 1037 1096/2 1165 1161/1 1160/2 1159/3 568 504/3 572/2 1072 1164/4 505 1160/1
527/2 1106 506 570 1108 1166 527/3 516/1 571 1096/1 1038 507 528/1 486/5 516/2 1167 1107 508
516/3 1159/1 484 1114/1 572/1 1066 1114/2 1077 1109/1 511/2 1074 1170/1 1115 1159/2 573 517 1168
1158 1069/2 518/2 1169 527/1 1111 1069/3 1154 486/2 529/2 486/3 1155 1170/2 1157 1109/2 515/1
1173 511/3 518/1 486/1 1113 518/3 1095 514/2 1112 512/2 511/1 528/2 512/1 1116/2 513/1 513/4 486/4
513/2 1110 529/1 513/3 1065 514/3 1070 510 1122/2 1091 1153 1175 1156 1071 1127 1118 1172
1116/1 512/3 1121 673/1 1117/2 1171 1176/3 1174 1120 579/3 512/4 1117/1 1152 1150 1068/2 1092
1122/1 1176/1 1119 1149 1069/1 628/2 579/1 1123/2 589/2 580 1151 628/1 1068/3 1123/1 626 631 1063
590/3 1093 1094 632/1 618 590/2 629/1 1123/4 1124/1 582/3 589/1 629/2 1145 582/2 1123/3 579/2
1124/2 630/1 1125 587 582/1 1067 627 581 1177/2 1177/1 1126/2 630/3 635/2 630/2 1126/3 635/1 1144
620 1126/1 619 583 640/3 1177/3 1126/4 632/2 1146 1061/2 625 1062 1058 588/2 584 1061/1 586
640/1 1068/1 1148 590/1 640/2 624 617 585/2 1185 1147 1128/1 621 1143 1057/3 591 585/3 1129
588/1 602/2 616 641 1042 1142 623 1041 592 1043 1060 1059 1040/1 1130/2 593/2 1130/1 585/1 1039
622 1131 615 1040/2 1057/2 596/2 1057/1 593/1 593/4 602/1 1056 1044 596/3 595/1 1128/2 1141
1186/2 593/3 1045 4 595/2 594 610/1 614 610/2 597/1 601 596/1 1178 1140/2 1139/2 609/1 598/2 6/5
813/1 6/5 609/2 600 1049/2 1055 1135/2 608 1053/2 1140/1 1135/1 1136 1137 1046/2 1046/1 1138
1186/1 1054 1051 1048 1049/1 1050 611 1047 613 1053/1 604/1 1046/4 1139/1 605/1 604/2 1046/3
1052/1 1052/2 599/1 1179/1 605/2 612 599/2 1179/2 607/1 603 1189/4 1140/3 1134 597/2 1191/2 598/3
1190 1189/1 1133 1676 606/1 1187/2 1679/2 1254 1132/29 1230/1 1192 607/2 1679/1 1188/2 1132/21
1673 4 1187/1 606/2 1675 1678/2 1255 1674 1228 1230/2 1678/1 1680/2 1188/1 1231 1229/3 1204
598/1 1191/3 1253 1132/19 1193/2 1256 1189/2 1677 1189/3 1257 1197 1232 1229/1 1267/1 1193/3
1258 1132/20 1233 1198/1 1191/1 1211/2 1210/2 1208/2 1209/2 1195 1267/2 1212/2 1213/2 1214/2
1215/3 1194 1259/1 1251 1266/1 1252 1198/2 1229/2 1250 1684 1215/4 1259/2 1193/1 1196 6/1 1203/3
1683/2 1249 1202/3 1332/5 1326/3 1234/1 1199/1 1205/2 1206/2 1207/2 1672/7 1208/3 1209/3 1210/3
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1211/3 1212/3 1248/1 1203/2 1213/3 1214/3 1236/2 1268/1 1199/2 1243/2 1227 1215/7 1242/2 1683/1
1132/32 1202/1 1261 1215/6 1273/1 1265 1226 1260 1248/3 1132/18 1235/1 1243/1 1132/33 1132/15
1332/3 1689 1242/1 1202/2 1248/2 1332/1 1332/4 1200/2 1266/2 1132/14 1217 1262 1691 1214/1
1235/4 1216/3 1247/2 1225 1685/2 2516/1 1247/1 1246/2 1205/1 1273/2 1246/1 1245/2 1211/1 1213/1
1685/3 1686 1200/1 1235/2 1132/31 1245/1 1206/1 1326/1 1209/1 1208/1 1212/1 1269/3 1210/1 1215/2
1207/1 1224/3 1132/16 1244 1132/34 1687/1 1268/3 1332/2 1687/4 1241 1268/2 1215/1 1687/5 1269/2
1279/2 1239/4 1224/1 1201/1 1334/1 1218/3 1263 1273/17 1203/1 1240/2 1333/1 1224/4 1273/16 1331/1
1132/35 1279/3 1273/7 1239/2 1216/1 1239/1 1278/2 1280/2 1331/2 1331/3 1240/1 1235/5 1264 1273/6
1236/3 1219/6 1332/6 1205/3 1239/3 1688/1 1201/2 1278/4 1207/3 1219/4 1334/2 1326/4 1280/3 1279/1
1224/2 1224/5 1269/1 1236/1 1333/2 1238 1210/4 1331/9 1220/6 1331/8 1331/7 1324/1 1325/1 1323/1
1290/4 1218/1 1211/4 1201/3 1220/4 1687/3 1223/2 1213/4 1322/1 1214/4 1215/8 1321/1 1319/1 1290/3
1132/28 1320/1 1237 1280/1 1215/9 1289/1 1282/2 1223/1 1219/1 1273/5 1220/1 1216/4 1290/2 1270
1219/2 1235/3 1220/2 1222 1218/4 1289/2 1221/2 1219/7 1219/8 1314/4 1273/4 1314/5 1220/7 1283/4
1314/6 1303/1 1954 1220/8 1313/1 1952/5 1312/1 1302 1688/2 1688/3 1327/2 1314/7 1290/1 1221/1
1331/4 1688/4 1313/3 1278/1 1312/4 1953/1 1324/2 1284/5 1317/2 1310/1 1312/7 1321/2 1281/3 1309/5
1282/1 1132/17 1309/6 1320/3 1687/2 1304/1 1331/6 1335 1310/3 1308/3 1284/4 1330 1307/3 1305/1
1309/8 1331/5 1306/8 1309/7 1281/2 1272/1 1299/1 1306/7 1952/1 1325/2 1284/6 1328 1308/1 1322/2
1307/1 1306/3 1323/2 1321/3 1316/1 1303/7 1319/2 1300/1 1281/1 1306/4 1274 1329 1316/2 1318
1284/1 1301/5 1316/3 1336/1 1132/13 1315/1 1324/3 1284/2 1305/3 1273/11 1304/3 1277/1 1315/2
1291/2 1337/1 1288/1 1672/3 1314/3 1339 1303/9 1314/2 1309/3 1271/1 1292/7 1313/2 1292/8 1312/2
1303/10 1284/3 1340/1 1293/1 1338 1292/6 1288/2 1341/1 1309/4 1275/1 1301/1 1283/3 1275/2 1952/4
1291/1 1345 1300/2 1283/1 1955/1 1312/5 1342/1 1310/2 1292/5 1343/1 1952/3 1306/2 1305/2 1299/2
1953/3 1347/3 1271/2 1292/4 1952/2 1308/2 1344/1 1952/9 1277/3 1347/2 1292/3 1340/2 1306/1 1309/2
1348/1 1956 1347/1 1292/2 1272/2 1307/2 1276/1 1303/6 1273/18 1349/1 1341/2 1348/4 1304/2 1278/5
1285/1 1276/2 1948/2 1293/3 1286/1 1342/2 1949 1309/1 1303/8 1281/4 1348/2 1301/2 1951 1303/2
1287/1 1344/3 1298 1283/5 1348/3 1311 1297/4 1292/1 1346/1 1343/2 1303/3 1288/3 1297/2 1282/3
1950/1 1950/2 1349/2 1306/6 1297/3 1283/6 1301/4 1297/1 1948/1 1303/5 1366/1 1288/4 1285/3 1366/2
1288/5 1293/2 1297/5 2060/1 1301/3 1286/2 1273/12 2056 1367/1 1344/2 1367/2 1287/2 1955/3 1277/2
1349/3 1295/1 2 1378 1273/13 1288/6 1350/1 1288/7 1365 1672/6 1379 1346/3 1288/8 1380 1947/1
1955/2 1283/2 1381 1364 1349/4 1278/3 2061 1362 1285/2 2519/3 1384/3 1384/4 1440/2 1295/5 1382
1435/2 2046/5 2055 1351/1 1357 1953/2 2057 1346/2 2062 1957/5 1437 1439/1 1445 1383/3 1352/1
1295/2 1 1953/4 1294/1 5 1296/1 1432/2 1957/1 1447/1 1432/1 1439/2 1443 1368 1432/3 1447/6 1361
1385/1 2063 2 1295/6 1449/5 1356 1447/4 1294/3 3 1296/5 1433/1 1446/1 2054 1377 1350/2 1449/3
1452/2 2046/4 1447/5 1433/2 1375 1446/2 4 5 2 1957/6 1384/5 2053 4 2052 2321 1957/7 1374 1353/1
1432/5 1385/2 1132/11 1440/1 1351/2 1436 1295/3 1957/2 2051 1958/4 1449/1 1444 2038/3 1383/1
1363 1435/1 1959/4 1447/2 1360 1354/1 1432/4 1386 1384/6 2320 1958/1 1295/4 1352/2 2046/3 1960/4
2050 1959/1 2049 1294/2 1961/4 1393 1962/11 1962/12 1960/1 1455/1 1296/4 1359 1962/10 2048
1431/1 1455/5 1132/45 1455/3 1442 1961/1 1962/4 1387 1952/11 1353/2 1454 1452/1 2046/2 1952/10
1952/8 1952/12 1132/12 2319 1132/44 1962/6 1355/1 2047 1438 1962/3 1952/7 2299 1441 1449/2 2044
2046/1 1431/2 1296/2 2265/4 1354/2 1963/3 1952/6 1448 1671 2041/2 1963/4 1453 1449/4 1388 1958/2
2007/1 2041/1 2045 1447/3 1434 1132/22 1132/10 2012 1425 2266 1389 1369 1455/2 1376/2 2265/1
1430 2040/2 2064/2 1400/1 1959/2 2040/1 1960/2 1458 433 1424 1450 2298 1423 1358 1972/2 1961/2
2264/1 1392 1390 2318 1429 2265/2 2297/2 2043 2064/1 2013 2007/2 1962/1 1459 1355/2 2297/1 2006
2042 1973 1963/2 1451/2 1969 1391/2 1422 1394 2039 2265/3 1497 1962/5 2317/1 2258 1962/2 2294/3
2011 1421 2008/3 1968 1971 1420 2264/2 1428 1391/1 1376/1 1451/1 1972/1 2014 2038/2 1426 1473
2257 2317/2 1413 1457/2 2038/1 2293 1373 2267 1418 2008/4 2010 1970 1419 2295 1416 2290 1457/1
1967 1498 2015 2009 1414 2316 1417 1370 2035 1415 2037 2292 1474 1372 1427 2008/2 2263 1964/1
1508 1475/4 2315 1966 1400/2 2259 1412 2036 1964/2 2313 1494 1517 2260 2256 1976 1505 1460 4
2261 1507 1411 2016/1 2262 2291 2312 2268 2311 2289 2034 1977 2288 1472 1504 2314 2310 1471
2031 1974 2021 2269 1978 1395/1 1371 1965 2065 2287 1410 2016/2 1979 1518 1509 1503 2285
2255/1 1975/3 2008/1 1975/2 1975/1 1506 2270 1983 2271 1512 1982 2286 2033 2029/1 2282/2 2030
2272 1502 1510 2017 1495 1981 1964/3 1519 2255/2 1461 2273 1513 1409 1475/3 1399 2020/1 2309
2283 1395/2 1511 1462 1496/2 2308 2284 2282/1 1980 2032 2300 1501 1496/1 2029/2 1514 1520 2022
1398 1516 2018 1396 2255/3 2028 2274 2307 2023 2254 1408 2281 1475/2 1500 2248 1984 2280 1515
2276 1397 2066 1470 2306 2020/2 1490/5 2003 2027 1469 2000 2067/3 1525 2275 2002 2020/3 1499
2279 2001 2249 1490/4 1535 1521 1407 2019 1491 2278/1 2026 2305 1536/1 2277 2067/4 1490/3
2067/1 2241 1522 1986 2068/2 1401/1 1985/3 1985/2 2138 2068/1 1490/2 2278/2 1987 1492 1526
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1985/1 2236 2004 2067/2 1527 1468 2024/1 1406 1534 2069/3 2304 2242 2250 1463 1523 2239 1403
2251 2237 2240 1493 2069/1 2024/4 1524 1401/2 2238 2247 2302 1490/1 1402 2252 2069/2 1475/6
2253 1528 2243 2176 2303 2231 1405 1536/3 1536/2 2228 1531/1 1988/3 2232 1404 1999 1464/2 2229
2137 2230 2075 2024/2 1539 1995/2 1988/2 2244 2246/3 1475/1 2025/2 2136 2175/2 1529 1476 2246/2
2246/1 1988/1 2175/1 1489 2227/1 2245 2233 1998 1531/2 2246/4 2076 1536/4 2235 2183/3 1465 2174
1997 2246/5 1537/4 1466 1996 1595 2226 2227/2 1467 2024/3 2070 2139/2 1596 1464/1 1488 2225
2183/2 2234 2183/1 1994/2 2183/4 1536/5 1530 2180 2212 2135/2 1992 1994/1 2182 1991 1533/2 1597
2224 1487 2221/1 1485 2223 2213 1533/1 2179 1598 2211 1649 2214 1995/1 2077 2173 2222 2215
1475/5 2216 1484 1477 1989 2221/2 1486 2181 2217 2170 1537/2 2025/1 2177 1599 1537/5 1481 1482
2172 1483 2005 1537/3 1650 1533/3 2221/3 1647 1648 2178 2184 2169 1600/1 2210 2218 1532 2135/1
2301 1600/2 1480 2171 2073 2220 1646 2207/2 2078 1993 2209/1 2207/1 2072 1601 1562 1563 2074
1651/1 2209/2 2071 1990 2204/3 1479 2168 1593 2185 1652 2079/2 1602/1 2134 2139/1 2208 2167
1653 1594 2186 2206 2219 2082 1478 2124/1 2202 2122/1 2205/1 2205/2 1642/1 2079/1 2164 2140/2
2204/2 1651/2 2081 2187 2203 2141 1651/3 2125 2 2124/2 1654 2121 1592 1642/2 1589 2087/2 2083
2140/1 2122/2 2080 2188 1603/1 2204/1 2084 1643 2123 2120 1644 2126 1602/2 2142/1 2085 2201/1
2166 2191 1656 2111 2189 2087/1 1657 2105/1 1655 2200 2192 2142/2 2165 2163/1 2110/1 1591 1645
2198/1 2201/2 2193 1664 2198/3 2106/2 2163/2 1658 1604 2089 2086/1 2127 2110/2 2119/5 2088 2190
2199/1 1590 2143/1 1603/2 2197/2 2105/2 2109 2140/7 2199/2 1606 1555 2162 2143/2 2197/1 2198/2
1605 2086/4 2140/5 1638 2108 1660 2106/3 1659 2395/1 2140/3 2158 2194 2106/4 1612/4 2107/1 1639
2144 2395/2 1608 2104 2196 1663 2161 1607 2518 1609 2395/3 2101 2107/5 2086/2 2160/1 2145
2396/4 2140/4 2195 2119/1 1661 1637 1640 1610 2102 2396/2 1641 2107/2 2086/3 2160/2 1635 1611
1662 2103 2100/2 2119/2 1612/3 1636 2396/3 2402 2148 2403 1612/1 2146 1665/1 1632 1630 2119/6
2396/1 1613 2107/3 2159 2157 2112 2091/1 2149 1631 1612/2 2404 2100/1 2128/1 2150/2 2094 2147
2113 2119/3 2099 1666 1668 2107/4 2405 2398/1 1629 2095 1634 2096/1 1665/2 2114 2155/1 1633
1667/1 2150/1 2096/2 2097/1 2128/6 2133 2096/3 2090/4 2097/2 2118/4 2410 1614 2118/3 2406 2119/4
2412 2098/1 2093/1 2118/2 2397 2398/2 2097/3 1667/2 2155/2 2090/1 2115 2098/2 1616 2129 2118/5
1615 2092/1 2399 2093/2 2401 1627 2128/2 2408 1628 2098/3 2400 2156 2118/1 1670 2117 2090/2
2090/3 2409 2131/2 2092/2 2132/3 2116 2091/3 1669 2090/5 2517 2091/2 2132/1 2153 2154 2414
2128/3 2782/2 2130 2411 2415 2132/2 2407 2413 2789 2152 2781 2790 2151 2782/1 2783 2128/4 2909
2131/1 2791 2416 2090/6 2091/4 2131/3 2780 2792/1 2751 2788 2779 1761/2 2784 2771 2792/2 2090/8
2739/1 2785 2090/7 2739/3 2750 2793 2752 2753 2911 2910 2792/3 2786 2778/1 2794 1762 1761/1
1761/3 2749 2778/4 2754 1763 1764/2 1761/4 1764/1 2741 2520 2769/2 2787 2778/2 2795/1 2755
2776/2 2739/2 2740 2748 2797 2770 2777/2 1765 2778/3 2756/1 2757 1766 2776/1 2756/2 2759/2
2773/2 2738/3 2777/1 2769/1 2774/2 2758/1 2796/1 2747 2759/1 1767 2773/1 2817 2772 1769 1768
2774/1 2775/2 2738/1 2758/2 2798 2762/1 2775/1 2761/1 2816 2742/4 2768/10 2768/1 2746/1 2768/3
2519/1 1770 2768/4 2762/2 2802 2768/5 2760 2742/3 2738/2 2743 2812 1771 2742/2 2804 2738/4
2815 2800 2761/2 2736/1 2768/7 2767 2737/1 2737/2 2818 2746/2 1772 2768/9 2768/8 2764 2768/6
2768/2 2763 2742/1 2806 2805 2736/3 2811 1777 2813 2814 2736/2 2766 2745 2808/1 2807 2870/10
2821/1 2826 2765 2810 2821/2 2808/2 2809/1 1783/2 2744 2821/3 2836 2631/1 2809/2 2820 2867 2583
2819 2630 2631/2 2869 1783/5 2629 2822 2868 2866 2627 1784 2640 2621/1 2823/1 2641 2647/1 2865
2632 2621/2 2624 2628 2823/2 2633 2864 2621/3 2647/2 2862 2639 2859/2 2863 2646 2642 2648 2846
2623 2649 2654 2645/4 2645/3 2659 2861 2847 2634 2655 2638 2645/2 2643 2644/2 2645/1 2635
2644/1 2636 2650 2651/4 2637 2860 2651/3 2653 2651/2 2651/1 2656 2652
KO Баточина варош
789 790 788 787 799 785 784 800 786 801 819 802 803 804 791 795 798 519 805 806 181 583 793
590 797 794 796 188/1 182 183 184 187 589 820 . 597 792 186 185/2 807 188/2 783 185/1 596 808 812
636 596 818 587 592 591 588 586 598 582 189 193 581 782 809 641 642 640 190 584 639 637 638 813
781 191 192/1 811 612 817 822 814 810 821 634 816 192/2 780 829 194/1 643 194/2 635 633 828 650
593 594 779 827 646/2 823 615 613 824 644 614 616 201/16 201/3 648 826 611/2 195 595 196/1
196/2 825 649 776 611/1 199/1 201/15 201/14 201/8 631 197 201/11 632/1 201/9 198 778 653 610
646/1 632/2 201/7 199/2 599 201/6 839 630 679 245/2 836 600 777 609 201/10 201/5 837 200 647 773
678 654 603 201/13 244/1 680 627 245/1 628 652 772 838 629 775/1 202/2 651 239/2 617 602 201/4
831 855 677 201/2 606 681 775/2 857 605 244/2 604 655 601 858 830 607 771 682 242/2 832 834 626
239/3 676 833 664 203 835 815 841 774 608 645 204 683 206 668 854 202/1 656 242/1 625 843 624
675 243 623 769 861 239/1 619 684 663 248 669 768/1 618 859 761 845 846 247 251/3 686 687 762
241 2 246 760/1 235/1 525/1 768/4 715 674 860 764 621 250/3 620 764 622 251/2 851 250/2 712 249
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657 768/2 863 856 864 853 240 842 670 763 238/1 2 332 862 844 713 685 768/5 767 850 760/2 688
252/4 731 847 235/2 251/1 239/3 835 619 834 863 662 252/1 769 620 852 240 250/2 833 250/1 241
235/1 673 847 252/2 664 667 671 714 251/2 760/1 5 240 715 250/3 712 688 767 768/3 864 845 252/3
205/1 622 205/2 764 248 663 851 853 1176 251/1 844 1180 764 238/1 252/4 1175 236/1 713 765 711
659 237 4 2 252/5 862 234/3 716 671 717 666 689 758 238/2 35 252/6 760/2 766 672 690 238/1 759
694 670 696 849 840 254/1 1178 850 658 866 236/3 753 865 1177 1174 695 236/2 251/4 665 208 691
710/1 209 848 210 234/4 770 720 207 1179 710/2 1189 236/4 211 867/1 709 1173 693 255 750/3 262/7
697 698 708 212 661 1181 253 998 757 234/5 234/2 867/2 265/2 332 660/1 718 254/4 254/2 215 886
213 216 254/10 254/3 751 265/1 217 218 266 1172 222 660/2 882 756 234/1 699 692 897/1 868 870 700
221 1188 1187 721 867/4 750/2 867/3 220 267 869 1185 276/4 755 257/2 997 254/5 287/1 885 287/2
277/1 749 1190 871 872 719/2 701 897/2 257/1 254/9 257/3 707 277/2 898 883 900 264 233 1171 223/6
731 254/8 224/3 867/5 752 706 874 702 754 896/1 1196 254/7 873 884 1193 278/2 899 263/1 703 276/3
225 1194 1195 1169 288 256 276/5 268 278/1 254/6 704 732 286/2 1197 881 750/1 262/8 880 901
223/5 748 1191 224/1 286/1 285/5 705 1192 1170 722 730/3 903 887 747 276/1 262/10 724 1186 879
1198 262/1 226/1 1199 719/1 746 223/4 723 263/2 1207 1200 995 1183 730/1 888 877 1165 224/2 1201
258 902 223/3 260/4 285/1 896/2 725 290 279/1 289 1167 904 227/10 226/5 727 878 281/2 282/2 285/6
1168 730/2 227/1 227/9 1209 891 875 908/2 907 996 223/2 1163 259 1020 285/3 889 227/8 905 999
1203 260/1 260/2 1182 227/11 908/1 260/3 285/7 1208 285/4 890 223/1 1019 29 876 892 227/2 285/2
274 227/6 269 906 729 909 280/3 227/5 1202 280/1 275/1 261 1184 223/7 733 260/4 1022 227/3 937
1164 1206 227/4 283/2 726 231/1 894 262/9 228/9 910 281/1 1001 262/3 938 1166 1000 936 262/4
1021 275/2 228/5 306 262/2 1205 911 735 734 275/3 305/10 912 1002 303/1 228/2 518 2 305/12 728
1024 262/6 913 745 231/8 940 1211 303/2 280/4 939 228/3 305/11 305/9 282/1 280/2 282/3 914 893
1161 283/1 522 737 231/7 303/4 319/31 950 319/4 227/7 960 941 305/3 284/1 922 228/6 305/2 303/3
738 895 302 228/10 231/6 270/1 304/3 942 273 228/4 1204 1010 1023 736 915 935 959 300/1 1149
305/6 271/1 943 305/13 271/2 1162 230/3 4 299 1025 916 949 270/2 945 228/8 917 303/5 304/4 944
1009 228/1 993 230/2 304/5 739 1159 946 1160 300/6 262/5 272 305/5 305/4 967 307/1 1001 305/7
305/8 918 966 1157 301/3 1003 297/1 304/2 291/2 298 292/2 947 294/1 740 301/2 301/2 231/5 1017
307/2 744 284/2 230/1 948 304/1 1213 301/1 1008 964 919 300/3 1002 305/15 229 319/32 1007 319/5
1158 291/1 961 1220 934 319/13 1145 1212 303/6 1006 1015 294/2 316/5 319/3 1003 958 1005 305/14
970 1215 1214 1147 1146 301/1 316/7 310/2 920 743/2 1216 523 963 297/2 926 743/1 952 1151 319/87
310/1 319/9 932 319/56 319/30 300/4 1156 1154 26 309/3 293/2 310/4 316/1 293/3 1014 1011 925 310/3
319/88 1004 951 921 1018 319/85 310/5 319/89 962 300/2 318 309/4 741 991 927 929 316/8 316/4
319/10 1219/1 742 1144 1219/2 992 931 319/90 319/86 293/4 319/12 308/1 296/2 309/7 300/4 953 954
1016 309/2 1150 319/73 319/84 1140 969 319/91 990 933
1141 975 957 311/1 296/1 316/3 319/92
1062 295/2 924 300/5 309/6 308/9 308/7 308/8 1059 989 986 308/5 971 525 308/6 1034 316/10 319/93
319/78 293/5 923 524 1143 968 2 319/25 308/4 295/4 988 1153 1064 311/2 955 314/1 316/11 319/26
319/94 529 1221 1063 308/3 531 1139 1223 312/4 295/3 1138 308/20 987 319/79 956 985 1148 309/5
972 319/95 319/101 308/10 295/1 316/2 312/1 311/5 308/2 987 994 321/2 928 1136 1035 2 930 296/3
319/66 976 319/21 1222 319/20 1067 319/2 296/4 1092 1152 1142 309/1 311/6 1065 319/55 319/77 973
308/19 974 532 319/23 319/22 314/2 308/17 4 319/96 319/80 1134 1061
1224 319/64 1026 526 527
1133 2 1 308/11 984 314/8 311/4 319/24 319/41 321/1 319/54 319/33 977 1029 308/14 1091 308/18
1135 1132 1027 319/44 983/2 528 1028 1036 311/9 319/63
317/8 1218 1058 317/3 311/3 1066
319/16 308/15 1137 984 1037 1127 314/7 308/12 319/83 317/1 538 317/9 1245 1 319/17 317/10 1233
530 1093 1127 317/11 1033 314/1 324/2 319/62 1038 25/18 325 314/4 25/6 308/13 1131 1126 983/1
317/19 311/7 319/43 1057 311/8 1226 979 317/18 52/1 319/65 1090 1261 25/4 2 319/7 25/11 319/11
1056 1088 1095 25/10 1128 319/53 312/3 52/2 1054 56/1 978 1 25/9 25/5 1130 1055 312/2 980 29 1125
1087 319/60 51/1 25/8 26/3 315 1225 1069 328/2 981 319/42 1086 1068 1255 317/17 1071 1124 52/3
319/74 25/7 319/97 317/13 1129 313 319/61 2 52/4 1227 1082 1234 30 52/8 1053 19/4 319/67 534 1030
1012 1094 16 1260 319/29 52/5 319/81 1244 56/7 26/2 319/57 11 52/7 51/3 317/2 1039 1050 1083 326/1
330 1070 56/6 52/6 314/3 314/5 31 319/28 32 1232 317/16 315 319/58 533 1031 319/40 537 319/82 25/2
319/98 1262 1040 324/3 1102 1096 1043 1044 19/2 19/5 25/17 324/1 317/14 1072 1051 314/6 1089
53/13 1228 1032 994 53/14 1045 12/3 317/12 1101 15/4 536 53/15 535 51/4 1097 319/48 25/12 51/2
25/3 319/59 1041 25/16 1235 55/67 56/2 1243 4 51/6 1100 1046 51/5 10/3 55/1 2 33/1 53/20 319/68
51/7 33/2 319/1 1098 53/11 53/12 319/52 9/3 1052 1 51/14 33/3 5 1122 55/24 319/49 15/3 15/2 1123
1076 4 25/13 12/2 319/47 25/20 51/10 ul. Vidovdanska 4 51/9 7 1263 51/11 1042 22 1229 1049 34/3
320 6/3 56/3 6 10/4 1099 5 1246 322/4 51/8 319/18 1 34/2 34/4 1077 2 1210 5 9/2 328/1 326/2 10/2
1047 1048 4 8/6 319/39 25/15 1073 56/5 1236 1085 50/1 319/19 55/30 317/15 50/2 55/29 55/28 8/5
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55/5 319/27 319/50 34/1 1074 317/4 1259 1230 1104/1 319/34 319/100 317/6 7/2 319/51 49/5 53/8 34/6
319/45 2 5 317/5 49/3 319/46 49/4 49/6 1258 4 1079 53/9 1105 35 53/2 1103/2 1247 49/2 319/8 322/1
1084 319/35 1080 55/27 319/99 49/1 56/9 319/36 319/71 1078 55/15 55/16 21 14 4 55/32 55/33 1231
1103/1 55/70 48/7 25/19 55/36 1237 37 41/1 55/69 48/1 1113 4 10 55/22 55/43 55/68 319/6 1081 1242
24/5 319/69 41/3 319/72 54/5 53/1 323/1 55/55 55/49 1372 5 55/18 6 55/72 1107 1114 2 1104/2 55/19
47 1121 41/2 55/62 1106 3 55/73 8/3 1266 53/3 323/2 1373 54/6 55/12 55/8 55/61 1120 1210 55/59 9
55/53 55/11 55/48 5 1251/2 1369 55/13 55/40 55/44 1248 319/37 54/8 55/4 55/9 1375 9/1 1257 24/2 55/2
55/63 54/1 322/2 24/4 55/64 1239 1371 55/10 8 10/1 55/6 55/14 4 55/65 329 1253 1249 1267 55/46
54/9 55/52 46 54/2 322/3 54/3 8/1 54/4 1108 55/7 327 1112 1239 7 1250 1366 333/2 1363 24/6 1110
331 1109 1119 46 1242 /4 1366 1118 1111 28/5 55/71 43/2 54/2 1370 1239 24/3 2 55/41 55/38 55/11
6 55/14 55/10 55/9 1424 55/51 1363 55/5 118/4 319/99 10/1 118/1 1115 55/7 55/45 55/42 1255 55/52
55/39 28/1 55/47 55/53 1241 1421 55/2 118/5 55/50 8/1 8/4 55/61 54/1 55/56 55/63 55/62 54/7 55/58
319/34 333/2
1117 55/95 1238/1
514/2 1364 118/3
1376 55/66 1240 64/2 323/2 323/1 144/4
319/19 63/4 514 62 1210 1378 65/2 1334 1251/1 1264 329 1252 1116 1268 1362 144/1 120/2 120/3
331 66/2 120/1 63/3 64/4 322/2 59/4 64/5 1256 119/5 139/3 121/34 132 121/35 64/1 28/4 135/2 1379
1332 1240 322/5 65/3 67/2 1360 1380 1238/2 144/3 59/8 1333 68/3 134/3 66/3 1361 1253 1331 28/3
1254 119/4 65/1 68/4 334/65 42/1 1377 42/3 59/1 67/1 63/2 98 63/1 1326 107/1 42/5 68/2 28/2 121/3
1328 1381 67/3 1357 1383 143/1 148/23 1412 42/4 70/3 143/4 1335 116/1 108 121/5 1359 148/19
137/6 69/1 1265 148/22 113/1 112/1 119/2 111/1 60/1 97/1 334/21 3 59/2 137/2 334/19 59/9 149/4 121/2
334/18 334/25 68/1 59/7 1367 96/2 97/2 119/1 70/1 334/17 71/2 1356 1358 148/21 334/16 121/10
148/20 1355 119/3 334/57 1350/2 1384 69/2 141/4 2 334/14 139/1 334/7 59/3 334/8 1336 1471 514/1
.136/11 334/24 334/13 96/1 148/1 1350/1 121/1 70/2 71/3 335/15 335/11 334/12 334/22 113/2 116/2
121/9 138/2 137/3 334/11 141/3 121/17 148/18 1351 109/2 334/20 334/52 1310 71/1 334/1 1427 121/18
334/15 95 1387 1352 334/10 1389/2 1353 1329 361 334/46 334/58 72/1 1327 107/2 334/42 1349
5
1287 102 1354 335/10 334/39 71/5 119/7 93 334/56 1389/1 94 1337 112/2 335/17 334/38 72/3 111/2
121/23 119/6 334/55 1291 1386 1472 334/26 114 148/17 342/2 334/54 110 141/2 334/51 115 334/36
121/19 1388 71/4 335/20 140 334/41 137/5 334/43 334/49 334/35 92 1325 1348 149/5 334/47 1428
148/16 1330 141/5 334/9 334/59 8 342/4 334/45 121/20 334/37 1385 141/30 335/18 4 362 121/31
334/27 343/2 74/1 334/28 1347 75/1 137/4 334/33 1323 11 334/32 1311 343/3 1309 119/9 1425 6
121/25 121/28 334/34
121/13 91 121/24 343/10 342/3 141/6 334/60 141/28 1324 121/4 1338 1470
123 334/30 4 7 76/5 334/31 344/5 334/40 141/33 60/5 343/5 6 60/9 1473 335/19 1429 1395 60/3 1470
60/4 5 1394 141/7 334/2 6 1314 2 76/1 2 342/20 1390 141/8 1322 1290 365 344/7 336/1 334/61 335/1 2
342/1 122/7 90 121/15 343/9 343/4 343/8 344/2 89/1 76/4 1473 122/2 1315 61/2 1430 1392 342/5 76/3
141/35 9 122/10 1289 344/4 334/29 122/1 141/9 1341 1393 122/4 1469 1308 1286 149/6 1297 10 5
344/6 149/7 2 77/3 1287 334/62 336/2 11 341/1 89/2 344/13 335/3 1317 336/4 336/3 1433 341/2 1 366
61/24 341/3 141/37 1346 1342 1288 88/4 343/15 336/5 141/10 343/12 76/2 1474 344/12 336/6 342/6
121/14 122/6 1391/1 1339 343/16 78/2 1312 1343 1391/4 141/38 344/8 1307 341/4 1467 12 77/1 353/3
353/2 88/5 344/9 60/7 149/1 125/1 1345 60/6 149/11 61/1 342/19 121/30 122/9 121/22 342/7 122/5
1391/3 360/16 335/2 6 1276 122/8 343/18 334/4 122/3 1340 342/8 334/63 1466 1432 344/10 122/13
336/10 336/12 149/10 1431 355/1 61/11 1468 78/1 124 336/9 61/5 61/11 122/12 121/32 2 1306 61/22
341/8 125/2 334/3 1318 1316/1 141/12 336/8 1321 336/11 60/8 122/14 336/7 121/29 342/9 78/3 367 61/9
61/10 352/3 341/7 353/4 122/15 1432 2 61/8 2612 1391/5 125/3 61/3 61/7 79/2 343/13 341/6 88/10 61/9
61/18 149/9 341/5 80/2 61/19 335/4 61/17 342/18 61/20 141/26 1296 1475 61/15 61/16 513/2 504/63
1305 79/1 61/21 342/17 334/64 1477 57 343/11 504/27 1275 1 368 357/3 1316/2 88/1 358/2 541 136/12
1319 343/17
1 136/15 1465 357/2 1434 342/16 1 136/13 80/3 10/2 141/11 1463 344/1 343/14 149/18
342/15 504/32 141/43 80/5 1479 504/34 335/5 504/16 356/3 5 1320 504/62 513/3 88/7 504/30 342/14
126/1 86/2 504/74 1460 504/41 504/31 1304 504/88 342/12 1481 358/9 1476 504/87 504/31 126/21
141/20 87/1 355/3 342/13 337/4 369 504/29 370 126/2 337/1 2 136/14 136/20 1291 1303 364 343/1
126/4 126/3 7 337/2 360/14 149/17 88/11 80/1 126/10 136/2 86/3 1285 504/28 344/11 127/1 141/42
127/7 335/6 504/61 504/64 1302 513/4 127/6 344/14 514 136/9 126/5 126/6 126/7 126/8 358/3 357/4
504/65 86/1 126/9 345/1 85/5 87/3 127/5 136/19 355/4 149/16 335/7 1459 127/4 86/4 356/4 337/3 1462
128/2 1534 2 141/21 346/1 1478 1284 504/90 1556 141/41 337/5 1553 85/4 360/13 513/5 371/1 504/78
504/60 337/6 360/18 1550 504/77 1519
503/3 337/7 127/8 337/8 126/14 1272 337/9 357/5 1277
130/32 504/94 126/13 504/93 337/16 1 1461 136/7 136/18 141/39 1300 1292 1532 129/3 355/5 504/67 4
346/3 504/68 126/12 504/72 337/15 504/76 360/5 127/3 346/2 360/10 371/2 337/14 136/3 337/13 346/4
356/5 129/2 337/12 346/5 335/8 363/5 1299 337/11 1271 345/2 358/4 360/11 149/15 339/1 337/10 1301
363/2 346/6 130/30 1278 130/27 1549 126/18 504/57 1520 1559 136/4 1558 84/8 126/11 1536 141/23
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1555 1298 85/3 346/7 360/19 145/2 126/19 130/31 358/1 85/1 1533 141/24 1293 1557 136/8 373 357/6
1531 141/22 355/6 346/14 1526 337/17 1527 335/13 356/6 346/13 1548 128/3 84/3 1294 503/5 360/17
1456 14 130/9 130/10 1554 1435 11/2 1560 358/5 513/7 504/39 1270 503/2 136/17 1525 335/9 504/40
148/15 1521 504/73 346/11 357/1 130/11 346/12 136/5 360/15 334/6 130/14 4 1561 130/28 334/5 130/13
130/12 130/5 6 130/1 1535 84/1 360/9 1457 1279 145/1 1480 360/21 360/20 363/3 346/10 372/1 130/29
126/15 356/7 343/6 1551 149/8 354/2 130/21 346/9 356/1 504/6 129/1 513/8 504/2 5 4 1563 504/42
1269 338/1 130/20 503/8 1552 130/23 130/18 84/4 337/18 347/2 1522 1283 1295 130/19 358/6 130/15
346/8 339/2 345/3 338/2 357/7 84/6 363/4 84/2 513/9 338/4 1570 338/5 83 338/6 146/8 338/7 1546 13
84/5 1458 130/38 356/8 337/19 1282 146/9 363/1 513/10 1537 130/2 1523 129/4 84/7 1538 377/1 421
372/2 503/14 504/96 146/1 354/3 378/1 340/1 513/1 1524 1530 503/6 148/11 504/37 504/116 504/117
1562 503/12 130/25 5 504/7 504/38 340/3 5 1280 503/13 503/10 1539 513/12 82 503/11 338/3 130/34
356/9 1518 504/80 513/13 1529 130/33 130/40 339/3 2613 503/9 358/8 146/3 339/4 503/7 504/95 339/5
130/41 130/36 358/7 1283 504/98 130/26 503/24 504/97 503/15 339/6 357/8 354/4 4 130/24 505/2 130/7
340/2 504/81 1517 81/1 1568 541 353/1 1504/104 338/8 2 504/122 130/8 504/44 338/9 356/10 339/10
503/20 352/1 340/4 1528 505/6 1569 339/9 81/2 503/21 340/5 504/45 503/27 130/45 147 504/107 339/8
504/108 503/25 504/36 340/6 1564 354/5 340/15 1545 339/7 1281 503/16 130/4 513/1 503/28 130/47
505/3 504/91 1571 503/22 1540 504/92 503/18 357/9 503/19 1541 1583 503/29 347/1 340/7 1582
340/14 1565 1566 356/11 340/8 504/101 81/3 504/142 504/158 1567 379/4 503/26 340/12 504/102 374
377/2 130/3 503/23 505/7 174/1 340/10 378/4 340/11 130/46 503/17 354/6 504/132 504/145 1543 1542 1
504/109 504/134 504/155 1585 379/5 504/147 515 504/17 504/135 356/12 504/148 504/144 340/9
357/10 504/105 504/127 504/106 1584 504/110 1482 504/131 1593 1547 1573 503/1 130/44 340/13
422 505/8 354/7 1594 504/128 1514 504/146 504/150 504/143 504/126 504/43 379/6 348 379/3 ul. 1516
504/153 504/111 504/154 504/99 1572 504/99 504/112 1575 505/9 1544 1587 379/1 504/124 2 356/13
504/52 504/125 349 1436 1595 505/1 504/156 504/119 504/151 504/141 504/120 504/157 504/100 380
504/152 1576 504/100 1515 504/53 136/1 505/10 1483 173/4 360/1 354/1 504/51 504/54 1485 379/2
423/2 1511 1486 504/118 1586/2 375 505/12 1592 2 504/133 1596 350 1487 1513 173/2 1489 502/2
504/11 505/11 504/149 2 504/12 149/12 1581 1577 1490 504/89 1505 504/46 1599 1491 1586/1 1438
1493 1484 504/114 1512 504/9 359 1578 504/10 173/1 386/1 149/14 388 1 1597 150/3 504/26 504/47
1494 21 504/49 1497 386/2 376 149/13 423/1 1610 150/5 504/136 2 2 1495 360/4 1600 1598 4 502/1
152/1 504/15 173/3 504/3 1504 173/5 1506 1611 20 504/13 381/1 447/4 389/2 2 1503 1579 152/3 1612
1580 1437 1604 504/20 351 1591/1 1439 1502 381/2 1613 504/137 394 1496 172/2 504/14 1501 1440
504/129 150/6 13/1 504/130 504/138 1603 1448/5 447/1 423/5 1605 393 1614 1500 152/2 1499 501/2
172/3 360/6 1510 1588 540 504/22 172/1 1498 3 1650 506/5 1618 1694 504/21 382 1615 1448/6 504/24
500/1 360/3 504/23 1509 1626 171 360/2 423/4 510/2 1606 1448/4 1625 395 1589 1616 504/8 500/8
500/5 360/8 500/3 504/25 385/1 4 396 501/4 1444 5 420 1452 1601 170/2 423/3 1444 500/6 500/4
511/2 1607 1617 1 500/8 1508 424 405 1442 506/9 1624 383 1602 447/5 170/1 1443 1591/2 500/7 2
2145 506/14 399 156/3 4 1448/3 1627 500/7 1602 1507 1608 1746 1590 398 1638 164 1639 506/10
447/2 400 506/15 1692 166/1 504/1 1619 384 169 156/2 154/2 1446 385/2 1673 1609 1447 401 506/16
1441 2 504/85 404 5 1590 504/84 156/8 1691 1640 1693 419 1628 504/86 13/6 1646 506/40 500/2 407
1696 153/9 429/2 1448/8 1647 156/1 1622 166/4 1453 1690 1623 162/2 2 156/10 1637 1445 1648
506/31 425/2 540 2 508/2 153/2 1689 408 1788 154/1 425/1 1736 416/2 501/1 425/3 1448/7 360/12
506/19 403 1649 501/3 161/1 1681 1701 426 508/41 506/17 427 409 155/1 153/13 506/30 1448/2 1685
1686 1786 161/2 506/33 499/2 508/3 156/4 1687 1688 506/18 156/7 425/2 1621 410 153/10 506/34
506/32 429/2 1636 1684 1702 1454 14 1681 402 1787 1738 1735 156/9 415/1 418 417/2 506/2 508/42
499/2 1734 508/9 416/1 425/1 429/1 1642 156/5 1683 1705 155/2 153/11 512/2 160 1727 2 1455
156/11 1680 447/6 159 1785 506/35 499/1 1737 506/29 1682 506/36 1620 508/4 508/43 153/14 508/49
1733 506/37 1725 1706 1652 1703 1732 506/39 1629 153/16 508/5 506/28 2 438 1746 1781 153/19
498/2 1776 1700 1731 1708 1724 427 493/2 406 446 1784 1779 1643 1739 1782 1730 506/13 1783
1743 508/91 495/2 448 1729 153/7 506/27 506/26 1780 158/1 508/44 1704 1 494/2 153/20 496/2 508/81
508/90 506/23 508/47 492/2 508/6 1697 497/2 1653 428 512/1 439/1 445/1 512/1 506/20 447/3 1722
498/1 1763 1709 153/15 508/80 1712 1740 1718 1721 158/4 1766 1699 1723 1762 1745 508/84 1711
508/87 1778 508/7 1728 1759 508/45 431 1713 1698 508/78 507/1 1777 440/1 1790/2 508/79 417/1
1760 508/46 2 1775 516/1 153/21 411 1717 440/5 1714 508/83 1758 481 413/1 153/1 482 1773 484/1
1633 1632 1761 1764 1772 1630 1631 440/11 439/1 1634 440/10 489 508/85 157 1774 153/3 440/6
1710 157/1 1790/2 483/1 429/2 153/8 1635 1756 1790 2033 508/10 415/2 1744 508/76 1790/1 440/17
492/1 511/1 508/77 508/50 1753 506/21 449 481 488/1 495/1 496/1 4 497/1 508/46 439/1 506/21 2
499/1 157/3 1790/1 508/76 1774 1797 429/1 508/8 1633 1723 1790 1715 1761 508/85 1745 1772 157/2
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508/51 1760 1773 1649 507/1 413/1 1632 1890 411 2 1718 1796 516/2 480/1 508/50 497/1 496/1 158/2
1653 440/3 158/5 508/54 494/1 489 506/38 508/74 506/22 508/69 1721 1789 1771 1757 1756 1716 4
444/2 1765 1746 439/1 508/12 495/1 2034 429/3 1792 440/2 508/55 1889 508/83 1646 153/5 1796
508/56 1793 153/6 431 1719 1644 508/52 440/1 1794 508/57 508/13 480/2 2035 492/1 508/66 508/11
14 1748 1891 180 445/2 493/1 1755 508/70 1747 1655 4 1752 1791 440/4 1795 481 5 508/1 1886
508/73 6 1753 508/14 406 1749 414 VPL63 430 508/65 1645 438 1892/1 1654 508/16 1888 2042 484/1
508/15 1754 1750 2 440/51875 480/3 508/38 412 508/39 4 1892/2 1767 1798 1751 179/2 449 440/6
508/68 482 179/1 1883 508/63 483/2 1887 508/72 1884 481 1885 7 484/2 3 440/7 488/1 1801 1893 2
508/19 4 440/16 1798 1768 440/17 1799 508/64 153/4 508/61 1876 1800 509/2 509/3 178/5 508/21
1882 508/67 1676 2073 1802 477 178/3 1803 1812 2036 1809 508/59 1878 508/17 508/58 432 508/71
1651 1894 2041 1873 1769 2043 1815 1811 1679 2046 1770 153/17 1810 2037 2047 433/2 450 2050
1656 440/8 1880 1813 1881 1806 1679 5 507/3 178/7 1874 2072 1895 1678 508/20 508/31 511/1 1657
433/1 439/2 490/1 2074 1846 508/18 178/6 483/1 2 2040 508/24 1817 2054 1658 4 2044 434 451
2045 2038 178/8 2055 1819 1814 435 1804 1820 508/25 2048 1675 508/30 1879 178/1 2049 1816 1675
491/1 1821 1825 1660 2039 1821 1907 2052 436 1872 1844 440/9 1896 1822 1826 508/34 1823 1827
2053 2064 1845 508/23 2063 2056 1824 508/26 1661 2065 2060/15 1 2068 508/29 508/33 508/32 1659
437 452 1840 1828 2084 1662 1839 485 2061 2075 440/12 5 4 2062 2060/1 2078 2139 2066 1838
1909/2 476/1 2060/2 2079 1671 2082 2060/5 1871 2060/3 1837 2067 488/2 1906 440/13 539 1868 2140
2060/4 1833/1 2076 2087 2032 2060/6 2085 1835 2077 1841 2060/7 463 2141 2080 2059 2133 1833/2
1670 443 2138 2031 1668 444/1 2081 476/1 2132 2060/11 1669 486/1 2060/10 1834 1830 453 1909/1
2060/12 508/27 2137 1863 1833/2 1869 441/1 491/2 2086 1842 2060/13 2020 2134 2060/14 2143 2142
2127 440/14 1905 1677 1904 1831 486/2 2017 2060/8 1836 2144 2018 2131 2136 2135 2016 R79 1847
1843 2060/9 1667 1870 2125 490/2 476/2 2128 487/2 2124 1903 1831 2019 2126 2026 476/2 2089 2123
1829 2024 2025 2122 2129 2021/2 2029 2121 1666 440/15 2120 487/1 2030/2 1848 2088 2028 1911
441/2 1664 2119 2030/1 2027 462 1901 2118 1902 440/13 1663 475/1 475/2 2117 1912 2021/1 2149
1665 2116 475/2 1900 1913 2112 2 2090 2158 1849 2111 1910 491/3 1899 2159 2023 15 464/2 2148
2108 2150 2107 2151 2113 2104 2011 2157 454 2014 2091 2103 2115 441/3 2110 2012 2008 2099
2100 2010 474/1 2015/1 1850 1914 2109 2160 1898 2106 1932 441/6 1851 2156 474/2 442/1 465/3
2009 2022 2105 2161 2015/2 2004 2102 1915 2164 2147 2013 2098 466/1 2 2097 467/1 2101 471 465/2
17 441/4 2002 2015 2000 464/1 2165 2 2096 2003 465/1 2007 1916 472/1 1931 2005 2167 1994 441/7
441/5 1919 473 1999 11917 2095 1852 2178 466/2 2168 2169 2174 2006 1994 2153 2170 2152 2155
1998/1 2166 2162 2171 2163 1920 2179 1995 2304 2154 461 1993 2094 1918 1933 456 1998/2 1930
442/2 441/5 2305 2270 2269 2176 2175 1921 2303 1996 1861 1991 1992 464/4 457 470/1 2172 1988/2
1929 2177 2173 455 469 2308 458 1934 470/5 2182 2180 1928 467/2 1990 1922 468 2307 2275 470/4
470/2 2274 2273 2311/1 1862 1927 2309/2 2310 1989 1853 460 1997 2181 2309/1 1923 12272 1935
2300 1926 2183 2302 2093 459/1 2311/2 2267 2268 2301 2266 2276 FPVC fi 250 1987 1859 2184 1860
1925 2299 2277 2185 459/3 1924 2312 2265 2297 2279 2263 1986 2206 459/2 540 1936 1988/1 2278
2207 2298 2205 2313 1984 2264 2296 1982 1985 2202 2315 2289 2198 2280 2262 2281 2271 2199
2208 1858 6 2261 1983 2186 2295 1937 2294 1897 2259 2204 2 2283 2197 2201 1981 2282 2209
1854 2314 2258 1967 2260 1855 11 2284 12 2196 2291 2285 2290 2293 2195 1980 2200 2250 2190
1857 2194 2257 2287 2255 1968 2211 1938 2292 2187 2191 1979 2192 2203 U 2212 2286 2288 1978
2189 1969 1964 2256 2254 2214 1963 2316 1940 2253 1856 2323 2224 2188 2322 2317 2252 1954
2215 2326 2319 2321 2213 1977 u 2223 2227 2320 1962 1939 2228 2362/2 2216 2251 1953 2222 1976
2329 2229 2226 2373/1 2327 1941 1975 2330 2221 2328 2332 1970 1961 2338 2362/1 2339 2230 2218
2333 2334 10 2217 1955 1974 1952 2248 1942 2231 2335 1960 1971 2220 2372 2247 2380 2232 1943
2340 2219 2371 1972 2246 2243 2345 2337 2373/3 1944 2233 2336 1973 1956 11 5 1958 2241 2379
1959 2244 1945 7 2611 2234 4 2240 2146 2237 2344/1 2360 1946 2235 2245 2359 2367 2348 1957 5
2344/2 2236 1947 2343 2342 2341 15 2239 2382 2370 2238 17 6 12 1951 2349 2383/1 2368 4 9 13
2374 2350 1948 2378 1950 4 2358 2375 2351 14 2383/2 2364 1949 5 2366 2377 2381 2352 2146
2364 2357 2448 2449 2391 2356 2355 8 2450 2453 2454 2392 2448 2376 2384 2454 2395 2452 2353
2396 2385 2397 2399 2451 2445 2455 2444 2457/1 2455 2446 2450 2457/2 2448 2452 2447 2455 2453
2454 2385 2389 2456 2457/1 2446 2354/2 2390 2457/2 2391 2444 2393 2445 2392 2386 2394 2395
2399 2354/1 2396 2387 2388 2398 2397 2443 2442 2443 2416 2425 2422 2423 2417 2424 2441 2415
2458 2459 2418 2426/2 18 2414 2419 2413 2421 2461 2411 2420 2460 2440 2410 2400 2426/1 2439
2412 2438 2463 2427 2462 2401 2436 2437 2409 2465 2402 2435 2464 2465 2434 2428 2466 2466
2406 2433 2484 2403 2467 2469 2468 2432 2405 2483 2470 2404 2471 2473 2473 2487 2431 2482
2430 2429 2475 9 2472 2488 2408 2477 2481 2407 2477 2476 2489 2563 2480 2490 2486 2499 2480
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2492 2565 2493 2495 2494 2564 2572 2491 2567 2500 2496 2556 2555 2561 2566 2571 2554 2498
2566 2553 2568 2573 2560/1 2497 2485 2502 2557 2551 2501 2560/2 2574 2569 5 2558 4 2503 2578
2550 2570 2576 2505 2552 2506 2539 2577 2540 2579 2507 2549 2575 2548 2535 2538 2547 2509
2504 2546 2508 2580 2559 2533 2599 2534 2512 2537 2582 7 2545 2542/1 2510 2536 2598 2581 2532
2511 2542/2 2544 2513 2531 2597 2530 2514 2595 2601 2543 2586 2528 2600 2529 2602 2588 2587
2595 2596 2528 2594/1 2513 2586 2600 2588 2517 2601 2529 576 2541 2594/2 2515 2527 2485 2600
2602 2604 2146 2591 2526 567 2516 2589 2525 2603 2524 2607 2593 568 2592 2603 2585 2590 2608
2605 2610 2522 566 2609 2523 543 569 564 2521 567 542 564 2606 5 546 2520 570 565 2519 544 547
2518 571 574 545 563 548 562 573 561 551 560 549 572 550 575 552 556 559 558 555 557 556 554
555 553 577 2606 579 578
KO Брзан 5/6 14 44/4 5/9 7/2 13 5/2 44/5 5/5 5/3 39/2 7/3 5/1 2/4 5/7 44/3 2/1 1/5 44/1 3/2 2/2 2/5 1/4 7/1
1/6 1/3 8 4/4 44/6 6/1 5/8 44/7 5/4 1/1 7/4 9 2/3 6/2 5/10 4/1 44/2

У случају неусаглашености пописа катастарских парцела обухваћених Планом у текстуалном
делу и бројева катастарских парцела у графичким прилозима, меродавни су подаци са
графичког прилога 1. Kатастарска и топографска подлога са границом плана

ПРЕДМЕТ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
Измене и допуне Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе насељено
место Баточина су:
1. Промена трасе локалне саобраћајнице која има везу за државним путем Iб реда број 24
Крагујевац – Баточина, у насељу Лозница. Саобраћајница се налази у просторној целини
1.8, зона 4. Нова саобраћајница ишла би преко парцелe означенe као кп.бр. 2004 КО
Баточина (варошица) и карактеристичан профил саобраћајнице био би 4-4 (ширина пута
2.5м).
2. У просторној целини 1.1 се налази стара фирма текстилне индустрије „Трикотажа“ сада у
власништву предузећа за производњу,трговину и услуге „Клермонт“ д.о.о. из Београда и
део у ком је лоцирана требало би да се промени намена у становање високих густина. По
ПГР је зона за становање високих густина а делом су предвиђене услуге. Парцеле за које
би се мењала намена су означене као: кп.бр. 22 и 19/5 КО Баточина (варошица).
3. У зони где се налази предузеће „Грах аутомативе“ је просторна целина 2.3, планом је
предвиђена зона рекреативног зеленила. Променити намену у делу где је комплекс
фабрике и део парцеле означене као кп.бр. 1435 КО Баточина (варошица) а на којој су
објекти овог предузећа и кп. бр. 1495 КО Баточина (варошица) припојити индустријској зони
– просторној целини 2.1. која је индустријска зона „Запад“.
4. Део зоне заштитног зеленила у зони 7 чине парцеле које се користе у пољопривредне
сврхе и које су по начину коришћења њиве 1.класе, ушле су у обухват заштитног појаса
шуме Рогот и то парцеле означене као: кп.бр. 461, 460, 459/1, 459/3, 459/2 све у КО
Баточина (варошица).
5. Евидентирати и означити у плану објекте комуналне и техничке инфрастуктуре (
трафостанице, хлорну станицу, локације црпних станица канализације...).
6. Промена намене у зони 1.5. Део који је предвиђен за градску пијацу и комуналне објекте
проширити на целу парцелу означену као кп.бр. 150/6 КО Баточина (варошица).
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7. Проширење зоне трга на део који је под платоом који се налази у просторној целини 1.0.
Нови проширени обухват је на следећим парцелама : део кп.бр. 57, кп.бр.43/2, део кп.бр.
24/3, део кп.бр. 62, кп.бр. 63/4, кп.бр.64/2, кп.бр. 65/2, кп.бр.66/2, кп.бр. 144/4.
8. У зони 1 и просторној целини 1.4, део који је намењен за сквер - зелене површине
променити у зону за становање средњих густина и то на парцелама означеним као кп.бр.
130/9, 130/10, 130/11, 130/12, 126/12, 126/13, 126/14 КО Баточина (варошица). На
парцелама постоје изграђени стамбени објекти и објекти осталих намена који нису уписани
у СКН Баточина.
9. У просторној целини 4.10 у обухвату су три катастарске парцеле означене као 502/2, 502/1
и 501/4 које су јавној својини општине Баточина и на којима би било идеално да се
организује простор за Спортско - рекреативни центар са стамбено - спортско - забавним трговинским услугама са простором за паркирање аутомобила који је већ планиран у
просторној целини 5.2. која се простире преко парцела које су у приватној својини.
Површина у којој је просторна целина 5.2 могла би да се одреди за неке друге намене нпр.
становање средњих густина, услуге, јавне службе, јавно зеленило.
10. У просторној целини 8.2, у улици Карађорђева од катастарске парцеле 2473 и 2472 па све
до 2589 и 2591 све у КО Баточина (варошица) гледано у смеру ка селима Доброводица и
Кијево са леве стране, обухват се води као пољопривредно земљиште. Променити намену
за наведни обухват у становање ниских густина-рурално становање, свуд где постоје
изграђени објекти, баш као што је намена земљишта паралелно са друге стране улице.
11. Смањити површине обухватa индустријске зоне 6.
12. Променити намену парцела 1610 и 1611 КО Баточина( варошица) које су по плану
предвиђене за индустријску зону у намену сквера са простором предвиђеним за паркирање
аутомобила.
13. Размотрити могућност померања регулационе линије у целини 3.2 у улици Старине Новака
која се налази на кп.бр. 840 КО Баточина (варошица).
14. У улици Кнеза Милоша Обреновића на кп.бр.28/1 КО Баточина (варошица) раздвојити део
одређен за саобраћајне површине од дела предвиђеног за паркинг аутомобила. Део који је
по фактичком стању намењен за паркинг аутомобила предвидети за намену услуге. Линију
регулације изместити на линију раздвојених намена.
15. Проширити обухват планиран за ППОВ и
16. Промена намене пољопривредног земљишта у намену предвиђену за малу привреду
17. Усагласити решење Државног пита Ib реда у складу са Пројектом за извођење
18. Променити намену пољопривредног земљишта у намену рурално становање према
постојећој изграђености.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ГРАФИЧКОМ ДЕЛУ ПЛАНА

Планска решења
Лист 3 План намена површина - МЕЊА СЕ
Лист 4 Саобраћајно решење - МЕЊА СЕ
Лист 5 План регулације са грађевинским линијама - МЕЊА СЕ
Лист 6,1 Хидротехничка и Телекомуникациона инфраструктура - МЕЊА СЕ
Лист 6.2 Енергетска инфраструктура - МЕЊА СЕ
Лист 7 Спровођење плана- МЕЊА СЕ
1.3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
План се ради у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник
РС", број: 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010– УС, 24/2011, 121/12 и бр. 42/13 и 50/19, 98/13,
132/14, 145/14, 83/18 и 31/19,9/20 и 52/21 ) и Правилнику о садржини, начину и поступку израде
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докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32/19) и
Одлуком о приступању изради Плана генералне регулације за седиште јединице локалне
самоуправе насељено место Баточина (КО Баточина варошица, КО Баточина село и део КО
Брзан) (Службени гласник општине Баточина број oд 13/19.)


Плански основ за израду плана је Просторни план општине Баточина. (Сл.гласник
општине Баточина бр/10)
Стечена обавеза:

II Измена План детаљне регулације Државног пута М1.11 Крагујевац – Коридор (деоница
Баточина стационажа 5+000 до 14+773) (Сл.гласник општине Баточина бр18/17)
1.4. УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ
ДОКУМЕНАТА


Просторни план општине Баточина ("Сл. лист Оп. Баточина"бр.5/10

На основу Просторног плана општине Баточина (Сл. лист Оп. Баточина"бр./2012" који је важећи
план вишег реда простор општинског центра се спроводи Планом генералне регулације за
седиште јединице локалне самоуправе насељено место Баточина (КО Баточина варошица, КО
Баточина село и део КО Брзан) чије су Измене и допуне предмет овог Плана.
1.5. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Друштвено економски развој и потенцијали развоја
У привредном амбијенту, који још није дефинисан, Баточинска привреда има вишегодишњи врло
неповољан положај. Привредне везе са окружењем карактерише висока међузависност индустрије
грађевинског материјала из Баточине и обима класичне изградње у окружењу; индустрија гуме у
Баточини и претежно аутомобилске индустрије - Застава; трикотажа и конфекција са својим
окружењем. Може се очекивати повећање запослених у односу на број активног и укупног
становништва. Треба очекивати да до 2022. године укупан број запослених у општини буде преко
3.600, а у подручју обухваћеном планом 2.800-3.000 радних места. Друштвени бруто производ по
становнику скоро је на нивоу просека за Србију. У чему највише партиципира пољопривреда (око
50%), затим индустрија, саобраћај и везе, трговина, грађевинарство, угоститељство, туризам.
Носиоци будућег привредног развоја треба да буду: туризам и мали производни погони у
регионалним размерама; услуге, а нарочито трговина и угоститељство у међуопштинским
размерама; средње обазовање и здравство у општинским размерама.
Саобраћај – постојеће стање
Баточина је у зони непосредног утицаја друмског саобраћајног чвора, у коме је доминантно
укрштање аутопута Београд-Ниш (државни пут Ia реда број 1) и државног пута Iб реда број 24
Баточина - Крагујевац - Краљево. Овом саобраћајном чвору припада и државни пут IIa реда број
158 (према ранијој категоризацији Р-214) који тангира источни део границе плана, и којим је
Баточина повезана са Лаповом, Великом Планом, Јагодином као и насељима у ширем окружењу.
Општинском (локалном) мрежом путева насеље Баточина повезано је са већином насеља у
општини. Кроз само подручје ПГР-а пролази државни пут Iб реда број 24 (деоница петља
“Баточина“-Крагујевац) у правцу исток-запад и у дужини од око 3,5km. У коридору државног пута,
који је уједно и једна од главних насељских саобраћајница, развијено је становање средњих
густина, као и значајан број објеката комерцијалних и услужних делатности. Када се има у виду да
је саобраћајно оптерећење предметног путног правца високо (табела) са знатним учешћем
транзитних и теретних токова, то је евидентно да је безбедност одвијања саобраћаја изузетно
смањена за све учеснике у саобраћају.

356

БРОЈ XIV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

ГОДИНА 2021.

П Г Д С
Саобраћајна деоница
ПА

БУС

13003
11211

ЛТ

СТ

ТТ

АВ

Укупно

2061

2030

17094

1833

1851

14895

423

5272

Државни пут Iа реда бр.1 (Е75/М1)
Лапово – Баточина

Државни пут Iб реда бр.24 (ранији М1.11)
Петља Баточина – Баточина

4166

683

Баточина – Крагујевац

6786

139

137

269

416

564

8311

Државни пут IIa реда бр.158 (ранији Р214)
Марковац – Баточина

1680

10

60

60

75

30

1915

Баточина – Јагодина

2365

10

50

70

55

40

2590

Табела - Просечан годишњи дневни саобраћај (ПГДС) на државним путевима на подручју Плана
– година 2010
Основни проблем у функционисању уличне мреже Баточине је мешање транзитних,
изворно-циљних и локалних саобраћајних токова у ширем центру насеља, односно у коридору
постојећег државног пута према Крагујевцу, као и постојање само једног друмског моста преко реке
Лепенице, која као природна препрека онемогућава равномернији развој северног и јужног дела
насеља.
Када се изузму поменута ограничења, диспозиција уличне мреже Баточине је типично
ортогонална, како на нивоу насеља, тако и на нивоу његових четврти. Њене одлике су: велика
ефикасност, могућност избора више алтернативних путева, релативно равномерно распоређено
саобраћајно оптерећење, могућност етапног развоја, могућност доброг функционисања и у
условима мањих регулационих ширина улица. Све улице, како оне које припадају примарној тако и
оне које припадају секундарној уличној мрежи, састоје се од лонгитудиналних и трансверзалних
праваца, који могу да формирају затворене прстенове, како у центру, тако и у појединим четвртима
насеља. Без тешкоћа могу функционисати прстенови око постојећег и новог центра насеља као и
прстенови око најужег језгра насеља.
Пешачки саобраћај је најзаступљенији вид кретања, који, изградњом, уређењем и подизањем
нивоа безбедности постојећих пешачких површина треба подржати, како би растао његов удео у
укупним кретањима, односно како би се смањила моторизована кретања.
Железнички саобраћајни капацитети задовољавају постојеће потребе, али се Просторним планом
Републике Србије предвиђа ревитализација, модернизација и изградња другог колосека на
деоници Лапово - Баточина - Крагујевац - Краљево магистралне пруге Е85.
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Мреже и капацитети интерне и јавне комуналне инфраструктуре
Снабдевање водом и хидротехничка инфраструктура
Постојеће стање - Идентификовани проблеми
-Припрема сирове воде из магистралног цевовода,
-Постојање азбест цементних, неисправних или цевовода премалих пречника,
-Недостатак резервоарског простора,
-Недостатак противпожарних хидраната,
-Дистрибутивни систем са свим потребним елементима није завршен,
-Санитарна вода се троши ненаменски, за заливање и технолошке потребе.
Постојеће стање канализације отпадних вода
Идентификовани проблеми:
-Непостојање генералног пројекта каналисања насеља,
-Канали сакупљачи постоје само у центру насеља,
-Мала покривеност кишним каналима,
-Непостојање постројења за пречишћавање одпадних вода.
Регулација река -постојеће стање
Главни ток на подручју Плана је река Лепеница са притокама. Она је регулисана са
просечном ширином корита од педесет метара. Међутим, има и нерегулисаних токова, као што су
Турчински и Синорски поток. Иако је корито Лепенице пројектовано за велику воду вероватноће
2%, данас је насеље угрожено поплавама. Разлози за овакво стање су многобројни – повећање
отицаја у сливу, постепено издизање дна реке услед скретања њеног доњег тока, повећање висине
и брзине поплавног таласа због просецања кривина, погрешан избор меродавног повратног
периода великих вода.
Електроенергетска инфраструктура
Постојеће стање
Подручје ПГР-а електричну енергију добија из ТС 35/10kV снаге 2x4MVA са прикључком на
далеководе који омогућују напајање из 2 правца и то из правца ТС 110/35kV Лапово и из правца
Брзан. Оба далековода омогућују квалитетно снабдевање електричном енергијом, али је за исте
потребна реконструкција због повећања преносне снаге. Постојећа ТС 35/10kV као и ТС средњег
напонског нивоа задовољавају садашње потребе потрошача.
Веза за шири електроенергетски систем
Веза са ширим електроенергетским системом се остварује преко ТС 110/35kV Лапово и то
водовима: Д.В. 110kV бр.144 из правца термоелектране Морава, Д.В. 110kV бр.1149 из правца
Раче, Д.В. 110kV бр.1171 из правца ТС - Крагујевац 2, Д.В. 110kV из правца Жировнице, Д.В. 35kV
Лапово - Баточина (основни извор снабдевања), Д.В. 35kV Брзан, ТС 110/35kV је ван зоне ПГР-а не
превише удаљена и омогућује квалитетно снабдевање електричном енергијом подручја Баточине.
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Напонски нивои
На подручју ПГР-а заступљено је 3 напонска нивоа и то: 35kV, 10kV и 0.4kV. С обзиром да се
примарно напајање ТС «Баточина» остварује водовима 35kV нема водова вишег напонског нивоа.
На простору ПГР-а налази се 25 трафостаница 10/0,4 kV различитих снага и типова.
Потрошња електричне енергије и снаге
Потрошња електричне енергије и снаге мора бити у складу са стандардом државе. Тежња је да се
потрошња у домаћинству приближи граници засићења 6 до 9MWh годишње. Остали потрошачи
трошиће електричну енергију у складу са њиховим потребама. Садашњи губици електричне
енергије су високи (преко 15%). Они се морају свести испод 10 % од укупне потрошње електричне
енергије.
Телекомуникациона инфраструктура
Постојеће стање ТК мреже
Мрежна група града (оптички) припада у организационом погледу главној централи у Крагујевцу са
позивним бројем 034. Телефонски капацитети на територији коју обухвата план генералне
регулације састоји се од јавних телефонских централа, система преноса и приступне телефонске
мреже. Транспортна мрежа за повезивање чворне централе са надређеном је задовољавајућа, јер
су телефонске централе на подручју плана повезане са надређеном централом оптичким каблом,
дигиталним системом преноса одговарајућег броја канала и даље преко надређене централе
повезане су у међумесни и међународни телефонски саобраћај.
У границама захвата плана налазе се у телефонском саобраћају капацитети приступне
телекомуникационе мреже и то :
Комутациона мрежа: АТЦ инсталисаног капацитета 4000 прикључака,
транспортна мрежа: дигитални систем преноса са припадајућом опремом и спојним оптичким
кабловима, приступна мрежа: капацитета 2240 парица 7 кабловских праваца, завршених на
главном разделнику (подземна и ваздушна).
У телефонском саобраћају налази се 2240 прикључака. Проценат дигитализације претплатника на
подручју мрежне групе је око 90%, број двојника је око 7%. Укупно стање у фиксној
телекомуникационој мрежи се по квалитету претплатничке мреже може оценити као релативно
задовољавајуће.
Мобилна телефонија
Постоје три оператера мобилне телефоније који користе ГСМ систем, а то су МТС, Теленор и ВИП.
Поштански саобраћај
У граду постоји пошта са шалтерима и телефонском централом. Постојеће поштанске јединице
добро опслужују кориснике.
Топловодна мрежа и објекти
Снабдевање грађана, школа, објеката предшколских установа, општине, суда и свих осталих
комуналних и јавних потрошача топлотном енергијом за загревање просторија и потрошња
санитарне воде врши се преко даљинских система грејања из градске топлане, системом цевовода
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од предизолованих цеви, а гориво у топлани је мрки угаљ. Постројења и изворишта су
инсталисане снага 5,5МW и изашла су из пројектованог века.

1.6. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ЖИВОТНЕ И ПРИРОДНЕ СРЕДИНЕ
Скраћени приказ постојећег стања квалитета животне средине
На подручју Плана генералне регулације не постоји организован систем мерења квалитета
животне средине, односно не постоји систем мониторинга (праћења и контроле). На основу
расположивих података у протеклом периоду извршена је анализа расположивих података о
постојећим изворима загађења. Бележе се аерозагађења из домаћинстава и саобраћаја као
последица сагоревања чврстих и течних енергената и погонских фосилних горива – нафтних
деривата, угља и сл.
Основни
извори
загађења
вода
су:
неконтролисано
испуштање
отпадних
вода
(индустријске/технолошке, фекалне/канализационе, атмосферске), неконтролисано одлагање
отпада и неадекватна употреба агрохемијских средстава у пољопривредној производњи.
1.7. ПРЕГЛЕД СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
Утврђена непокретна културна добра
Праисторијска пећина ''Градац'' је проглашено културно добро од великог значаја. Локалитет на и
под Јерининим бродом. Средњевековни град са црквом је проглашено културно добро од великог
значаја. Локалитет је делимично истражен, само на подручју цркве и неопходно је истраживање и
конзервација града.
Добра која уживају предходну заштиту
Црква рођења Богородице у Баточини евидентирана је као добро које ужива предходну заштиту.
Евидентирани објекти градитељског наслеђа
1. Остаци средњевековне цркве на Зебици у Роготу.
2. Археолошки локалитет на територији Доброводице, према Баточини.
3. Манастир ''Сурчинак'' смештен на обронцима Стражевице у Сурчину.
4. Воденица ''Ерићка'' налази се на десној обали Лепенице.
5. Железничка станица у Баточини.
II ПЛАНСКИ ДЕО
1.1. ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЛАНА
Основни принципи на којима се заснива предложени План су:

усклађивање планиране изградње и реконструкције са урбанистичким параметрима и
показатељима у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде планских
докумената („Сл. гласник РС", број 32/19) очување постојеће регулације и максимално очување
постојеће парцелације и дефинисање услова за нову парцелацију на неизграђеним деловима
територије,

усклађивање планираних намена, површина и урбанистичких параметара, са реалним
потребама Општине, становника, пословних и привредних субјеката;

изградња и реконструкција објеката и комплекса јавних служби,

организација пратећих комерцијалних садржаја – трговина, услуге, неопходних у
новоформираним стамбеним зонама,

обезбеђивање просторних услова за изградњу, реконструкцију, опремање и
функционисање градских саобраћајница, у циљу повећања нивоа услуга, безбедности и
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ефикасности и повезивања са саобраћајним коридорима у окружењу, уз оптимално поштовање
постојећих парцелација и регулације,
 изградња и уређење јавних спортских, рекреативних и слободних зелених неуређених
површина,

задржавање свих неплански изграђених објеката који се кроз реконструкцију могу уклопити
у нова решења и услове ЈКП-а и надлежних институција;
 формирање стамбених зона, односно групација на слободним комплексима уз започете
зоне,

могућност етапне реализације појединих зона и комплекса;

реконструкција постојећих и изградња нових саобраћајница и нове комуналне
инфраструктуре,

2.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
2.1. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ
Предложено грађевинско подручје заузима површину од 898 ha, односно 88% укупне територије
Плана и у оквиру његових граница Планом је одређено грађевинско земљиште за јавне намене и
грађевинско земљиште за остале намене. Овај простор је у овој фази подељен на пет
каракеристичних зона које су дефинисане на основу положаја, претежних намена, садржаја и
типологије изградње. Територија Плана изван грађевинског подручја је неизграђено земљиште –
пољопривредно земљиште и ливаде, укупне површине око 118,8ha, односно 12% територије
Плана и заузима зоне изван насеља.
Граница грађевинског подручја креће са севера и поклапа се са границом Плана генералне
регулације, од четворомеђе
У случају неслагања овог описа са графичким прилогом, меродаван је графички прилог.
2.2. ПОДЕЛА ТЕРИТОРИЈЕ ПЛАНА НА ЗОНЕ
Подела на урбанистичке зоне извршена је тако да омогућава даље формирање компактних
и функционалних градских целина, и то на следеће зоне:
Зона 1- Историјски центар насеља
Позиција Зоне у границама обухвата плана
Историјски центар насеља централна зона у којој се планира постепено формирање дистрикта
културе, представља највиталнији део града у којем се планира развој централних садржаја са
доминантним садржајима културе; има девет просторних целина:
Целина 1.0 је историјско језгро, са услугама, културом, јавним службама и становањем
високих густина;
Целина 1.1 је северозападни сектор центра, између градског трга и железничке станице.
Кроз процес ''унутрашњег ширења града'', доћи ће до промене намене дела индустријске зоне и до
његовог интензивнијег коришћења за услуге, културу, здравство и становање високих густина;
Целина 1.2 је југозападни сектор центра намењен за становање високих густина, са
услугама и јавним службама. Биће доминантан процес ''тихе реконструкције'', који ће обухватити
ревитализацију заштићених објеката и унапређивање амбијенталних целина, кроз доградњу,
замену и изградњу нових објеката;
Целина 1.3 је источни сектор центра, у односу на улицу Краља Петра I. Доминантни су
основно и средње образовање и становање високих густина са услугама. На принципима
''унутрашњег ширења града'', вршиће се доградња, замена и изградња нових објеката.
Целина 1.4 је стамбена зона средњих густина, источно од центра насеља. Стабилизовани
су регулација и парцелација, па се може одвијати доградња, замена и нова изградња;
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Целина 1.5 је комерцијални део новог центра, који се ослања на Лепеницу. Заступљени су
тржни центар, услуге, јавне службе и становање високих густина;
Целина 1.6 је културни центар, са услугама и становањем високих густина и градским
парком;
Целина 1.7 је северни сектор новог центра. Заступљени су становање високих густина,
услуге и јавне службе. Предстоји дефинисање регулације и парцелације;
Целина 1.8 обухвата становање средњих густина у оквиру којег су дозвољене
компатибилне активности мањих индустријских погона и привреде.
Зона 2 - Западна четврт града са рекреативним садржајима

Слика – Позиција Зоне 2 у границама обухвата плана
Западна четврт града, између Лепенице и железничке пруге, западно од центра насеља;
има шест просторних целина:
Целина 2.1. обухвата индустријску зону ''Запад''. Индустријска зона ће се обновити и
преуредити на модуларном принципу;
Целина 2.2. обухвата железничку станицу и постројења у функцији железничке пруге;
Целина 2.3. обухвата рекреативни
парк - зеленило', који ће се оформити на
пољопривредном земљишту, где се налазе мтрваје Лепенице;
Целина 2.4. обухвата становање ниских густина. Припада подручју ''санације'', на коме је
приоритетно обезбеђење функционалне саобраћајне мреже и комунална инфраструктура;
Целина 2.5. обухвата умањени комплекс Пољопривреде задруге. Планира се формирање
идустријске зоне.
Целина 2.6. обухвата становање ниских густина.

Зона 3 - Северна четврт града са сарджајима луксузног становања

Слика – Позиција Зоне 3 у границама обухвата плана
Северна четврт града, преко железничке пруге; има седам просторних целина:
Целина 3.1. је стамбена зона средњих густина, западно од пута за Лапово. Неоформљени
су регулација и парцелација, па следи њихово утврђивање;
Целина 3.2. је стамбена зона средњих густина, источно од пута за Лапово. Делом су
стабилизовани и регулација и парцелација;
Целина 3.3. стамбена зона ниских густина, намењена за виле, викендице и објекте за
смештај туриста, у парковском амбијенту, западно од пута за Лапово;
Целина 3.4. стамбена зона ниских густина, намењена за виле, викендице и објекте за
смештај туриста, у парковском амбијенту, источно од пута за Лапово; у оквиру ове зоне планира се
изградња рециклажног дворишта.
Целина 3.5. стамбена зона ниских густина, намењена за виле, викендице и објекте за
смештај туриста, у парковском амбијенту;
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Целина 3.6. обухвата индустријску зону ''Север'', уређену на модуларном принципу;
Целина 3.7. обухвата проширени комплекс градског гробља.

Зона 4 – Ободна зона према шуми Рогот и путу

Слика – Позиција зоне 4 у границама обухвата плана
Концентрично у односу на центар насеља; има десет просторних целина:
Целина 4.1. је, урбано-производно-привредна зона са становањем, западно од новог
центра. Предстоји дефинисање регулације и парцелације;
Целина 4.2. је урбано-производно-привредна зона са становањем, западно од новог
центра. Предстоји дефинисање регулације и парцелације;
Целина 4.3. је урбано-производно-привредна зона са становањем;
Целина 4.4. је урбано-производно-привредна зона са становањем;
Целина 4.5. обухвата спортско-рекреативни центар са базенима;
Целина 4.6. обухвата становање ниске густине. Предстоји дефинисање регулације и
парцелације;
Целина 4.7 је стамбена зона средњих густина источно од новог центра до Лепенице.
Претежно су стабилизовани регулација и парцелација;
Целина 4.8 је стамбена зона средње густине источно од новог центра до шуме Рогот.
Претежно су стабилизовани регулација и парцелација.
Целина 4.9 је стамбена зона средњих густина. Неоформљени су регулација и парцелација,
па следи њихово утврђивање;
Целина 4.10 је стамбена зона средњих густина у оквиру које су дозвољене компатибилне
активности мањих индустријских погона и привреде, између Спортско рекреативни центар и
железничке пруге. Углавном су неоформљени регулација и парцелација, па следи њихово
утврђивање;
Зона 5 - Нови центар насеља на десној обали Лепенице
Слика – Позиција зоне 5 у границама обухвата плана
Нови центар насеља, на десној обали Лепенице; има седам просторних целина:
Целина 5.1 обухвата простор за нови г стамбено-спортски-забавни–трговински комплекс;
Целина 5.2 обухвата простор за нови стамбено-спортски-забавни–трговински комплекс.
Целина 5.3 обухвата Спортско рекреативни центар -стамбено-спортски-забавни–
трговински комплекс;
Целина 5.4 обухвата становање ниских густина - етно село, туристички апартмани, викенд
насеља;
Целина 5.5 обухвата становање ниских густина - етно село, туристички апартмани, викенд
насеља;
Целина 5.6 обухвата новопланиране индустријске погоне у оквиру којег су дозвољене
компатибилне активности привреде;
Целина 5.7 обухвата мање индустријске погоне, привреду и заштитни појас зеленила.
Зона 6 – Привредна зона

Овухвата западни део насеља, појас између пруге и реке Лепенице. Не садржи просторне целине.
Зона је плански предвиђена за развој садржаја индустрије и привреде, уз задржавање постојећих

363

БРОЈ XIV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

ГОДИНА 2021.

стамбених капацитета. Ову зону је потребно опремити комуналном и саобраћајном
инфраструктуром у односу на њену намену. У оквиру поменуте саобраћајне инфраструктуре
подразумева се изградња новог моста преко Лепенице, као веза ове зоне са транзитима подручја.
Зона 7 - Рубови шуме Рогот

Слика – Позиција зоне 7 у границама обухвата плана
Југоисточна четврт насеља која обухвата рубове шуме Рогот. Не садржи просторне целине,
конципирана је као тампон зона шумског појаса према граду и обухвата делове шуме који улазе у
обухват граница овог плана.
Зона 8 - Рурално подручје

Слика – Позиција зоне 8 у границама обухвата плана
Рурално подручје, које обухвата стамбене групације у подручју Стражевице и Турчинског потока;
дуж регионалног пута за Рачу; дуж пута за Кијево и Доброводдицу; на месту укрштања путева
бр.24 (М-1.11.) и бр.158 (Р-214).
Целина 8.1. обухвата рурално становање, уз регионални пут за Рачу, у северозападном
сектору подручја плана;
Целина 8.2. обухвата рурално становање, у зони Стражевице и Турчинског потока, у
југозападном сектору плана, као и дуж пута за Кијево и Доброводицу;
Целина 8.3. обухвата рурално становање, у зони укрштања државних путева, у источном
сектору плана.
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2.3. ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
2.3.1. Површине и објекти јавне намене
Површина јавне намене је простор одређен за уређење или изградњу јавних површина или
објеката за које се утврђује општи интерес у складу са посебним законом. У обухвату плана
утврђене су следеће површине и објекти јавне намене:

објекти јавних служби од општег интереса:
предшколске установе,
основне школе,
средње школе – гимназија и Машинско-електротехничка ''Никола Тесла'',
објекти здравствене заштите – Дом здравља,
објекти културе (Дом омладине, Дом културе са библиотеком)
спортски објекти и комплекси,
објекти државних служби, локалне самоуправе и друштвено политичке
организације;




саобраћајнице, саобраћајне површине и комплекси,
уређене зелене површине,
комуналне површине и објекти.

Планским решењем се постојећи капацитети задржавају уз обавезу даљег развоја у
унапређивања. У планском периоду се предвиђа могућност да се јавне службе развијају и у оквиру
других насељских површина са којима су у функционалној вези. Намене јавних садржаја су
компатибилне са другим наменама па их је могуће планирати и у оквиру тих намена.
2.3.2. Грађевинско земљиште за остале намене
Грађевинско земљиште остале намене на предметној територији је предвиђено за уређење,
реконструкцију или изградњу, подељено је на три зоне у оквиру којих су формирани урбанистички
блокови и различите типичне целине. Поменуте зоне су дефинисане с обзиром на карактер
простора, претежне немене, типологију изградње и комуналну оптрмљеност. Територијом Плана су
обухваћени простори функционално веома различити, тако да се у оквиру обухвата Плана налазе
потпуно урбанизовани простори различите типологије изградње у зони оба центра насеља, потом
простори у широј градској зони који обухватају групације стамбених објеката – тзв. приградска
насеља формирана концентрично, непосредно уз центре насеља и појединачне комплексе
производних и комерцијалних садржаја, подужно уз реку, Државни пут и железничку пругу.
У оквиру грађевинског земљишта остале намене предвиђене су следеће намене и типичне
целине:
Становање високих густина у централној градској зони,
Становање средњих густина
Становање ниских густина
Рурално становање и мањи призводни погони изван градске зоне,
Становање ниских густина - етно село, туристички апартмани, викенд насеља
Урбано-производно-привредна зона са становањем и комерцијалне и пословне делатности,
Привредна зона - производне делатности,
верски објекти,
спортско рекреациони комплекси.
2.3.3. Биланс ланираних намена
Табела : Приказ планираних намена
ПОСТОЈЕЋЕ (ha)
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СТАНОВАЊЕ ВИСОКИХ ГУСТИНА
СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА
СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА - ВИКЕНД НАСЕЉА
СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА - СЕОСКО
СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА- ВИЛЕ
УРБАНО-ПРОИЗВОДНО-ПРИВРЕДНА
ЗОНА
СА
СТАНОВАЊЕМ
СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА - ВИКЕНД НАСЕЉА
И ЕК.ОБЈЕКТИ
ИНДУСТРИЈА И МАЛА ПРИВРЕДА
УСЛУГЕ, ЗАНАТСТВО , ТРГОВИНА
ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
ПОСТОЈЕЋЕ ШУМЕ
ЦРКВА
ЈАВНИ ОБЈЕКТИ
ЗЕЛЕНИЛО - СКВЕР
ЗЕЛЕНИЛО - ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
ЗЕЛЕНИЛО - ШУМА РОГОТ
СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
ГРОБЉА
КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

1,72
97,46
1,35
107,27

РЕГУЛИСАНО КОРИТО ЛЕПЕНИЦЕ
ОСТАЛИ ВОДОТОКОВИ

45,04
3,8

17.14
85,28
7,38
+106.21
25,99
28,47

1,75
15,66
1,26+2,3
6,99
808,75
99,17
0,73
3,36
0,33
3,89
84,11
1,54
2,4
5,32
32,37

97,32
1,5
542,83
81
1,28
5,45
3,49
19,79
56,04
26,32
6,8
2,68
ЖЕЛ.=17
ДРУМСКИ=71,
02+26,5
45,04
3,8
1326,57

2.4. УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Грађевинско земљиште за јавне намене и јавно коришћење
На подручју плана у оквиру грађевинског земљишта предвиђеног за различите јавне намене и
јавно коришћење, налазе се као подкатегорија и површине које су планиране као површине јавне
намене односно простор одређен планским документом за уређење или изградњу објеката јавне
намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса.

Образовање
Основно образовање
На подручју плана постоји једна матична осморазредна основна школа, ''Свети Сава'', коју похађају
деца из Баточине и околних села: Кијево, Доброводица, Црни Као и Градац и која ради у две
смене.
Средње образовање
Баточина има две средње школе: МТШ ''Никола Тесла'', са седиштем у Баточини и четири
одељења I Крагујевачке гимназије, која користе просторије МТШ. Поред ученика из Баточине, MТШ
је обухватила и ученике из Лапова, Крагујевца, Јагодине, Велике Плане и Свилајнца. Број ученика,
који су 2002. похађали МТШ био је 592, а гимназију 120. Очекивани број ученика, узраста 16-19
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година, који ће похађати средње школе у Баточини у 2022. је око 960, што је за око 250 ученика
или око 35% више него 2002. За норматив 20-25m² земљишта по ученику, 960 ученика и рад у
једној смени, потребна површина комплекса за средње образовање износи око 2,50hа.
Здравство
Дом здравља у Баточини је у гравитационом подручју Клиничког центра у Крагујевцу. Дом здравља
обезбеђује основну здравствену заштиту и обухвата амбулантне здравствене службе (здравствено
васпитање, здравствена заштита деце и жена, општа медицина, поливалентна патронажа,
стоматолошка заштита, интерна медицина, лабораторијска дијагностика, рентген, кућно лечење и
нега, ХМП). Ако се има у виду, да Дом здравља треба да обезбеди основну здравствену заштиту
свим становницима општине, да ће њихов број у 2020. бити око 15.000 и да је норматив 0,3-0,4m²
земљишта по кориснику, планира се за Дом здравља укупно 0,60hа. Тиме се омогућава
проширење појединих здравствених служби, у складу са потребама. Индекс заузетости 25%.
Дечија и социјална заштита
Дечија заштита
Служба дечије заштите располаже дечијом установом ''Полетарац'', за децу узраста до 6 година.
Ова установа се налази непосредно на десној обали Лепенице. За норматив 20-25m² земљишта по
детету, капацитет ове установе је 320 корисника. 2002. ову установу је користило 75 деце узраста
до 6 година, што је око 23% капацитета њеног комплекса. Постојећи комплекс се задржава. Реално
је очекивати да дечијом заштитом буде обухваћено око 20% популације, односно око 130
корисника.

Социјална заштита
У складу са порастом броја старачких домаћинстава, а нарочито једночланих, планиран је простор
за изградњу социјалне установе, Дома за старе, са дневним центром. Ова установа моћи ће да
прихвати око 10% популације старије од 65 година, односно око 150 особа. За норматив од око
30m² земљишта по кориснику, обезбеђује се простор од око 0,50hа у новом центру, на десној
обали Лепенице.
С обзиром, да знатан број ученика из удаљенијих села у општини Баточина похађа једну од
постојећих средњих школа, као и да МТШ ''Никола Тесла'', похађају ђаци и из суседних
општина,могуће је планирати ову намену унутар Спортско рекреативног центра. Капацитет Ђачког
дома: 100 места, што би задовољило потребе око 35% популације из насеља изван Баточине. За
смештај око 100 ученика и за норматив од 25m² земљишта по ученику, обезбедити простор од
0,25hа.
Делатност социјалне заштите обавља Центар за социјални рад (за малолетна и пунолетна лица),
смештен у приземљу вишепородичног стамбеног објекта у насељском центру и општинска
организација Црвеног крста, у згради СО Баточина.
Култура и информисање
Култура
Култура обухвата разноврсне активности, које имају обезбеђен простор у домовима културе у
Баточини и засеоку Турчин, а организује их културни центар ''Доситеј Обрадовић''. Народна
библиотека ''Вук Караџић'' смештена је у посебном објекту. За норматив од 0,75m² земљишта по
становнику и 15.000 становника, колико се очекује на нивоу општине у 2022. потребан простор за
објекте културе је око 1,20hа. Поред постојећих локација за културу, планира се Културни центар
''Миленијум'', у новом центру на десној обали Лепенице, са универзалном салом, изложбеном
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галеријом, библиотеком, просторијама за културно уметничке активности, легате, стручне скупове,
едукацију и сл.
Информисање
Делатност информисања одвија се преко Радио Баточина, смештене у културном центру и
локалних новина. Нови објекти јавног информисања градиће се, првенствено, у оквиру новог
Културног центра.
Управа и администрација
Управа и администрација обухвата: јавна комунална и друга јавна предузећа и органе управе. По
указаној потреби, за нове објекте користиће се зоне постојећег и новог центра насеља.
Јавно зеленило
Јавно зеленило у грађевинском подручју обухвата: паркове и скверове, , шеталишта поред
Лепенице и парк-шуме. У оквиру грађевинског земљишта постоји само један сквер у насељском
центру и заштитно зеленилао у стамбеним зонама ''Криваја'' и ''Лозница''. Јавне зелене површине
имају функцију регулатора режима подземних вода и места за одмор становника и зато морају
бити у дисперзији.
Паркови
Планирани су следећи паркови: Између Лепенице и железничке пруге, западно од центра насеља:
постојећи парк код цркве, два нова парка у сеоском делу насеља, између Лепенице и железничке
пруге, источно од центра насеља: нови парк код основне школе, два нова парка у новим деловима
насеља и нови парк на обали Лепенице; Северно од железничке пруге: нови парк у стамбеном
насељу западно од пута за Лапово; Јужно од Лепенице: градски парк у складу новог Културног
центра.
Услови за уређење паркова, као регулатора режима подземних вода, су: паркове формирати у
благој депресији у односу на околни терен и саобраћајнице, како би се повећао ефекат
евапорације подземних вода; у већим парковима формирати мање језерске површине, чији ниво
би се одржавао за око 1,0m испод нивоа околних подземних вода и тако на њих остваривао
директан дренажни утицај; избор врста садног материјала заснивати на врстама које су велики
потрошачи транспирационе воде.
Услови за пејзажно уређење паркова: Паркове првенствено уређивати, као места за одмор
становника; вршити повезивање парковских стаза са околним пешачким комуникацијама; избор
врста садног материјала заснивати на декоративним аутохтоним врстама; обавезан је парковски
мобилијар; дозвољавају се мањи садржаји за игру деце; изузетно се дозвољавају елементи
намењени туристичкој понуди, уколико не угрожавају интегритет парка и то, у сваком случају,
ободно.
Спортско рекреативни центар
Спортско рекреативни центар планиран је на левој обали Лепенице, источно од центра на ободу
насеља.
Услови за уређење: формирати целине са типичним представницима флоре појединих региона
Заједнице Србије и Црне Горе и других земаља; простор решавати парковски, као место за одмор;
изградити стакленик за тропску вегетацију, који ће се користити и као зимска градска башта; при
решавању комплекса, тежити што већим ефектима евапотранспирације, која је регулатор режима
подземних вода.
Шеталиште поред Лепенице
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Шеталишта поред Лепенице пружају се дуж њених обала у насељу Баточина, у оквиру зеленог
линеарног појаса, ширине око 15,0m. Услови за уређење шеталишта поред Лепенице су да се
простор решава парковски, аутохтоним врстама, са пешачком стазом и мобилијаром; густом
вегетацијом одвојити шеталиште од колских саобраћајница које га прате; шеталиште решавати као
простор коме припада и регулисано корито Лепенице; шеталиште интегрисати са рекреативним,
спортским центрима и парк-шумама, чијим ободом пролази; дуж шеталишта обезбедити
бициклистичке стазе у рекреативне сврхе; у оквиру појаса шеталишта од око 15,0m може се
вршити реконструкција односно надвишење одбрамбених насипа.
Парк–шума
Парк-шуме су на ободу насеља. То су: парк-шума, код рта Стражевица; део шуме Рогот, између
насеља и аутопута Баточина-Крагујевац; парк-шума, у викенд насељу, уз реку Лепеницу.
Остало зеленило јавног карактера
Остало зеленило јавног карактера су зелене површине: школа, дечијих, здравствених и социјалних
установа, цркава, гробаља, као и у оквиру блоковске изградње. Ово зеленило уредити
комбинацијом травних површина и солитерских стабала аутохтоне вегетације. Водити рачуна да се
остваре што већи ефекти евапотранспирације, ради регулисања режима подземних вода.

Спорт и рекреација
Насеље има фудбалско игралиште које је стешњено између дечије установе, и пијаце. Отворени
базен, на правцу према Црвеном Брегу, изграђен је на нагнутом терену. Отворени терени за мале
спортове постоје само у оквиру школских објеката и један у насељу ''Лозница''.
Садржаји рекреације планирани су у оквиру: рекреативног парка, рекреативног центра ''Базен''
терена за мале спортове, основних и средњих школа и појединих насеља.
Градски спортски центар налази се на левој обали Лепенице. Садржаји спортског центра су:
фудбалски стадион, стадион за мале спортове, помоћни терени за фудбал и мале спортове,
терени за тенис.
Услови за уређење градског спортског центра су:
- травњаке унутар комплекса подићи од врста предвиђених за интензивно гажење,
- величина стадиона и капацитети одредиће се посебним програмским елементима,
- обезбедити континуитет шеталишта поред Лепенице.

Хала за мале спортове
Налази се поред постојеће основне школе. Садржи спортски терен и локале (угоститељство,
туризам, трговина).
Услови за уређење хале за мале спортове су:
-

травњаке унутар комплекса подићи од врста предвиђених за интензивно гажење,

-

извршити функционално заштитно озелењавање уз границу са основном школом
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Рекреативни парк- зеленило
Налази се на левој обали Лепенице, западно од постојеће индустријске зоне на подручју високих
подземних вода, нанајнижој тачки насеља Баточина. Зеленило ће се формирати у алувијалним
наносима у пределу напуштеног корита Лепенице.
Садржаји рекреативног центра су: водене површине о са пешчаним плажама, затворени пливачки
базен, мали спортови у рекреативне сврхе, објекти за туристичке, угоститељске и друге услуге.
Услови за уређење рекреативног центра су:
-

одржавати нивоподземних вода за око 1,0m нижи од нивоа околних подземних
вода, како би се обезбедила циркулација чисте воде и регулисања режима подземних вода,

-

у наставку пешчаних плажа формирати травњаке од врста предвиђених за
интензивно гажење,

-

у ширем појасу формирати аутохтону вегетацију, у комбинацији са пропланцима,

-

обезбедити континуитет шеталишта поред Лепенице,

-

груписати објекте за пружање угоститељских и других услуга у издвојене енклаве.
Спортско рекреативни центар ''Базен''.

Налази се северно од железничке пруге, на граници са КО Лапово. Планира се проширење
постојећег рекреативног центра. Садржаји рекреативног центра су: пливачи базен, терени за мале
спортове.
Услови за уређење рекреативног центра су:
формирати травњаке од врста предвиђених за интензивно гажење,
предвидети групације аутохтоне шумске вегетације,
груписати објекте за пружање угоститељских и других услуга.
Спортско рекреативни центар са безенима у зони 4.5
Обухвата зону 4.5. Садржаји рекреативног центра су: пливачи базен, терени за мале спортове и
остали рекреативни садржаји.
Услови за уређење рекреативног центра су:
формирати травњаке од врста предвиђених за интензивно гажење,
предвидети групације аутохтоне шумске вегетације,
груписати објекте за пружање угоститељских и других услуга.

Етно-парк
Етно-парк се налази у подножју Стражевице. Етно-парк је специфичан облик неге и чувања
културног наслеђа једног народа. У овом случају могао би да представља културно наслеђе
Шумадије. Такође би могао да буде, делом или у целини, ''живо'' етно-село, чији би становници
пружили својеврсне туристичке услуге, приближавајући посетиоцима некадашњи начин живота, а и
занатства на овим просторима.
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Саобраћај
Друмски саобраћајни чвор
Планирана реконструкција постојећег државног пута Iб реда број 24, у границама Плана је
дефинисана у складу са II Изменом и допуном Плана детаљне регулације Државног пута М-1.11
КРАГУЈЕВАЦ-КОРИДОР X (ДЕОНИЦА БАТОЧИНА стационажа км 5+000 до 14+773).
Планирано је међусобно повезивање свих путних праваца у широј зони саобраћајног чвора и
њихово посредно повезивање са реконструисаним државним путем бр. 24, као и у перспективи
(ван границе ПГР-а) са новим аутопутским коридором. Међусобно повезивање улазно-излазних
путних праваца зоне Баточина (према Крагујевцу, Рачи, Лапову и околним насељима), оствариће
се формирањем спољашњег полупрстена, и два унутрашња прстена који су формирани у
централном делу насеља са леве и десна стране Лепенице.

Путна и улична мрежа

У складу са плановима вишег реда, путну мрежу на ширем подручју насеља чине: државни пут Iб
реда број 24, државни пут IIА реда бр. 158 и општински путеви.
Према функционалној класификацији, уличну мрежу Баточине чине следеће категорије
саобраћајница:
1) магистрални улазно излазни правци
2) спољашни полупрстен и унутрашњи прстенови
3) секундарна улична мрежа (сабирне саобраћајнице које повезују групу блокова са магистралним
потезима, приступне, стамбене саобраћајнице...).
Стационарни саобраћај
За стационирање путничких возила предвиђена су четири јавна паркинга:
два паркинг западно од цркве, уз улицу кнеза Милоша Обреновића, на пешачкој
дистанци 250-500m од историјског центра града;
паркинг западно од спортског центра, на 0,70hа, за нови центар града,
паркинг у склопу новог спортског цента у целини 5.2, на оптималној пешачкој
дистанци до 100m.
Локације за паркинг просторе потребно предвидети у оквиру парцеле корисника изван парцеле
предметних државних путева. Паркирање путничких возила предвиђено је и у коридорима
саобраћајница нижег ранга у којима то регулациона ширина дозвољавала.
Захтеви за паркирањем у зони постојећег и новог центра, морају се ограничити регулативно
режимским мерама као што су:
увођење режима са временски ограниченим трајањем паркирања;
организација отворених уличних и вануличних паркиралишта, са диференцираним
тарифним системом;
стимулисање пешачког и бициклистичког саобраћаја.
за теретна возила предвиђен је јавни паркинга, на излазу из Баточине према
Београду непосредно уз постојећи државни пут I реда бр.24.

Пешачки и бициклистички саобраћај
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У складу са законском регулативом минимална ширина тротоара, као обавезног елемента уличног
профила, износи 1,5m. Свуда, а нарочито у централним деловима насеља, где ширина регулације
то омогућава, треба планирати пешачке комуникације већих ширина (2,5m и више).
Пешачки приступ преко улице Крагујевачке (државни пут) планиран је денивелисано и изградњом
пешачких пасарела, а прецизне локације ће бити дефинисане кроз израду техничке документације
и у сарадњи са надлежним Министарством. Предметни објекат на наведеној локацији планира се
уз испуњене следећих услова:
- Пасарелу планирати тако да њена најнижа кота конструкције буде на висини већој од 4,5м од
коловоза пута
- Крајњи стуб пасареле и степениште удаљити најмање 1,6м од ивице коловоза
- Пасарелу планирати за пешаке и бициклисте најмање ширине 2,5м
- При пројектовању пасареле предвидети могућност постављања ескалатора/лифта како би
била доступна и особама са смањеном способношћу кретања
- Пасарелу адекватно осветлити
Осим пешачког, један од циљева развоја саобраћаја је и фаворизовање бициклистичког
саобраћаја као еколошки ”чистог” вида на рачун моторизованих видова кретања. Развој
бициклистичког саобраћаја треба омогућити изградњом издвојених бициклистичких стаза, вођењем
на интегрисаним пешачко-бициклистичким стазама или бициклистичким тракама на коловозу
улица нижег функционалног ранга и са мањим саобраћајним оптерећењем.
Јавни путнички превоз
Аутобус, као носилац јавног међуградског и приградског превоза, и у наредном блиском
временском периоду задржаће свој примат, а аутобуска станица задржава постојећу локацију и
функцију.
У ближој будућности, међуградски јавни превоз све више ће преузимати железница, а аутобуси ће
углавном обављати приградски јавни превоз. У функцији ових носилаца јавног превоза, у зони
железничке станице, обезбедиће се паркинг за путничка возила на око 0,50hа и аутобуска станица
за приградски саобраћај (око 0,50hа).

Железнички саобраћај
У европским оквирима, железница је постала основни носилац превоза у међумесном и
регионалном путничком и теретном саобраћају а то ће, у блиском времену, постати и у оквирима
Србије и Баточине. То је разлог, што ће простор око железничке станице постати веома
фреквентан а тиме и атрактиван, за нове квалитетне садржаје. У ближој будућности, намеће се
промена намене на простору између насељског центра (Дом здравља, Дом културе, црква, пошта,
управа, услуге, становање) и железничке станице.
Просторним планом Републике Србије предвиђена је изградња другог колосека на прузи ЛаповоБаточина-Крагујевац-Краљево. Он ће се градити у коридору постојеће железничке пруге. Према
Закону о железници (Сл.гласник РС, бр.18/05), у заштитном појасу поред железничке пруге у
насељеним местима, могу се градити стамбене, пословне, помоћне и сличне зграде али не ближе
од 25m, рачунајући од осе крајњих колосека и индустријске зграде и постројења не ближе од 50m.
У делу насеља, где железничка пруга пролази кроз стамбено ткиво, пожељно је тамо где је то
могуће, да заштитни појас буде и шири, до 40m од осе крајњих колосека. На основу процене
анализе утицаја железничке пруге на животну средину и других законом прописаних провера,
одредиће се тачно минимални заштитни појасеви, са коресподентним мерама заштите од буке и
вибрација.
Ради заштите јавне железничке инфраструктуре треба да буду задовољени следећи општи
услови:
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1. Железничко подручје je земљишни простор на коме се налазе железничка пруга, објекти,
постројења и уређаји који непосредно служе за вршење железничког саобраћаја, простор
испод мостова и виадуката, као и простор изнад трасе тунела;
2. Железничка инфраструктура обухвата: доњи и горњи строј пруге, објекте на прузи,
станичне
колосеке,
телекомуникациона,
сигнално-сигурносна,
електровучна,
електроенергетска и остала постројења и уређаје на прузи, опрему пруге, зграде железничких
станица са припадајућим земљиштем и остале објекте на железничким службеним местима
који су у функцији организовања и регулисања железничког саобраћаја са земљиштем које
служи тим зградама, пружни појас и ваздушни простор изнад пруге у висини од 12м, односно
14м код далековода напона преко 220k V , рачунајући од горње ивице шине. Железничка
инфраструктура обухвата и изграђени путни прелаз код укрштања железничке инфраструктуре
и пута изведен у истом нивоу са обе стране колосека у ширини од три метра рачунајући од осе
колосека, укључујући и простор између колосека када се на путном прелазу налази више
колосека.
Пружни nojac je земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8 m, у насељеном месту 6m,
рачунајући од осе крајњих колосека, земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14
m. Пружни nojac обухвата и земљишни простор службених места (станица, стајалишта,
распутница, путних прелаза и слично) који обухвата све техничко - технолошке објекте,
инсталације и приступно-пожарни пут до најближег јавног пута.
4. Инфраструктурни пojac je земљишни пojac са обе стране пруге, у ширини од 25 m, рачунајући
од осе крајњих колосека који функционално служи за употребу, одржавање и технолошки
развој капацитета инфраструктуре;
5. Заштитни пружни nojac je земљишни nojac са обе стране пруге, у ширини од 100 m, рачунајући
од осе крајњих колосека;
6. У инфраструктурном појасу, осим у зони пружног појаса, изузетно се могу планирати објекти
који нису у функцији железничког саобраћаја, a на основу издате сагласности управљача
инфраструктуре, која се издаје у форми решења и уколико je изградња тих објеката
предвиђена урбанистичким планом локалне самоуправе која прописује њихову заштиту и о
свом трошку спроводи прописане мере заштите тих објеката. Објекте планирати ван граница
земљишта чији je корисник „Инфраструктура железнице Србије" ад.
7. У инфраструктурном појасу могу се постављати каблови, електрични водови ниског напона за
осветљавање, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, трамвајски и тролејбуски
контактни водови и постројења, канализације и цевоводи и други водови и слични објекти и
постројења на основу издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми
решења.
8. Објекти као што су: рудници, каменоломи, кречане, циглане, индустријске зграде, постројења и
други слични објекти не могу се градити у заштитном пружном појасу ближе од 50 метара
рачунајући од осе крајњег колосека.
9. У инфраструктурном појасу не планирати формирање депонија отпадних материјала, као ни
трасе инсталација за одвођење површинских и отпадних вода тако да воде ка трупу
железничке пруге.
10. Могуће je планирати уређење зелених површина унутар предметног простора, при чему треба
водити рачуна да високо растиње мора бити на растојању већем од 10 метара рачунајући од
спољне ивице пружног појаса.
11. Укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком пругом je
могуће планирати под углом од 90°, a изузетно се може планирати под углом не мањим од 60°.
3.
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Дубина укопавања испод железничке пруге мора износити минимум 1,80 метара, мерено од
коте горње ивице прага до коте горње ивице заштитне цеви цевовода (продуктовода).
II.I.02 Услови за уређење и изградњу саобраћајне и интерне и јавне комуналне
инфраструктуре
Мреже и објекти саобраћајне инфраструктуре
Попречни профил планиране реконструкције постојећег државног пута Iб реда број 24, који ће у
зони насеља Баточина после изградње обилазнице око ужег градског подручја (према овом плану
и ПП Републике Србије) и планираног измештања државног пута IБ реда број 24 остати у рангу
градске саобраћајнице, одређен је на основу услова ЈП Путева Србије и Идејног пројекта
реконструкције и Идејног решења, достављеног од стране надлежних министарстава и дефинисан
је да има по две саобраћајне траке ширине мин.3,25m по смеру, са средњим разделним острвом
ширине 2,0м и обостраним тротоарима /банкинама од 1,5м. Дуж дела трасе ове саобраћајнице
кроз насеље обавезно је постављање обостране звучне баријере у складу са техничком
документацијом.
Минимална ширина коловоза градских магистрала у насељу износи 6m (пожељно 7m), а попречни
профил обавезно треба да садржи и тротоаре мин ширине 1,5m. У попречном профилу ових
саобраћајница, тамо где то регулациона ширина омогућава, треба предвидети и улично зеленило
за раздвајање моторизованих и немоторизованих кретања, а у централним улицама могуће је
формирање и уличног паркирања.
Минимална ширина двосмерних градских саобраћајница износи 9m (коловоз 2х3m и обострани
тротоари минималне ширине 1,5m). Попречни профил сабирних саобраћајница садржи коловоз
ширине мин 6 m за двосмерно кретање, односно мин 4 m за једносмерно кретање возила и
једностране или двостране тротоаре минималне ширине 1,5 m.
Најмање ширине коловоза осталих двосмерних саобраћајница на територији плана (стамбене,
приступне, колско пешачке, прилази паркинзима и парцелама и сл.) треба да буду 5,5 m, односно
3,5 m за једносмерно кретање возила.
Снабдевање водом и хидротехничка инфраструктура

Снабдевање водом будуће стање
Просторним планом Републике Србије и Водопривредном основом Републике Србије предвиђено
је трајно решење водоснабдевања из изворишта у алувиону Велике Мораве и из Ибарско –
Шумадијског регионалног система чија су изворишта акумулације на Студеници, Лопатници,
Видрењаку и Људској и Гвоздачкој реци. Преко једног од кракова овог система ће се снабдевати и
Крагујевац и Баточина, са коришћењем вода и из постојеће акумулације ,,Гружа,, а уз максимално
коришћење локалних изворишта.
Примарно водоизвориште oвог подручја, „Јасик“ налази се натериторији К.О.Брзан и чини окосницу
Моравског регионалног система за снабдевање становништва водом. У перспективи, планирано је
проширење капацитета изворишта, чиме ће се и у наредном периоду подмиривати потребе
општина Баточина и Крагујевац за пијаћом водом.
Према Водопривредној основи РС, норме потрошње за крај пројектног периода износе:
За домаћинства
230 л/с
За индустију
180 л/с

374

БРОЈ XIV
-

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

За јавне услуге
За губитке
УКУПНО

ГОДИНА 2021.

90 л/с
100 л/с
600 л/с по становнику на дан

За пројектовани број становника, потрошња на крају пројектног перида износи: 8655 x 600 = 5.193
2
м дневно, ili 60 л/с.
Да би се ове потребе подмириле, до реализације регионалних водоводних система се потражња
мора задовољити из започетог локалног система ,,Јасик,,.

У целини су предвиђене следеће активности на водоводном систему:
повећање количина воде на изворишту ,,Брзан,, и ,,Јасик,,
решавање проблема пречишћавања сирове воде са регионалног изворишта
урбанистичка заштита коридора примарних цевовода, локација резервоара и
црпних станица предвиђених Идејним пројектом примарног водоводног система за насеља
Општине
изградња црпне станице и потисног цевовода од резервоара ,,Плоче,, до насеља
Црни Као
обезбеђење појасева санитарне заштите око објеката за водоснабдевање
опремање постојеће мреже противпожарним хидрантима
завршетак подсистема за водоснабдевање насеља Баточина и Црни Као,
капацитета 40 л/с, са примарним цевоводом, црпним станицама и резервоарима;
реконструкција и модернизација мреже и објеката, како би губици у постојећем
водоводу били мањи од 18 %
постепено повезивање свих парцијалних водоводних подсистема у јединствен
општински систем, чиме се остварује висока поузданост функционисања и контролисан
квалитет воде и изградња цевовода у складу са пројектном документацијом,
смањивање специфичне потрошње воде у домаћинствима, политиком реалних
цена воде, мерењем утрошка воде и смањивањем употребе санитарне воде за заливање и
наводњавање
увођење мерног - мониторинг система, који ће омогућавати праћење потрошње у
појединим гранама мреже, као и брзо откривање поремећаја и кварова у функционисању
система
обезбедити да се вода за технолошке потребе у индустрији која не захтева воду
квалита воде за пиће обезбеди из површинских и подземних захвата вода нижег квалитета и
рециркулациону воду

Канализација - будуће стање
У наредном периоду ће се:
изградити постројење за пречишћавање одпадних вода на обезбеђеној локацији и
по усвојеној техничкој документацији и то у две фазе од по 5000 еквивалентних становника
комплетно покрити насеља Баточина фекалном канализацијом
прикључити канализација насеља Црни Као, Градац, Жировница и Доброводица
канализацији Баточине, јер то омогућава топографија терена
искључити испуштање индустријских вода у водоток, или у градску канализацију
без одговарајућег предтретнмана јер би се у супротном угрозио процес биолошког
пречишћавања у ППОВ
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продужити постојећи и изградити нови канали кишне канализације уз
димензионисање које треба примерити значају подручја која е њоме штити и величини
потенцијалних штета од плављења делова насеља и саобраћајница
Капацитети не би требало да буду мањи од оних који су потребни за прихватање
тзв. двогодишње кише, нити већи од тзв. десетогодишње кише, при чему треба узети
објективне могућност амортизовања великих падавина постојећих површина насеља, и
њеногефикасног одвођења површинским системима (саобраћанице, риголе, путни канали,
блиски водотоци)
на малим водотоцима (потоцима), уколико се исти уводе у системе кишне
канализације, где год је то могуће, обликовањем терена и коришћењем зелених површина,
извршити ретензирање/ублажавање великих вода пре њиховог увођења у колекторе.

Регулација река - планирано стање
Предвиђено је и регулисатање Турчинског и Синорског потока имајући у виду њихов бујични
карактер.
Због врло високих нивоа подземних вода у делу насеља се предвиђа организовање што више
зелених и језерских површина, избегавање изградње подрума, а у појединим зонама и забрана,
издизање паретера нових објеката.
Правила грађења хидротехничке инфраструктуре

Заштитне зоне / појасеви и правила
Водопривреда
Мрежа / објекат

Заштитна зона / појас

Правила / могућност изградње

Извориште
подземних вода

На основу
хидрогеолошких
карактеристика терена
и могућег хазарда
дефинисати заштитну
зону изворишта.

Забранити изградњу стамбених,
угоститељских и производних објеката, а
евентуална изградња инфраструктуре у
близини условљена је режимом заштите
изворишта (Закон о водама ("Сл. гласник РС",
бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 и 101/05 др. закон) одредбе чл. 81. до 96).

Извориште
површинских вода

На основу
хидрогеолошких
карактеристика терена
и могућег хазарда
дефинисати заштитну
зону изворишта.
грађења.

Забранити изградњу стамбених,
угоститељских и производних објеката, а
евентуална изградња инфраструктуре у
близини условљена је режимом заштите
изворишта (Закон о водама ("Сл. гласник РС",
бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 и 101/05 др. закон) одредбе чл. 81. до 96).

Минимум 5 m,
обострано од ивице
цеви.

Забранити изградњу стамбених,
угоститељских и производних објеката, а
евентуална укрштања са осталом
инфраструктуром обавити по важећим
прописима и нормативима, уз обострану
заштиту и под углом од 900.

Цевовод сирове воде
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Забранити изградњу стамбених,
угоститељских и производних објеката, а
евентуална изградња инфраструктуре у
близини условљена је режимом заштите ППВ
(Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 46/91,
53/93, 67/93, 48/94, 54/96 и 101/05 - др. закон)
одредбе чл. 81. до 96).

Сачувати постојећу
локацију у близини
водоизворишта и на
основу исте
дефинисати заштитну
зону.
Појас заштите око
главних цевовода
износи са сваке
стране по 2,5 m.
Ширина појаса
заштите цевовода ван
насеља са сваке
стране цевовода
одређује се у односу
на пречник цевовода:

Магистрални водовод

ГОДИНА 2021.

-  80 mm -  200 mm
= 1,5 m;

Забранити изградњу стамбених,
угоститељских и производних објеката, а
евентуална укрштања са осталом
инфраструктуром обавити по важећим
прописима и нормативима, уз обострану
заштиту и под углом од 900.

-  300 mm = 2,3 m;
-  300 mm -  500
mm = 1,5 m;
-  500 mm -  1000
mm и преко = 5,0 m.

Постројење за
пречишћавање
отпадних вода
(ППОВ)

БИОДИСК

Постројење за
пречишћавање
индустријских
отпадних вода
(ППИОВ)

Заштитна зона ће бити
дефинисана у
Законом предвиђеним
планским
документом..

Забранити изградњу стамбених,
угоститељских и производних објеката, а
евентуална изградња инфраструктуре у
близини условљена је режимом заштите и
функционисања постројења (Закон о водама
("Сл. гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 67/93,
48/94, 54/96 и 101/05 - др. закон) одредбе чл.
81. до 96).

Обезбедити пацелу
поред реципијента.

Забранити изградњу стамбених,
угоститељских и производних објеката, а
евентуална изградња инфраструктуре у
близини условљена је режимом коришћења
објекта.

Лоцирану у оквиру
индустријског
комплекса.

Забранити изградњу стамбених,
угоститељских и производних објеката, а
евентуална изградња инфраструктуре у
близини условљена је режимом заштите и
коришћења ППИОВ (Закон о водама ("Сл.
гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94,
54/96 и 101/05 - др. закон) одредбе чл. 81. до
96).
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Општинска
канализација

Ретензија

Дренажни канал

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Забранити изградњу стамбених,
угоститељских и производних објеката, а
евентуална укрштања са осталом
инфраструктуром обавити по важећим
прописима и нормативима, уз обострану
заштиту и под углом од 900.

Са сваке стране
габаритно око
цевовода и колектора
1,5 m.

На основу
претпостављених
максималних вода
дефинисати
максималну површину
ретензије и то
прогласити водним
земљиштем.

Минимум 5 m,
обострано од ивице
канала.

ГОДИНА 2021.

Ни у ком случају објекти се на могу лоцирати
и налазити у водном земљишту. Могу се
извршити интервенције на терену у функцији
формирања ретензије (Закон о водама ("Сл.
гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94,
54/96 и 101/05 - др. закон) одредбе чл. 81. до
96).
За добијање сагласности за градњу објеката у
близини ретензије потребно је испоштовати
стандарде, услове и сагласности ЈВП
''Србијаводе''.

Забранити изградњу стамбених,
угоститељских и производних објеката, а
евентуална изградња инфраструктуре у
близини условљена је режимом заштите и
функционисања дренажног канала. Изградњу
објеката и постројења у склопу и непосредној
близини канала обавити по важећим
прописима и нормативима (Закон о водама
("Сл. гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 67/93,
48/94, 54/96 и 101/05 - др. закон) одредбе чл.
81. до 96).
За добијање сагласности за градњу објеката у
близини дренажних канала потребно је
испоштовати стандарде, услове и сагласности
ЈВП ''Србијаводе''.

Одбрамбени насип

Минимум 5 m,
обострано од
хоризонталне
пројекције, односно
ножице насипа.

Забранити изградњу стамбених,
угоститељских и производних објеката, а
евентуална изградња инфраструктуре у
близини условљена је режимом заштите и
функционисања одбрамбеног насипа.
Изградњу објеката и постројења у склопу и
непосредној близини насипа обавити по
важећим прописима и нормативима (Закон о
водама ("Сл. гласник РС", бр. 46/91, 53/93,
67/93, 48/94, 54/96 и 101/05 - др. закон)
одредбе чл. 81. до 96).
За добијање сагласности за градњу објеката у
близини насипа потребно је испоштовати
стандарде, услове и сагласности ЈВП
''Србијаводе''.
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Водно земљиште
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Дефинисана
површина представља
заштићену зону.
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Ни у ком случају објекти се на могу лоцирати
и налазити у водном земљишту (Закон о
водама ("Сл. гласник РС", бр. 46/91, 53/93,
67/93, 48/94, 54/96 и 101/05 - др. закон)
одредбе чл. 81. до 96).
За евентуалне активности на овим
површинама обавезна је сагласност и надзор
ЈВП ''Србијаводе''.

Земљиште које се не
брани од поплава
(плављени терени)

Дефинисана
површина представља
натуралну заштићену
зону.

Забранити изградњу стамбених,
угоститељских и производних објеката, а
евентуална изградња мреже инфраструктуре
на плављеном терену и у близини условљена
је режимом заштите и коришћења. (Закон о
водама ("Сл. гласник РС", бр. 46/91, 53/93,
67/93, 48/94, 54/96 и 101/05 - др. закон)
одредбе чл. 81. до 96).
За евентуалне активности на овим
површинама обавезна је сагласност и надзор
ЈВП ''Србијаводе''.

Трасе водовода и канализације дефинишу се синхрон планом где је извршено усклађивање са
осталим комуналним инсталацијама.
Код постављања траса треба водити рачуна о следећем:
1.

Да будући водовод и канализација не угрожавају објекте (и приликом изградње и када буду
у погону).

2.

Да други објекти са њиховим пратећим дешавањем не угрожавају водовод и канализацију у
погону као и да омогуће њихово редовно одржавање.

3.

Да трасе водовода и канализације буду постављене тако да се под повољним условима на
њих могу прикључити објекти које треба да опслужују.

4.
5.

Да се траса водовода и канализације усагласи са осталим наменама терена.
Да се води рачуна о геотехничким и хидрогеолошким карактеристикама терена, имајући у
виду и грађење и погон са одржавањем.
Положај у односу на друге инсталације и објекте

Код одређивања траса водовода и канализације треба испунити захтеве у односу на друге
инсталације и објекте. Ови услови произилазе из карактеристика појединих инсталација имајући у
виду и изградњу и погон.
По правилу, полазећи од објекта, ближа грађевинској линији постављају се плиће инсталације, а
даље оне које се постављају на већим дубинама.
Код укрштања инсталација водити рачуна о:
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-

Да водоводне цеви буду постављене изнад канализација, стим што по потреби
може бити предвиђена заштита водовода (цев у цев),

-

Код укрштања са електрокабловима треба водити рачуна о свим аспектима
безбедности како код изградње, тако и у фазама које се појављују у погону.

Код пролаза водовода, односно канализације испод водотока (канала) у првом плану се мора
водити рачуна о: условима код изградње, о стабилности у погону, о условима за одржавање, о
погонској сигурности (дупли цевоводи, дупли канал, ако треба), aко је примењено решење са
сифоном, о условима одржавања, о евакуацији ваздуха, тј. о функционалности (Код оваквих
решења битни су услови за изградњу. Битан је избор примењених материјала и метода грађења).
Дубина укопавања код водовода произилази из захтева стабилности, тј. да цевовод не буде
повређен, од саобраћаја. Оквирно, надслој изнад темена цеви треба да буде 1,5 m.
Дубина укопавања канализације мора бити таква да се на исправан начин може извршити
прикључење објекта и подови морају бити такви да се обезбеде повољни хидраулични услови
течења у каналима.
Избор материјала за водовод и канализацију врши се у пројекту. По правилу треба употребљавати
материјал реномираних произвођача, где постоје дужи искуствени подаци да се ради
оквалитетним материјалима. Погрешан је став ако се води рачуна само о ниској набавној цени.
Важно је да се у оквиру једног система не употребљавају више врста материјала, јер то отежава
одржавање.
Остала правила за пројектовање и извођење
Водоводну мрежу пројектовати и градити тако да се реализује циркуларни систем (прстенасти), да
буду задовољени захтеви из противпожарне заштите (минимални пречник 100mm) и потребан
минимални притисак.
За прикључке на водовод већих потрошача, где је пречник прикључка 50mm и већи треба решити
са регуларним одвојцима са затварачем.
Водомер може бити смештен у подруму зграде или у посебном склоништу одговарајућих
димензија, према прописима надлежног ЈКП-а. Потребно је: да водомер буде приступачан
радницима комуналног предузећа ради очитавање стања, да водомер буде заштићен од било
каквих повреда, да буде заштићен од замрзавања код ниских температура.
За противпожарну заштиту, када је у питању водовод, одлуке о томе како ће се гасити пожар
доноce се у сагласности са надлежном ватрогасном организацијом. На водоводној мрежи се
поставаљају хидранти који могу служити за гашење пожара и прање улица. Хидранти могу бити
подземни или надземни и постављају се на растојању до 80m. Минималан притисак у водоводној
мрежи не може бити мањи од 250 kpa.
Ако се гашење пожара врши ватрогасним возилима мора бити омогућен приступ возилима око
објеката који се штите. Потребно је одредитити хидранте где се ватрогасно возило пуни водом.
Није дозвољено спајање водовода, који мора бити под санитарним надзором, са било којим другим
водоводом, нити се дозвољава акумулација воде у резервоарима из којих се вода може повратити
у водовод.
Канализацију треба решавати по сепарационом систему. У канализацију за отпадне воде, не
дозвољава се увођење атмосферске воде. Минимални пречник канала за отпадне воде мора бити
200mm, под условом да има потребан капацитет.
Рачунско пуњење канала треба узети 0.6 D, где је D унутрашњи пречник канала.
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Канале пројектовати тако да се и при минималним брзинама испира каналски садржај, без
таложења.
Не дозвољава се диспонирање отпадних вода преко септичких јама, тј. обавезно у густо
насељеним подручјима треба изградити канализацију. Само код усамљених објеката могу се
урадити решења са септичким јамама. Септичке јаме треба да буду грађене према санитарним
прописима тј. морају да буду непропусне, што важи и за њихово одржавање.
У условима где постоји изграђена канализација за отпадне воде, власници објеката дужни су да
објекте прикључе на канализацију.
Канализациона мрежа треба да буде опремљена објектима према прописима. Шахтови се морају
обавезно предвидети на сваком споју канала, на местима промене правца трасе и на местима
промене нагиба нивелете. У правцима, шахтове не треба постављати на већем растојању од 50m.
Ревизиони силази треба да буду покривени округлим поклопцима. Код канала за отпадне воде на
поклопцу треба да буде минимум отвора ради вентилације, како би се спречило уливање веће
количине атмосферске воде које би оптерећивале канале и постројења за пречишћавање
отпадних вода.
Вода из дренажа, сме се уводити у канализацију за отпадне воде само ако је максималан доток
воде из дренаже веома мали и ако не постоји други начин где би се воде из дренаже испуштале
(случајеви када не постоји канализација за атмосферске воде или какав поток).
За одвођење атмосферских вода користи се канализација за те воде. У мањим деловима насеља,
посебно када су нагиби терена значајни и када је отицање воде ефикасно може се предвидети
решење канализације по непотпуном сепарационом систему, тј. без канализације за атмосферске
воде које се тако евакуишу риголама најкраћим путем.
Минимални пречник канала за атмосферске воде не треба да буде испод 250mm. Рачунско
пуњење узети 100%. Не треба дозволити веће брзине од 5m/s. За уобичајне насељске услове
канализацију за атмосферске воде треба рачунати за кише 50% вероватноће јављања, а
димензионирање извршити према рационалној методи.
Сливници за увођење воде у канализацију постављају се на растојању до 50m и на раскрсницама.
У зависности од количине воде треба изабрати тип сливничке решетке. Сливник може бити
прикључен на канализацију било преко рачве или на ревизиони силаз.
Ако у води која се уводи у канализацију за атмосферске воде (паркинзи, фабрички круг, и сл.) има
уља, нафте, бензина и сл., треба предвидети сепараторе да се они издвоје и посебно уклоне.
Индустријске отпадне воде разних врста могу бити уведене само у канализацију за отпадне воде.
Ако је у питању нека већа индустрија може постојати и посебна канализација. У зависности од
квалитета отпадне индустриске воде доноси се одлука да ли мора постојати предтетмен пре
увођења у канализацију. Само оне воде које нису загађене, као воде од хлађења, могу бити
уведене у канализацију за атмосферске воде.
Забрањено је грађење сталних или постављање привремених објеката по траси (објектима)
водовода и канализације који би сметали функционисању и одржавању објеката водовода и
канализације.
Црпне станице на водоводу или канализацији треба да су лоциране тако да се могу оградити са
минималном зоном санитарне заштите, како се предвиђа санитарним прописима. Ако се мора
поступити другачије, онда то треба урадити у сагласности са надлежним санитарним органом.
Зоне санитарне заштите на извориштима, око каптажних објеката, око резервоара, црпних
станица, постројења за производњу пијаће воде и постројења за третман отпадних вода
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предвиђају се према одговарајућим санитарним прописима. Постројења за третман отпадних вода
морају бити изван насељених места на удаљености од најмање 1000m.
Појас заштите око магистралних цевовода мора бити најмање 3m у слободном простору где није
дозвољено сађење дрвеће.
Пројектовање и изградња објеката водовода и канализације, као грађевинских објеката,
регулисано је техничким прописима које треба поштовати и код пројектовања и код изградње.
Табела црпних станица
Редни
Катастарска
Катастарска
Локација црпне
Коориднате
Висинск
број
парцела
Општина
станице-улица
црпне
а кота
Црпне
станице
станице
1.
2175 и 2180
Баточина
Војводе Степе
7506903.82
109.31
(варошица)
4889134.31
2.
507/1
Баточина
Кнез Михајлова
7506988.78
109.55
(варошица)
4889343.17
3.
540/4
Баточина
Раскрсница Гаврила
75006787.64
110.22
(варошица)
Принципа и
4889628.51
Димитирија Туцовића
4.
514/1
Баточина
Краља Милана
7507865.70
108.56
(варошица)
Обреновића
4889847.59
5.
538
Баточина
Раскрсница
7505928.81
111.20
(варошица)
Железничке и Браће
4890042.15
Југовић
6.
538
Баточина
Раскрсница
7506811.20
110.22
(варошица)
Железничке и Старине
4890198.31
Новака
7.
1469
Баточина
Кнеза Милоша
7506267.03
110.78
(варошица)
Обреновића
4889856.29
8.
1367
Баточина
Стевана Сремца
7505939.06
111.79
(варошица)
4890003.88
9.
541
Баточина
Раскрсница Пиротске
7505221.06
112.63
(варошица)
и Ловћенске
4889667.37
10.
731
Баточина
Царице Милице
7506124.91
111.41
(варошица)
4890581.61

Електроенергетика
Циљеви развоја
 Рационално коришћење електричне енергије .
 Потрошња електричне енергије да буде у толерантним границама
 Електрична енергија да задовољи потребе потрошача али уз што мању потрошњу
 Правилан одабир кућних електричних уређаја који задовољавају све стандарде али уз малу
потрошњу електричне енергије
 Сигурност напајања конзума електричном енергијом по свим напонским нивоима
 Губици електричне енергије да буду испод 10%
 Градити нове електроенергетске објекте у складу са повећањем снаге потрошача
 Благовремена замена дотрајалих елемената електричне мреже којима је прошао рок употребе
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Развој електроенергетске мреже и објеката

Мрежа и објекти 35 KV
Задржава се концепција напајања постојећих трафостаница 35/10KV далеководима 35KV, са
начином да ова трафостаница ради са обостраним напајањем. Трансформаторску станицу
35/10KV треба проширити односно реконструисати на снагу 2x 8MVA.
Мрежа и објекти 10 KV и KV
Начин рада ове мреже се задржава. Мрежа и објекти ће се градити у складу са потребама
потрошача. Постојећа мрежа се мора одржавати уз замену дотрајалих делова којима је прошао век
употребе. Јавна расвета у граду мора функционисати на савремен начин уз примену нових
технологија у начину рада јавног електричног осветљења.

Планска решења електроенергетске мреже и објеката
Електроенергетска мрежа
Основна напојна мрежа града задржава своју конфигурацију коју чине далеководи
номиналног напона 35 KV:
 35 KV Лапово TS110/35 kV- Баточина TS 35/10 kV
 35 kV Баточина TS 35/10 kV-Брзан TS 35/10 kV
Реконструкцијом напојних далековода 35 kV обезбедиће се квалитетно напајање потрошача
електричном енергијом.
Месну електричну мрежу чине водови 10 kV и kV (постојећи и планирани).
За напајање TS 10/0,4 kV по траси постојећег Д.В.35 kV изградиће се кабловски сноп 10 kV вод
типа NPO 13-A , 3x150mm². Због великог распона стубова 35 kV уградиће се додатни бетонски
стубови на растојању 40m за ношење кабловског снопа. Поред основног напајања ТС са
планираних далековода све нове ТС треба повезати са најближом пролазном ТС или најближим
постојећим далеководом, у циљу обезбеђења двостраног напајања. Изградњу нове електричне
мреже и трансформаторских станица треба ускладити са динамиком изградње објеката
високоградње и нискоградње.
Трафостаница у Крфској улици нема могућност двостраног напајања због тога је потребна
изградити кабловски вод од ул.Милентија Поповића поред Лепенице испод трасе државног пута.
Електроенергетски објекти
За потребе потрошње електричне енергије у периоду до 2022. не треба градити нове ТС 35/10 kV
али је потребно постојећу ТС снаге 2x4 MVA реконструисати у циљу повећања снаге на 2x8 MVA .
Број и снага ТС 10/0,4 kV у посматраном периоду пратиће очекивани раст потрошње електричне
енергије из прогнозе. У том циљу постојеће ТС треба реконструкцијом довести на максималну
пројектовани ниво. Очекивано је повећање снаге у насељу од 3,42 MVA ( до 2022. год). Постојећих
25 трафостаница 10/0,4 kV различите снаге задржавају своју локацију а према потребама
реконструишу се на већу снагу до 630 (1000) KVA
Од нових 7 трафостаница 10/0,4 kV снаге до 1000 KVA 3 се граде према динамици изградње
стамбених и осталих објеката, а још 4 на локацијама:
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TS 10/0,4 kV, 630 kVA, локација Доња Мала



TS 10/0,4 kV, 630 kVA, локација ново насеље „Криваја“



TS 10/0,4 kV, 630 kVA, локација Улица 14. октобра код бензинске пумпе и кафане „Јелен“



TS 10/0,4 kV, 630 kVA, локација на новом путу за Рачу иза ТС бр. 1593.
Правила грађења електроенергетске инфраструктуре
Електроенергетика

Трафостанице 10/0,4 kV, у зонама са високим и средњим густинама становања градити као
слободностојеће објекте од монтажно-бетонских објеката или као зидане објекте у складу са
урбанистичким захтевима или у склопу стамбених, пословних и стамбено-пословних објеката. На
осталим подручјима (ниске густине становања, радне зоне, зоне мешовитог пословања, зоне
посебне намене, зоне комуналних објеката) могу се градити и стубне трафостанице.
Димензије кућишта ТС 10/0,4kV су 5,2х4,6m, тако да се у крајњој фази могу уградити два
трансформатора од 630 кVА (1000 кVА). Око трафостанице је тротоар ширине 1,0m, па је могуће
одредити парцелу 5,2х4,6m. Ако просторни услови то не дозвољавају трафостанице градити за
капацитет 1х630 (1000) кVА, са кућиштем 2,8х4,5m (тип БС), односно 3,5х4,5m (тип ЦС), за које је
потребна парцела димензија 4,8х6,5m, односно 6,5х5,5m.
Трафостанице у склопу стамбених, пословних и стамбено-пословних објеката морају да задовоље
следеће услове:
-

Бетонско постоље за смештај трансформатора мора да буде одвојено од
конструкције зграде;

-

Између ослонца темеља трансформатора и трансформатора поставити еластичну
подлогу, у циљу пресецања акустичних мостова;

-

Обезбедити сигурну звучну изолацију просторије за смештај трансформатора и
блокирати извор структурног звука дуж бочних ивица просторије за смештај трансформатора,
на нивоу који задовољава;

-

Просторије морају бити у нивоу околног терена са обезбеђеним приступним путем
до најближе саобраћајнице ширине мин. 3,0m, носивости 5t;

-

Трафостанице морају имати најмање два одељења: одељење за смештај
трансформатора и одељење за смештај развода ниског и високог напона;

-

Сви подземни високонапонски и нисконапонски водови се полажу у ров дубине
0,8m у регулационом профилу саобраћајница. Ширина рова зависи од броја каблова. Каблови
се полажу испод тротоара и слободних површина, а изузетно у коловозу, код уских
саобраћајница. На прелазима испод коловоза и на местима где се очекују већа механичка
оптерећења тла, каблови се полажу у кабловску канализацију;

-

Планиране надземне електроенергетске водове 10kV постављати према
плановима детаљне регулације или техничким условима надлежног електропривредног
предузећа;

-

Планирану нисконапонску ваздушну мрежу постављати у регулационом профилу
саобраћајница, према плановима детаљне регулације или техничким условима надлежног
електропривредног предузећа;
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Реконструкцију ваздушних високонапонских и нисконапонских водова изводити по
постојећим трасама, према техничким условима надлежног електропривредног предузећа;

-

Приликом изградње објеката у близини надземних електроенергетских водова
придржавати се важећих техничких прописа, стандарда и техничких услова надлежног
електропривредног предузећа.
2. Табела трафостаница
Редни
Катастарска
Катастарска
Ознака
Локација/
број.
парцела
Општина
трафостанице
Потес
1.
25/19
Баточина
221503
Трикотажа(варошица)
Клермонт
2.
14
Баточина
221502
Нелами
(варошица)
3.
1433
Баточина
КГ07
ЕПС – Електрошумадија
(варошица)
4.
1424
Баточина
221500
Теко мининг
(варошица)
5.
1435
Баточина
221629
Грах аутомативе
(варошица)
6.
1460
Баточина
221507
Трафостаница-Кула
(варошица)
7.
1510
Баточина
ПП
Стубна трфостаница „Пекара
(варошица)
Саша“
8.
1582
Баточина
221616
Зидана трфостаница
(варошица)
9.
1453
Баточина (село)
221508
Горња Баточина
10.
673/1
Баточина (село)
221594
Горња мала
11.
1161
Баточина
221593
Доња мала
(варошица)
12.
953
Баточина
221576
улицаЖелезничка
(варошица)
13.
300/2
Баточина
221592
улицаАвијатичараПетровића
(варошица)
14.
67/1
Баточина
ПаркингТрг
(варошица)
15.
102
Баточина
221505
Основна школа
(варошица)
16.
55/19
Баточина
221595
Видовданска улица
(варошица)
17.
339/1
Баточина
221506
Криваја
(варошица)
18.
335/18
Баточина
221627
Полипак (улицаУстаничка)
(варошица)
19.
360/15
Баточина
221647
фирмаПолипак
(варошица)
(улица Краља Милана
Обреновића)
20.
85/1
Баточина
221580
улица Светозара Марковића
(варошица)
21.
508/1
Баточина
221584
улица Крфска
(варошица)
22.
150/5
Баточина
221519
Дечији вртић
(варошица)
Улица Цара Душана
23.
153/6
Баточина
221637
Фирма Минела
(варошица)
24.
178/1
Баточина
221653
Глигоријевић
(варошица)
Улица Краља Петра I
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25.

1842

26.

2007

27.

2358

28.

2146

29.

2213

Баточина
(варошица)
Баточина
(варошица)
Баточина
(варошица)
Баточина
(варошица)
Баточина
(варошица)
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221633

Вуканићи

221520

Лозница 1

221637

Фирма Алурол

221591

Лозница 2

221583

Лозница 3

Телекомуникациона мрежа
Циљеви развоја
Основни циљ развоја је да се достигну програмом предвиђене потребе корисника и да се ускладе
потребе са економским могућностима. Треба предвидети:


Развој преносних система у магистралној равни



Развој преносних система у мрежној равни



Развој преносних система у претплатничкиј равни



Примена оптике у преносу у свим равнима



Увођење дигиталног система преноса уместо аналогног



Изградња телефонских централа довољног капацитета у дигиталној изведби у свим
равнима



Развој мобилних система веза



Развој мреже за пренос података- ЈУПАК



Развој мреже ИСДН и ИСПН



Одклањање последица заостајања у досадашњим фазама развоја



Даље развијање мобилне, радио и ТВ мреже као и поштанске мреже

Планиране телекомуникационе мреже и објекти
Дуж аутопута Београд-Скопље постављен међународни оптички кабал за Македонију који ће
повезати АТЦ Крагујевац и Баточину, а то даје велике могућности за проток брзих информација на
свим нивоима.
Што се тиче приступне мреже у граду она је недовољно изграђена и предстоји целокупна
реконструкција, и формирање нових кабловских подручја . Проводна мрежа ће такође претрпети
измене у погледу прикључка и претплатника.
За одређивање потребног броја телефонских прикључака користиће се принцип да сваки стан
добије 1,5 телефонски прикључак, а за пословање и делатности на сваких 30÷50 м2 корисне
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површине по један телефонски прикључак. Укупан број телефонских прикључака за планиране и
постојеће објекте је око 5000
Планом се предвиђа да на територији до 2022. године буде инсталирано 5000 телефонских
прикључака а сада је инсталирано 2.500 tf прикључака (индекс 2,45)
Да би се овај циљ остварио однсоно да би се нови претплатници прикључили на ТК мрежу
потребно је на свим нивоима равни (транспорта мрежа ,АТЦ, приступна мрежа, корисник)
извршити реконструкцију, модернизацију и израдњу нових капацитета.
У будућем периоду Телеком планира монтажу нових комутационих чворишта на подручју града и
децентрализацију подручја са постојећом комутацијом. Посебно је од интереса даља изградња
оптичке мреже.
Развој мреже за пренос података, мреже ИСДН и ИСПН, кабловске мреже и мобилних система
веза одвијаће се у складу са развојним плановима дистрибутера.

Планска решења телекомуникационе мреже и објеката
Да би телекомуникациона мрежа пратила укупан развој на подручју плана потребно је :
-

Преносни систем доградити у највишој равни (главна централа – чворна централа)
тако да обезбеђује сигурност у напајању,

-

Дистрибутивни систем (чворна централа - претплатник) доградити и
реконструисати тако да се поред сигурности добије и квалитетан сигнал,

-

Изградити довољан број базних станица за мобилну телефонију

-

Изградити довољан број емисионих станица за РА и ТВ пренос

-

Изградњу нових MSAN и ТК мреже ускладити са динамиком изградње објеката и
саобраћајница на терену.

На основу датих критеријума као и урбанистичких показатеља дошло се до податка о
потребном броју MSAN-а и то:
-

Зона „А“ MSAN 1000 прикључака. Планирани приступни чвор прикључити оптичким
каблом на АТЦ.

-

Зона „Б“2 MSAN 2000 телефонских прикључака. Планирани приступни чвор
прикључити на оптичким каблом који повезује MSAN са АТЦ.

-

Зона „Ц“ чворна АТЦ покрива ову зону директно са преносника у АТЦ, број
претплатника у зони „Ц“ је око 2000.

Изградња мреже за пренос података, мреже ИСДН и ИСПН, кабловске мреже и мобилних
система веза одвијаће се у складу са развојним плановима дистрибутера, без планских
ограничења.
Правила грађења телекомуникационе инфраструктуре
Фиксна телефонија
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-

Аутоматске телефонске централе постављати према плановима надлежног
телекомуникационог предузећа;

-

Оптичке, коаксијалне и симетричне ТТ каблове, односно ТТ канализације полагати
у регулационом профилу саобраћајница. Каблове полагати испод тротоара и слободних
површина а изузетно у коловозу, код уских саобраћајница.

-

На прелазима испод коловоза и на местима где се очекују већа механичка
оптерећења тла, каблови се полажу кроз кабловску канализацију.

-

Планирани телекомуникациони објекти и мрежа могу се градити и као посебан
објекат и у склопу грађевинских објеката. За градњу посебног објекта треба обезбедити
парцелу површине 50м2 и да има приступни пут за особље и службена кола за довоз
опреме. За смештај телекомуникационе опреме у објекту треба обезбедити нето грађевинску
површину од приближно 15м2. Потребно је да приступ улазу у просторију буде обезбеђен за
особље и службена кола са стране улице и да просторија буде опремљена електричним
инсталацијама, максималне снаге 15 KW.

-

Телекомуникационе каблове постављати у свим јавним саобраћајницама у
тротоарском простору са обе стране улице. Потребна ширина простора зависи од броја цеви
а ширина се креће од 50÷70 цм.

Мобилна телефонија
Објекте мобилне телефоније постављати према плановима надлежних оператора.
Кабловски дистрибутивни систем

Оптичке каблове КДС полагати кроз кабловску ТТ канализацију или слободно у земљани ров, у
складу са прописима за ову врсту радова. Каблове полагати испод тротоара и слободних
површина. На прелазима испод коловоза и на местима где се очекују већа механичка оптерећања
тла каблови се полажу кроз кабловску канализацију.
Топлификација
Овим планом се снабдевање грађана, школа објеката предшколских установа, општине, суда и
свих осталих комуналних и јавних потрошача топлотном енергијом за загревање просторија и
потрошња санитарне воде и даље планира преко даљинских система грејања из градске топлане,
системом цевовода од предизолованих цеви. Садашњу инсталисану снага 5,5МW треба повећати
за још 3,8МW што даје укупну инсталисану снагу градске топлане од 9,35 МW, радног притиска
топловода од 8 бара, температура грејног флуида од 180/80°C, а као гориво у топлани је мрки
угаљ. Повећање капацитета топлане захтева повећање пречника топловода 273х6,3 проширење
топловодне мреже, изградњу нових прикључних шахти и реконструкцију постојећих.
Правила грађења инфраструктуре система топлификација
За постављање топловодних инсталација са свим неопходним елементима постављају се у
бетонским непроходним каналима, што ће се оградити главним машинским, грађевинским и
електро пројектима. Оцену потреба за топлотном енергијом подручја обухваћеним планом оцениће
се кроз генерални пројектом топлификације.
Правци топловода, њихово растојање од других подземних инсталација, распоред прикључених
шахти, биће утврђени израдом наредних планских докумената кроз синхрон план инсталација.
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Предвидети све неопходне мере заштите околине од штетног утицаја продуката сагоревања из
топлане, као и складиштења пепела и шахте.
Такође је потребно да топлана као погонско гориво високе калоричне вредности, савремених
техничких и технолошких карактеристика прећи на коришћење земног гаса.
Коришћење земног гаса условљава изградњу прикључног гасовода и главномерне регулационе
станице.
Гасификација
У обухвату предметног Плана, a на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи на гасификацији
општине Баточина, ЈП „Србијагас“ планирана је изградња дистрибутивног гасовода од ПЕ цеви
притиска до 4 bar, ради снабдевања природним гасом потрошача у насељеним местима Баточина
и Баточина село (за који постоје издате грађевинске дозволе).
Дистрибутивни гасовод се планира у регулационом појасу саобраћаница у складу са фактичким
стањем на терену, у јавном земљишту, у зеленим површинама или тротоарима са једне или обе
стране саобраћајнице, зависно од потенцијалних потрошача, тако да се омогући једноставно
прикључење на дистрибутивни гасовод.
Технички услови за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката Гасоводи се по правилу
граде на земљишту у јавној својини. Уколико је изградња гасовода на земљишту у приватној
својини техноекономски оправдана, оператор дистрибутивног система природног гаса мора да
предвиди све неопходне предуслове за неометану и сигурну дистрибуцију гаса и да омогући
обезбеђење приступа гасоводу у случају потребне интервенције. Минимална дозвољена
хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених објеката, објеката у којима стално или
повремено борави већи број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) су:
MOP ≤ 4 bar (m); 4 bar < MOP ≤ 10 bar(m); 10 bar <MOP≤ 16 bar(m)
Гасовод од челичних цеви ;
1;
2;
3
Гасовод од полиетиленских цеви;
1;
3;
Ова растојања се могу изузетно смањити на минимално 1m уз примену додатних мера заштите при чему
се не сме угрозити стабилност објеката из става. Обавезна мера заштите за смањење минималног
хоризонталног растојања гасовода је:
1) за челичне гасоводе - примена пројектног фактора за прорачун дебљине зида цеви 0,25;
2) за гасоводе од полиетилена (у даљем тексту: ПЕ гасовод) - примена физичке заштите гасовода
од оштећења при радовима у близини гасовода (постављање гасовода у заштитну цев,
постављање заштитних плоча изнад гасовода, итд.) при чему гасовод мора бити физички
заштићен на делу гасовода где је хоризонтално растојање смањено и додатно по 1m

Минимална хоризонтална
растојања подземних
гасовода од надземне
електро мреже и стубова
далековода су:
1 kV ≥ U

Мининално растојање при
укрштању

Мининално растојање при
паралелном вођењу

1

1

1 kV < U ≤ 20 kV
20 kV < U ≤ 35 kV
35 kV < U

2
5
10

2
10
15
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Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода MOP ≤ 4bar
са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:
Минимално дозвољено растојање (m)
Укрштање
Паралелно вођење
Гасоводи међусобно
0,20
0,40
Од
гасовода
до
водовода
и
0,20
0,40
канализације
Од гасовода до вреловода и топловода
0,30
0,50
Од гасовода до проходних канала
0,50
1,00
вреловода и топловода
Од гасовода до нисконапонских и
0,20
0,40
високонапонских ел. каблова
Од гасовода до телекомуникационих и
оптичких
каблова
0,20
0,40
Од гасовода до водова хемијске
индустрије и технолошких флуида
Од гасовода до резервоара* и других
извора
опасности
станице
за
снабдевање
горивом
превозних
средстава у друмском саобраћају,
мањих пловила
Од гасовода до извора опасности
постројења и објеката за складиштење
запаљивих и горивих течности укупног
капацитета највише 3м3

0,20

0,60

-

5.00

-

3.00

Комунални објекти
Гробља
На подручју плана постоје три гробља:
Насељско гробље, које се налази у северном делу насеље, на површини од 1,40hа
на падини. По површини, не задовољава потребе, планирано је проширење комунално
опремљене. За 7.000 становника, колико му гравитира и норматив од 5 m²/становнику,
планирана је површина проширеног гробља од 3,70hа;
Турчинско гробље има површину од 0,30hа, што задовољава. Има прилаз са
сеоског пута и није опремљено;
Синорско гробље има површину од 0,30hа, што задовољава. Има прелаз са сеоског
пута и није опремљено.
У графичком делу плана у легенди су ова гробља приказана, с обзиром на различите планске
интервенције - сеоска гробља треба опремити, а насељско је предвиђено за проширење и
опремање.
Зелена пијаца
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Постојећа зелена пијаца смештена је уз аутобуску станицу. Повремено се користи и као бувља
пијаца. Планирано је њено уређење и опремање тако да ће захватати површину од око 0,50hа.
Сточна и кванташка пијаца
Сточна пијаца је у јужном делу насеља, између пута за Доброводицу и шуме ''Рогот'', на површини
од око 3,40hа. Овај простор задовољава и потребе кванташке пијаце.
Ватрогасни дом
Основни услов за локацију Ватрогасног дома, обезбеђује што веће приступачности свим деловима
насеља, односно што брже стизање ватрогасних возила на место интервенције. Овај услов
задовољава локација Ватрогасног Дома, уз спољни магистрални прстен, на западном паркингу за
тешка теретна возила, на површини од 0,50hа.
Депонија отпадних материја
Чврсто смеће из домаћинстава и са јавних површина из насеља Баточине, одвози се на локацију
регионалне депоније отпадних материја за општине: Велика Плана, Рача, Лапово и Баточина и то
на територији КО Лапово изнад реке Раче до узвишења Парлози.
Предметним Планом није предвиђена локација рециклажног дворишта будући да је општина
променила начин одвођења комуналног и другог отпада у сарадњи са специјализованим
предузећем за одвођење отпада.
Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта

Минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта по целинама или зонама из
планског документа, који је потребан за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе, је
обезбеђени приступни пут.

Обновљиви извори енергије
До изградње даљинског система, могућe је изградити сопствене топлотне изворе – котларнице у
објектима како би се превазишао временски раскорак изградње објеката и даљинског система.
Као гориво може се предвидети лож уље, течни нафтни гас, пелет и др.
С обзиром на велике потенцијале ширег подручја Лајковца у геотермалној енергији (како у погледу
налазишта геотермалних вода у тријаским и кредним кречњацима јужно и северно од Лајковца,
тако нарочито у погледу налазишта геотермалне топлоте у различитим стенама из којих се
енергија може користити са 300 метара дубине). Препоручује се примена обновљивих извора
енергије преко стстема као што су топлотне пумпе вода-вода или земља-вода (шта је повољније и
рационалније) и соларних система за припрему топле воде и као подршка код грејања зими и за
хлађење лети. На овај начин би се смањиле потребе за конвенционалним изворима енергије.
Објекте градити у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда.
У планској и техничкој документацији у свему се придржавати услова и техничких правила издатих
од стране надлежног комуналног предузећа.

2.8. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ОБЈЕКАТА И ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ ОСОБАМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се
осигурава несметано кретање и приступ ообама са инвалидитетом, деци и старим особама
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("Службени гласник РС" број 22/2015) прописује ближе стандарде приступачности којима се
обезбеђује несметано кретање деце, старих, особа са отежаним кретањем и особа са
инвалидитетом, разрађују урбанистичко технички услови за планирање простора јавних,
саобраћајних и пешачких површина, прилаза од објеката (стамбених, јавних и др.) као и посебних
уређаја у њима.
Правилником се прописује технички стандарди за елементе приступачности за:
1. Савладавање висинских разлика
2. Кретања и боравка у простору
3. Јавног превоза
 Објекти за јавно коришћење, јесу:
 Болнице
 Домови здравља
 Школе
 Биоскопи
 Домови за старе
 Рехабилитациони центри
 Спортски и рекреативни објекти
 Банке
 Поште
 Пословни објекти
 Саобраћајни терминали
 Објекти за потребе државних органа
Да би лица са посебним потребама у простору имала услов да се крећу тротоарима,
пешачким стазама, трговима , шеталиштима, паркинг површинама, ове површине морају имати
максимални нагиб од 5%(изузетно 8.3%).
Ради несметаног кретања особа у инвалидским колицима ширина тротоара и пешачких стаза
треба да износи 180cm изузетно 120цм, док ширина пролаза између непокретних препрека
износи најмање 90cm. Ове површине треба да су чврсте, равне и отпорне на клизање.
У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или друге препреке, док се
постојаће препреке видно обележавају. Делови зграда као што су балкони, еркери, доњи делови
крошњи и сл, који се налазе непосредно уз пешачке коридоре уздигнути су најмање 250cm у
односу на површину којом се пешаци крећу.
Место пешачких прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара.
Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару. Пешачке прелазе треба
опремити и светлосном и звучном сигнализацијом.За савладавање
висинске
разлике
између коловоза и тротоара могу се користити закошени ивичњаци, ширине 45cm са
максималним нагибом закошеног дела од 20%.
Најмања ширина места за паркирање возила са посебним потребама у простору износи
350cm. Паркинг површине које се предвиђају за потребе паркирања ових лица су:
 За јавне гараже, јавна паркиралишта, паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и веће
стамбене зграде, најмање 5% од укупног броја места за паркирање.
 На паркиралиштима са мање од 20 паркинг места који се налазе уз апотеку, пошту, вртић,
амбуланту, преодавницу прехрамбрених производа, амбуланту, најмање једно место за
паркирање.
 На паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле, уз регионалне и
магистралне путеве 5% од укупног броја
места за паркирање, али не мање од једног
места за паркирање.
 На паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове за старе здравсвене и
социјалне установе намање 10% места од укупнг броја места за пакирање.
За савладавање висинских разлика до 76cm између две пешачке површине и на прилазу до
објекта врши се применом рампи тако да :
- Да нагиб рампе није већи од 1:20, изузетно 1:12
- Најмаља чиста ширина рампе за једносмерни пролаз треба да је 90cm.
- Рампе треба да су заштићене ивичњацим висине 5cm, ширине 5-10cm.
- Рампа треба да је чврста, равна и отпорна на клизање.
Степенице и степеништа прилагођавају
се коришћењу лица са посебним потребама у
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простору тако да :
- Најмања ширина степенишног крака трба да буде 120cm
- Најмања ширина газишта 33cm, а највећа дозвољена висина степеника је 15cm.
- Чела степеника у односу на површину газишта требало би да буду благо закошена, без
избочења и затворена.
- Површина чела степеника треба да је у контрастној боји у односу на газишта
- Између одморишта и степеника у дну и врху степеника постоји контраст у бојама
- Приступ степеништу, заштитне
ограде са рукохватима и површинска обрада
степеника треба да испоштују услове који омогућавају безбедно кретање особама са
посебним потребама.
Савладавање висинских препрека од и преко 90cm, када не постоји могућност
савладавања ове висине рампама, степеницама врши се покретним рампама.
Стамбене зграде и објекти за јавно коришћење треба да задовоље све услове како би их
користила лица са посебним потребама.
Знакови се на зидовима постављају на висини од 140cm-160cm изнад нивоа пода или тла, или
ако то није могуће на висини која је погодна за читање. Висина слова на знаковима не сме
бити мања од 1.5 cm за унутрашњу, односно 10cm за спољашњу употребу. Препознавање врата,
степеница, лифтова, рампи лифтова, опреме
за противпожарну заштиту, опреме за
спашавање и путева за евакувацију врши се употребом контрастних боја одговарајућим
осветљењем и обрадом зидова и подова. Ради побољшања пријема звука за особе које
користе слушне апарате, у јавним просторијама се могу поставити индукционе петље,
бежични инфрацрвени системи или друга техничка средства за појачање звука.
2.10. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
Унапређење енергетске ефикасности подразумева низ делатности које имају за циљ смањење
потрошње свих врста енергије, уз максимално очување постојећих, или стварање бољих услова
боравка у објектима. Основни циљ је свести потрошњу енергије на минимум, а задржати или
повећати ниво удобности и комфора у објектима.
Енергетска ефикасност се везује за примену енергетски ефикасних уређаја који имају мале губитке
приликом трансформације једног вида енергије у други. Исто тако, области енергетске
ефикасности припадају и обновљиви извори у оквиру потрошње енергије, односно они извори који
се не прикључују на дистрибутивну електроенергетску мрежу, а користе се у сектору зградарства
(биомаса, енергија ветра и сунчева енергија). То се пре свега односи на системе грејања и
хлађења простора, као и загреавање санитарне воде. У складу са наведеним, сакупљање биомаса
са ширег подручја Баточинаа ради изградње већих термоизвора прадставља велики потенцијал,
како предметног простора, тако и целе Општине и има велико економско, енергетско и еколошко
оправдање.
Основне мере за повећање о обезбеђење енергетске ефикасности се односе на правилан избор
омотача зграде (кров, зидови, прозори), грејање објеката (котларница, подстаница), регулацијуположај објекта и осветљење и слично.
Мере за енергетску ефикасност код постојеће изградње дефинисати на основу утврђене разлике
између стварног стања објеката и реалних потреба за енергијом и треба да се односе на следеће
интервенције:
- побољшање топлотних карактеристика објекта применом топлотне изолације и заменом
прозора, врата,
- замену или побољшање термотехничких система (припрема топле воде за грејање и употребу
у домаћинству и пословним просторима),
- побољшање ефикасности система електричне енергије (расвета, кућни апарати),
- употребу обновљивих извора енергије у оквиру потрошње.
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Избор поменутих мера вршити на основу енергетског прегледа, који има за циљ потпуни увид у
стање изграђених објеката, а потом и одређивање стварних енергетских потреба објекта на основу
прикупљених података и обрађених параметара.
За новопланирану изградњу на подручју Плана, примењивати начин пројектовања и изградње
објеката са ниским степеном потрошње енергије, тзв. нискоенергетске и "пасивне куће". Основу
ове архитектуре представља употреба обновљивих врста енергије (сунчева енергије, био маса,
енергија ветра) за грејање објеката у зимском периоду, односно смањење потребе за хлађењем
просторија током лета спречавањем упада сунчевог зрачења. Нискоенергетске грађевине, а потом
и такозване "пасивне куће" представљају објекте у којима је обезбеђена пријатна температура, без
обзира на годишње доба и спољашње климатске услове без уградње засебног система грејања,
односно климатизације. Код градње нових објеката је неопходно већ у фази идејног пројекта
предвидети све што је неопходно да се добије квалитетан и оптималан енергетски ефикасан
објекат:
- анализирати локацију, оријентацију и облик објекта,
- применити висок ниво топлотне заштите комплетног спољашњег омотача објекта,
- искористити топлотне добитке од сунца и заштитити објекат од претераног осунчања;
- користити енергетски ефикасне системе грејања, хлађења и вентилације и комбиновати
их са обновљивим изворима енергије.
Приликом избора локације за градњу, у складу са могућностима, одабрати место изложено сунцу,
да није у сенци суседних објеката и да је заштићено од јаких ветрова. Објекте орјентисати према
југу, а затворити према северу, ограничити дубину објекта и омогућити ниском зимском сунцу да
продре у његову унутрашњост. Оредити оптималан волумен објекта због смањења топлотних
губитака. Приликом пројектовања је такође груписати просторије сличних функционалних захтева
и унутрашње температуре, односно помоћне просторе лоцирати на северу, а дневне на југу.
Оптимална топлотна заштита је једно од основних начела енергетски ефикасне градње: правилан
избор спољашњег омотача објекта, обавезна топлотна изолација крова,односно плафона према
негријаном таванском простору и пода према терену, правилан положај отвора у спољашњим
зидовима, чиме се у великој мери спречавају топлотни губици у току ниских спољашнијх
температура.
Топлотни добици од сунца са знатним процентом учествују у укупном енергетском билансу
објеката. Приликом пројектовања потребно је посебну пажњу посветити заштити од претераног
осунчања, као и прихвату сунца. Топлотна маса зида или пода у јужно оријентисаним просторијама
може акумулирати топлотну енергију током дана и дистрибуирати је у околне просторије током
ноћи. Претерано загреавање током лета се може спречити средствима за заштиту од сунца,
усмеравањем дневног светла, зеленилом, природним проветравањем и слично. Решења која
треба примењивати са циљем заштите од претераног осветљења су следећа:
- архитектонска геометрија: зеленило, тремови, стрехе, надстрешнице, балкони и др;
- елементи спољашње заштите од сунца: покретни и непокретни брисолеји, спољашње
жалузине, ролетне, тенде итд,
- елементи унутрашње заштите од сунца: ролетне, жалузине, завесе;
- елементи унутар стакла за заштиту од сунца и усмеравања светла: холографски елементи,
рефлектујућа стакла и фолије, стакло које усмерава - светло, стаклене призме и др.
Из претходно наведеног следи закључак: да би се реализовало енергетски и еколошки одрживо
грађење неопходно је тежити смањењу губитака топлоте из објеката, побољшањем топлотне
заштите спољашњих елемената и повољнијем односу површине и запремине објекта, повећању
топлотних добитака у згради повољнијом оријентацијом зграде и коришћењем сунчеве енергије,
применом обновљивих извора енергије у зградама (биомаса, сунце, ветар), повећањем енергетске
ефикасности термоенергетских система.
Планирану нову изградњу и реконструкцију и санацију постојећих објеката реализовати у свему у
складу са нормативима датим у Правилнику о условима, садржини и начину издавања
сертификата о енергетским својствима зграда ("Сл. гласник РС" број 61/11) и Правилнику о
енергетској ефикасности зграда ("Сл. гласник РС" број 61/11).
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3.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Правила грађења у плану су одређена за новоформиране грађевинске парцеле односно
појединачне комплексе у обухвату плана у оквиру предвиђених претежних намена површина.


Планом је одређен минималан број правила, тако да се омогући градња у складу с
технолошким захтевима и потребама инвеститора. За компатибилност намена и садржаја,
међусобну удаљеност објеката на парцелама, коте приземља, еркере или испаде на
објекту у односу на грађевинске линије, висине назитка поткровне етаже, спољне
степенице, одводњавање површинских вода, подземне грађевинске линије, релативне
висине, коте приземља, излоге, шахтове, темеље, као и друге појединачне грађевинске
елементе објеката, овим планом нису одређена специфична правила већ се примењују
правила грађења одређена Правилником о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/15)

Правила грађења у плану су систематизована тако да прва група (општа правила) важи за све
претежне намене у обухвату плана, а друга (посебна правила) само за поједине намене, а то
систематизовано по зонама и целинама у плану.
Правила грађења - општа правила за све целине и подцелине
Правила за формирање грађевинске парцеле и услови парцелације и препарцелације
Услови формирања грађевинске парцеле, парцелације и препарцелације одређени овим планом
су да се на већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских
парцела, на основу пројекта препарцелације.
Грађевинском парцелом се сматра свака постојећа катастарска парцела, уколико има приступ на
јавну саобраћајну површину, минималне ширине фронта према јавној површини 9.0m, минималне
дубине 12м и минималне површине 300 m².
Начин и услови утврђени у овом планском документу су да новоформиране грађевинске парцеле
не буду појединачно мање од прописаних правилима, да су приближно четвороугаоног облика, да
је свака нова парцела са обезбеђеним приступом јавној саобраћајној површини, да је планом
предвиђена за изградњу или да је већ изграђена. Изузетно од овог предлога је главно градско
језгра насеља, где се дозвољава и за 10% мања површина новоформиране парцеле ако је она као
таква условна за градњу или ако се Судским актом или другим правним документом налаже
формирање овакве парцеле.
За одређивање минималног земљишта за редовну употребу објеката, као и земљишта испод
објекта намењеног за редовну употребу објекта, не примењују се ова правила и услови
парцелације, као ни правила о минималним ширинама и површинама парцела.
Грађевинске линије се налазе на регулационој линији, осим ако није другачије приказано на
графичком прилогу 05. Урбанистичка регулација са грађевинским линијама.
Правила за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента заузетости парцеле,
допуштена је изградња другог објекта, као и пратећих и помоћних објеката који су у функцији
коришћења главног објекта, чија намена не угрожава главни објекат и суседне парцеле. На истој
грађевинској парцели могу се градити помоћни објекти који служе коришћењу стамбеног и другог
објекта.
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Правила и начин обезбеђивања приступа парцели
Новоформирана парцела мора имати приступ на пут или другу јавну површину намењену за
саобраћај. Ширина приступа новоформиране парцеле јавној саобраћајној површини не може бити
мања од 2,5 m, а за индустријске и сервисно-радне објекте од 3 m. Објекти у радним зонама морају
обезбедити противпожарни пут око објеката, који не може бити ужи од 3,5m, за једносмерну
комуникацију, односно 6m за двосмерно кретање возила.
Правила за ограђивање
Парцеле у свим целинама и подцелинама се могу ограђивати оградом до висине 1,40 метара
рачунајући од коте пута или транспарентном оградом до висине 2 метра. Парцеле чија је кота
нивелете виша од 0,90 метара од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине
1,20m. Ограда се може постављати на подзид висине до 0,60 m. Зидане и друге врсте ограда
постављају се на граници парцеле тако да стубови ограде и капије буду на парцели која се
ограђује. Парцеле на којима се налазе индустријски и привредни објекти могу се ограђивати
зиданом оградом висине до 2,20 метра.
Правила за паркирање
За паркирање возила за сопствене потребе власници обезбеђују простор на сопственој парцели
изван површине јавног пута по нормативима следећим односа потребних паркинг или гаражних
места и корисног простора:
за садржај:

мин. паркинг или гар. место по јединици мере на:

стамбени објекти
банке и медицинске установе
пословање
администрација
поште
робна кућа
ресторан
хотел
позоришта, биоскопи
спортска хала
производња и индустрија

1 стан
100m² корисног простора
120m² корисног простора
120m² корисног простора
180м2 корисног простора
200м2 корисног простора
10 столица
12 кревета
50 гледалаца
70 гледалаца
300m² корисног простора

Изузетно, могуће је формирати паркиралиште ван границе сопствене парцеле на локацијама у
истом блоку или функционално повезаном блоку, или формирањем јавног паркинга на локацијама
које ће бити одређене од стране надлежних општинских служби., а све у складу са одлукама
надлежних органа општине.
Индекси
У локацијским условима се дају максимални дозвољени индекс заузетости и локацијским условима
дефинисана максимална дозвољена спратност или максимална дозвољена висина.
Правила за изградњу подрумских просторија у зонама угроженим подземним водама
Због великог нивоа подземних вода неопходно је у случајевима изградње подрума обавити све
потребне припремне радове и истраживања, као и пројектну документацију за обезбеђење и
заштиту објеката од утицаја подземних вода. Зоне које су угрожене нивоом подземних вода и за
које је потребна израда овог типа техничке документације су означене на Документационом Листу
2а - Топографија, природне карактеристике терена и заштита животне средине.
Правила за изградњу објеката јавних намена
- Јавни објекти су компатибилни са свим наменама и могу се градити на планираним локацијама,
у оквиру центра насеља и стамбеним зонама;
- Доградња и надградња постојећих објеката, захтева даљу разраду (урбанистички пројекат, коме
претходи посебан програм, а у сложеним случајевима, нарочито када се ради о јавним
просторима, и урбанистичко - архитектонски конкурс);
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- Тип објекта ће свакако зависити од његове функције, али он мора бити прилагођен условима
локације, спратности одређене посебним правилима по зонама, а највише до П+4; Највећа
дозвољена висина објеката се не утврђује.
- Комплекс мора бити уређен у складу са функцијом објекта и његовим окружењем;
- Уколико су поједине функције ових делатности у објектима градитељског наслеђа или
амбијенаталних целина, морају задовољавати услове надлежне службе заштите;
- У оквиру зона становања могу бити и образовање, дечија и социјална заштита, здравство,
култура, информисање, уколико задовољавају услове за одговарајућу делатност и не
угрожавају непосредно окружење; специјализовне школе или клубови могу бити пратеће
намене у оквиру спортских и рекреативних центара;
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.
За изградњу нових објеката јавних намена препоручује се расписивање јавних конкурса.
За урбанистичко архитектонско решење за целине комплекса рекреативни парк -зеленило,
Рекреативни центар ''Базен'' и Етно-парк, препоручује се расписивање двостепеног јавног
конкурса.
Правила грађења за претежну намену трговина и услуге
Трговина и услуге су компатибилни са свим наменама и могу се градити на планираним
локацијама, у оквиру центра насеља и стамбеним зонама;
Највећа дозвољена спратност објеката утврђује се до одређене посебним правилима по зонама, а
највише до П+3. Највећа дозвољена висина објеката се не утврђује.
Правила за претежну намену зелене површине
Уређење јавног зеленила и спортско - рекреативних површина, као и свако партерно и пејзажно
уређење компатибилни су са свим претежним наменама и уређују се у односу на карактер и зону
изградње.
Правила грађења за комуналне објекте и намену комуналне делатности
Компатибилни свакој претежној намени су сви инфраструктурни, комунални и саобраћајни објекти
(као и интерне станице за снабдевање горивим, базне станице мобилне телефоније, кабловска и
оптичка мрежа и сл.).

Правила грађења - посебна правила по целинама и подцелинама
Грађевинско земљиште претежне намене за становање
Становање високих густина /са типичном мултифункционалном структуром/
Просторне целине: 1.0 и 1.2
Правила грађења:
- Дозвољене су намене: становање високих густина, услуге, јавне службе, култура, верски
објекти, јавно зеленило; Забрањене су намене које могу да угрозе животну средину;
- Планиран је процес ''тихе реконструкције'', који обухвата: ревитализацију заштићених објеката,
унапређивање јавних простора и амбијенталних целина, побољшања и обнову, доградњу и
надоградњу постојећих објеката и у мањој мери, замену и изградњу нових објеката, у границама
дозвољеног индекса заузетости и спратности објеката;
- Претежна је блоковска изградња, са објектима на регулацији и слободним простором унутар
блокова; Задржава се постојећа регулација и парцелација, грађевинска линија налази се на
линији постојећих објеката.
- У овој целини планирана изградња објеката је у непрекинутом низу (до бочних граница
парцеле). Од овог правила се може одступити уз претходну израду и одобрење
урбанистичког пројекта.
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Максимална дозвољена спратност објеката: П+4 ;
Максимална дозвољени индекс заузетости: 0,6;
За целине 1.0 и 1.2 дозвољено је и повећање максимално дозвољеног индекса изаузетости до
0,9, али уз претходну израду и одобрење урбанистичког пројекта.
Минимална површина нове парцеле: 300m²;
Паркирање се предвиђа у гаражама и паркинзима на припадајућој парцели за потребе нових
објеката.

Просторна целина: 1.1.
''Унутрашње ширење града'' на простору који ''мења намену'' и захтева нову регулацију и
парцелацију.
Правила грађења:
- Дозвољене су намене: становање високих густина, услуге, јавне службе; забрањене су намене
које могу да угрозе животну средину;
- Планиран је процес ''унутрашњег ширења града'', на бази ''промене намене'' дела индустријске
зоне, који обухвата: ревитализацију заштићених објеката, формирање нових јавних простора,
прилагођавање постојећих објеката за нову намену, претежну замену постојећеих и обимну
изградњу нових објеката;
- Планирана је блоковска изградња, са објектима на регулацији и слободним простором унутар
блокова; грађевинска линија налази се на регулационој линији која је дефинисана Листом 4
Графичког дела овог плана.
- У овој целини планирана изградња објеката је у непрекинутом низу (до бочних граница
парцеле). Од овог правила се може одступити уз претходну израду и одобрење урбанистичког
пројекта.
- Максимална дозвољена спратност објеката: П+4;
- Индекс заузетости: 50%;
- Минимална површина нове парцеле: 300m²;
- Паркирање се осим у гаражама и паркинзима на парцели за потребе нових објеката обезбеђује
на јавном паркингу западно од регионалног тржног центра, у коловозу улица, где то дозвољава
њихова регулациона ширина, као и на јавном паркингу западно од цркве.
Просторна целина 1.3.
''унутрашње ширење града'' на простору који је ''претежно изграђен'', има стабилизовану
регулацију и парцелацију и располаже резервама у оквиру недовољно искоришћених простора.
Правила грађења:
- Дозвољене су намене: становање високих густина, услуге, јавне службе; забрањене су намене
које могу да угрозе животну средину;
- Планиран је процес ''унутрашњег ширења града'', коришћењем унутрашњих просторних
резерви, који обухвата: ревитализацију заштићених објеката, доградњу и надоградњу
квалитетних и замену неквалитетних постојећих објеката и изградњу нових објеката на
слободним парцелама;
- Задржава се постојећа регулација и парцелација; грађевинска линија налази се на линији
постојећих објеката.
- У овој целини планирана изградња објеката је у непрекинутом низу (до бочних граница
парцеле). Од овог правила се може одступити уз претходну израду и одобрење урбанистичког
пројекта.
- Максимална дозвољена спратност објеката: П+3 ;
- Индекс заузетости: 50%;
- Индекс заузетости за ОШ Свети Сава (за целу кп бр. 102 КО Баточина на којој се налазе и
објекат средње школе, школске кухиње, школске куће као и објекат електродостибуције) је 0,9;
- За целину 1.3 и за друге објекте је дозвољено повећање максимално дозвољеног индекса
изаузетости до 0,9, али уз претходну израду и одобрење Урбанистичког пројекта;
- Паркирање се планира у гаражама и паркинзима на парцели
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Просторне целине: 1.5, 1.6 и 1.7
чије је обележје развоја: ''унутрашње ширење града'' на простору који је ''делимично изграђен'',
нема стабилизовану регулацију и парцелацију и располаже значајним резервама у оквиру
недовољно искоришћених и неизграђених простора.
Правила грађења:
- Дозвољене су намене: становање високих густина, услуге (тржни центар), култура, јавне
службе, јавно зеленило; Забрањене су намене које могу да угрозе животну средину;
- Планиран је процес ''унутрашњег ширења града'', коришћењем првенствено неизграђених
простора, који обухвата: доградњу и надоградњу квалитетних и замену постојећих
неквалитетних објеката, изградњу нових објеката на слободним парцелама, формирање нових
јавних простора;
- Планира се блоковска изградња, са објектима на регулацији и слободним просторима унутар
блокова; грађевинска линија налази се на регулационој линији која је дефинисана Листом 4
Графичког дела овог плана.
- У овој целини планирана изградња објеката је у непрекинутом низу (до бочних граница
парцеле). Од овог правила се може одступити уз претходну израду и одобрење урбанистичког
пројекта.
- Максимална дозвољена спратност објеката: П+3 ;
- Индекс заузетости: 50%;
- Минимална површина нове парцеле: 300m².
- Паркирање се планира у гаражама и паркинзима на парцели
Становање средњих густина /где предстоји стварање мешовите структуре/
Просторна целина: 1.4
чије је обележје развоја: ''унутрашње ширење града'', на простору који је ''претежно изграђен'', има
стабилизовну регулацију и парцелацију и располаже резервама у оквиру недовољно искоришћених
простора.
Правила грађења:
- Дозвољене су намене: становање средњих густина, услуге, јавне службе, јавно зеленило;
Забрањене су намене које могу да угрозе животну средину;
- Планиран је процес ''унутрашњег ширења града'', коришћењем првенствено неизграђених
простора, који обухвата: доградњу и надоградњу квалитетних и замену постојећих
неквалитетних објеката и изградњу нових објеката на слободним парцелама;
- Задржава се постојећа регулација и парцелација; грађевинска линија налази се на линији
постојећих објеката.
- У овој целини планирана изградња објеката је у непрекинутом низу (до бочних граница
парцеле). Од овог правила се може одступити уз претходну израду и одобрење урбанистичког
пројекта.
- Претежна је изградња слободностојећих објеката на парцели;
- Максимална дозвољена спратност објеката: П+2+Пк;
- Индекс заузетости: 60%;
- Минимална удаљеност новог објекта од подужне границе парцеле износи 1,5m према суседу, а
изузетно 1,0m. Уколико међусобно растојање суседних објеката износи мање од од 4,0m, не
могу се на суседним објектима формирати наспрамни отвори стамбених просторија, тј.
прозорски отвори са парапетом нижим од 1,5m; За постојеће стамбене објекте на граници
катастарске парцеле, могућа је реконструкција, надградња и доградња, без функционалних
отвора;
- Код грађевинских интервенција на постојећим слободностојећим стамбеним објектима,
минимално удаљење од суседа не може бити мање од 0,5m а код наспрамних стамбених
просторија 3.5m.
- Паркирање у гаражи или на слободној површини на парцели.
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Просторне целине: 4.7, 4.8, 4.9
(источно од новог центра), чије је обележје развоја: ''унутрашње ширење града'', на простору који
је ''претежно изграђен'', има претежно стабилизовану регулацију и парцелацију и располаже
резервама у оквиру недовољно искоришћених и неизграђених простора.
Правила грађења:
- Дозвољене су намене: становање високих густина, услуге, јавне службе, јавно зеленило;
- Забрањене су намене које могу да угрозе животну средину;
- Дозвољена је реверзибилна промена намене објеката у оквиру дозвољених намена, уколико се
тиме не угрожава животна средина;
- Планиран је процес ''унутрашњег ширења града'', коришћењем првенствено неизграђених
простора, који обухвата: доградњу и надградњу квалитетних и замену неквалитетних постојећих
објеката и изградњу нових објеката на слободним парцелама;
- Допуњава се постојећа регулација и парцелација; грађевинска линија се задржава на линији
постојећих објеката, а уколико није дефинисана налази се на удаљењу 5m од регулационе
линије дефинисане Листом 4 Графичког дела овог плана.
- Максимална дозвољена спратност објеката: П+2+Пк ;
- Индекс заузетости: 60%;
- Минимална удаљеност новог објекта од подужне границе парцеле износи 1,5m према суседу а
изузетно 1.0m. Уколико међусобно растојање суседних објеката износи мање од од 4.0m, не
могу се на суседним објектима формирати наспрамни отвори стамбених просторија, тј.
прозорски отвори са парапетом нижим од 1.5m;
- За постојеће стамбене објекте на граници катастарске парцеле, могућа је реконструкција,
надградња и доградња, без функционалних отвора;
- Код грађевинских интервенција на постојећим слободностојећим стамбеним објектима,
минимално удаљење од суседа не може бити мање од 0,5m а код наспрамних стамбених
просторија 3.5m
- Паркирање у гаражи или на слободној површини на парцели;
Просторне целине: 1.9, 2.6, 3.1, 3.2, и 4.10
''спољашње ширење града'', кроз ''заокружење'' и ''урбану трансформацију'' ивичних подручја
насеља, на којима нису стабилизовани регулација и парцелација и има значајнијих резерви у
искоришћености простора.
Правила грађења:
- Дозвољене су намене: становање средњих густина, услуге, јавне службе, јавно зеленило;
Забрањене су намене које могу да угрозе животну средину; Дозвољена је изградња
компатибилних активности мањих индустријских погона и привреде.
- Планиран је процес ''спољашњег ширења града'', коришћењем првенствено неизграђених
простора, који обухвата: интерполацију улица и парцела и у њиховим оквирима, доградњу,
надградњу и замену постојећих објекта и изградњу нових објеката на слободним парцелама;
- Допуњава се постојећа регулација и парцелација; грађевинска линија се задржава на линији
постојећих објеката, а уколико није дефинисана налази се на удаљењу 5m од регулационе
линије дефинисане Листом 4 Графичког дела овог плана.
- Могућа је изградња слободностојећих објеката, двојних и објеката и низу, зависно од карактера
околних објеката ширине парцеле;
- Максимална дозвољена спратност објеката: П+2 ;
- Индекс заузетости: 50%;
- Минимална удаљеност новог објекта од подужне границе парцеле износи 1,5m према суседу, а
изузетно 1,0m. Уколико међусобно растојање суседних објеката износи мање од од 4,0m, не
могу се на суседним објектима формирати наспрамни отвори стамбених просторија, тј.
прозорски отвори са парапетом нижим од 1,5m;
- За постојеће стамбене објекте на граници катастарске парцеле, могућа је реконструкција,
надградња и доградња, без функционалних отвора;
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Код грађевинских интервенција на постојећим слободностојећим стамбеним објектима,
минимално удаљење од суседа не може бити мање од 0,5m а код наспрамних стамбених
просторија 3.5m.
Паркирање у гаражи или на слободној површини на парцели;
Становање ниских густина /са започетим формирањем мешовите структуре/

Просторне целине: 2.4, 2.5. 4.6
''унутрашње ширење града'', кроз интензивирање'' коришћења делом већ изграђених простора,
деобом великих грађевинских парцела и ''санација'' и подизање нивоа соабраћајне и комуналне
опремљености и приступачности јавних служби.
Правила грађења:
- Дозвољене су намене: пољопривредно становање, услуге, јавне службе, мали производни
погони у домаћој радиности; Забрањене су намене које вибрацијама, буком, гасовима,
мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима могу да угрозе околину;
- Планиран је процес ''унутрашњег ширења града'' интензивнијим коришћењем постојећег
грађевинског подручја, који обухвата: уситњавање превеликих постојећих парцела и
дефинисање саобраћајница на принципу блоковског уређења;
- Максимална дозвољена спратност објеката: П+2;
- Индекс заузетости: 40%;
- На парцелама преко 500m² осим другог објекта за становање могућа је изградња за пословни
простор; Изградња пословног простора се може организовати у саставу основног стамбеног
објекта или као посебан објекат;
- На парцелама преко 800m² могућа је изградња за потребе малих производних погона;
- Минимална удаљеност новог објекта од подужне границе парцеле износи 2,5m према суседу.
Уколико међусобно растојање суседних објеката износи мање од 5,0m, не могу се на суседним
објектима формирати наспрамни отвори стамбених просторија, тј. прозорски отвори са
парапетом нижим од 1,5m;
- Паркирање у гаражи или на слободној површини на парцели;
Просторне целине урбано –производно привредне зона са становањем
4.2,2.5 и 4.3

су: 3.6, 4.1,

Просторне целине руралног становања: 8.1, 8.2 и 8.3
''унутрашње ширење града'', кроз интензивирање'' коришћења делом већ изграђених простора,
поделом великих грађевинских парцела и ”санацију”, кроз дефинисање саоабраћајне мреже и
подизање нивоа комуналне опремљености и приступачности јавних служби.
Правила грађења:
- Дозвољене су намене: пољопривредна домаћинства, становање, услуге, јавне службе, јавно
зеленило, мали производни погони; забрањене су намене које вибрацијама, буком, гасовима,
мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима могу да угрозе околину;
- Планиран је процес ''унутрашњег ширења града'' интензивнијим коришћењем постојећег
грађевинског подручја, који обухвата: уситњавање превеликих постојећих парцела и
дефинисање саобраћајница; Положај грађевинске линије у односу на регулациону линију на
основу положаја грађивинске линије већине суседних објеката; или уколико није дефинисана
позицијом постојећих објеката грађевинска линија се налази на удаљењу 5m од регулационе
линије дефинисане Листом 4 Графичког дела овог плана.
- Максимална дозвољена спратност објеката: П+1+Пк;
- Индекс заузетости: 30%;
- Минимална површина парцеле: 400m²;
- Минимална површина парцела за изградњу стамбеног објекта је 400m²; на парцелама преко
500m² могућа је изградња другог објекта за становање или остале дозвољене садржаје; на
парцелама преко 800m² могућа је изградња мањих производних погона у функцији
пољопривреде (код пољопривредних домаћинстава, парцела може имати издвојени стамбени и
економски део)
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Минимална удаљеност новог објекта од подужне границе парцеле износи 2.5m према суседу.
Уколико међусобно растојање суседних објеката износи мање од 5.0m, не могу се на суседним
објектима формирати наспрамни отвори стамбених просторија, тј. прозорски отвори са
парапетом нижим од 1.5m;
Паркирање у гаражи или на слободној површини на парцели;
Становање ниских густина - етно село, туристички апартмани, викенд насеља

Просторна целина: 5.6
''спољашње ширење града'', кроз ''заокружење'' ивичних подручја насеља, на којима нису утврђени
регулација и парцелација и претежно су неизграђена.
Правила грађења:
- Дозвољене су намене: становање, зелене површине, услуге, јавне службе; Забрањене су
намене које могу да угрозе животну средину;
- Планиран је процес ''спољашњег ширења града'', коришћењем првенствено неизграђених
простора, који обухвата: успостављање разгранате мреже улица и парцелацију, како би се
омогућила доградња и надградња постојећих објеката и изградња нових објеката на слободним
парцелама;
- Положај грађевинске линије у односу на регулациону линију на основу положаја грађивинске
линије већине суседних објеката; или уколико није дефинисана позицијом постојећих објеката
грађевинска линија се налази на удаљењу 5m од регулационе линије дефинисане Листом 4
Графичког дела овог плана.
- Првенствена је изградња слободноних објеката у парковском амбијенту;
- Максимална дозвољена спратност објеката: П+1+Пк;
- Индекс заузетости: 40%;
- Минимална површина парцеле: 500m²;
- На парцелама се могу градити објекти за рекреацију, као што су базени и мањи спортскорекреативни терени;
- Паркирање у гаражи или на слободној површини на парцели;
Становање ниских густина – виле
Просторне целине: 3.3,3.4, 3.5
''спољашње ширење града'', кроз ''заокружење'' ивичних подручја насеља, на којима нису утврђени
регулација и парцелација и претежно су неизграђена.
Правила грађења:
- Дозвољене су намене: становање, зелене површине, услуге, јавне службе; Забрањене су
намене које могу да угрозе животну средину;.
- Планиран је процес ''спољашњег ширења града'', коришћењем првенствено неизграђених
простора, који обухвата: успостављање разгранате мреже улица и парцелацију, како би се
омогућила доградња и надградња постојећих објеката и изградња нових објеката на слободним
парцелама;
- Положај грађевинске линије у односу на регулациону линију на основу положаја грађивинске
линије већине суседних објеката; или уколико није дефинисана позицијом постојећих објеката
грађевинска линија се налази на удаљењу 5m од регулационе линије дефинисане Листом 4
Графичког дела овог плана.
- Првенствена је изградња слободноних објеката у парковском амбијенту;
- Спратност објеката: П+1+Пк;
- Индекс заузетости: 30%;
- Минимална површина парцеле: 500m²;
- На парцелама се могу градити објекти за рекреацију, као што су базени и мањи спортскорекреативни терени;
- Паркирање у гаражи или на слободној површини на парцели;
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Земљиште претежне планиране намене зелене површине, спорт и рекреација
Просторне целине: 2.3, 4,8, 4.5, 5.1, 5.2. 5.3.и друге зоне са датим наменама површина
Посебна правила или услови грађења за, шеталиште поред Лепенице, парк–шуму, рекреативни
парк- зеленило, спортско рекреативни центар, терене за мале спортове основних и средњих школа
и појединих насеља, градски спортски центар на левој обали Лепенице, хале за мале спортове и
Етно-парк дата су у правилима уређења из овог плана.
Правила грађења
- Планом су одређене само површине за ову намену, а друга посебна правила за њу нису
одређена, осим:
- На површинама намењеним за зеленило и заштитно зеленило се могу градити објекти за
туристичко-рекреативне сврхе; пратећи објекти (шанк-барови, настрешнице, одморишта,
просторије за опрему и сл.); и партерно уређење (спортски терени, опрема, мобилијар,
одморишта, стазе и сл.). Препоручује употреба природних материјала. Објекти за туристичкорекреативне сврхе и пратећи објекти (шанк-барови, одморишта, просторије за опрему и сл.).
могу бити површине до 40 m², спратности од П+0 до П+Пот. Највеће дозвољене висине
сојеница и настрешница су 7,0 m.
- У зеленилу, заштитном зеленилу и заштитном појасу дозвољава се изградња свих врста
инфраструктуре уз услове и сагласност надлежног предузећа и уз обавезу поштовања услова
укрштања и паралелног вођења електроенергетских водова.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.
Грађевинско земљиште намењено претежно за делатности – трговина и услуге и
привреда (производне делатности, индустријске зоне, површине за производњу и
пословање, туризам и угоститељство и центри)
Просторне целине: Целина 2.1. индустријска зона ''Запад'', Целина 3.6. (индустријска зона
''Север''), Целина 3.7. (проширени комплекс градског гробља), , Целина 5.7 (мањи индустријски
погони, привреда) и цела Зона 6 – Привредна зона, као и зоне 1.5 (комерцијални део новог
центра).
Правила грађења
- Највећи дозвољени индекси заузетости грађевинске парцеле утврђује се максимум 70%,
- Највећа дозвољена спратност објеката не утврђује се, а највећа дозвољена висина у складу са
технолошким захтевима, а највише до 22,0m.
- Прописана минимална ширина новоформиране парцеле за пословне, производне и
индустријске објекте је 16,0m.
- Положај грађевинске линије дефинсан је положајем постојећих суседних објеката или је
постављен на удаљењу 5m у односу на регулациону линију (изузев ако није правилима грађења
за дату зону другачије дефинисано).
- Паркирање у гаражи или на слободној површини на парцели.
Планом друга посебна правила за ову намену нису одређена.
Земљиште планирано за друге претежне намене (посебни објекти, комуналне делатности и
остало)
Целина 2.2. (железничка станица и постројења у функцији железничке пруге).
Правила грађења за све целине
- Грађевинске линије - Минимално растојање између грађевинске и регулационе линије за сваки
објекат је приказано на графичком прилогу 05. Урбанистичка регулација са грађевинским
линијама. Такође, грађевинска линија се може поклапати са регулационом линијом уколико
није другачије дефинисано.
Правила и услови за уређење гробља:
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Формирати појас заштитног зеленила према суседним зонама становања (неопходно је
формирати зелени појас разграничења око гробља).
Формирати ограду око гробља.
При уређењу гробља и гробних места, поштовати здравствено – хигијенске и друге еколошке
услове.
Изградити пратеће садржаје и комуналну инфраструктуру, за ранг градског гробља (насељско
гробље).
Терене са евентуално високим нивоом подземних вода или насути, како би се омогућило
сахрањивање или их планирати као зелене површине.
Правила и услови за уређење зелених пијаца:
Формирати пијачни плато и опемити га комуналном инфраструктуром.
Уредити простор за зелену пијацу који ће моћи ефикасно да се одржава, као и халу за продају
млечних производа, живине и сличне робе.
Изградити пратеће садржаје (санитарни чвор, здравствена и ветеринарска инспекција, управа и
др.).
Изградити локале за снабдевање прехрамбеним производима, а по потреби, затворену пијачну
халу на делу пијачног платоа.
Извршити ограђивање пијачног комплекса.
Обезбедити паркинг простор за теретна возила снабдевача и за путничка возила купца.
Обезбедити простор за продају сезонских кабастих производа (бостан, купус, кромпир и сл.).
Правила и услови за уређење сточне пијаце:
Формирати пијачни плато, опремити га комуналном инфраструктуром и оградити га, у складу са
санитарним и еколошким условима.
Изградити пратеће садржаје (вага, санитарни чвор, ветеринарска служба и др.)
Услови за уређење кванташке пијаце:
Формирати пијачни плато, на коме ће се паркирати возила из којих се врши продаја; опремити
га комуналном инфраструктуром и оградити га.
Изградити пратеће садржаје (санитарни чвор, инспекција и др.).
Обезбедити паркинг простор за путничка возила купаца.
Планом друга посебна правила, осим правила проистеклих из технолошких и функционалних
специфичности планираних објеката, за ову намену нису одређена.

4.0. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
У складу са Законом изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11 , 121/12, 42/13
и 50/19, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19 9/20, 52/21) ова Измена и допуна Плана генералне
регулације се спроводи на следећи начин:
1) На основу важећих урбанистичких планова
2)

Израдом урбанистичких планова/ пројеката:
Урбанистички пројекат за објекте јавне намене
Обавезна је израда урбанистичког пројекта за објекте вишепородичног становања
и комерцијалне делатности у зони 1.“
Обавезна даља детаљнија разрада кроз план детаљне регулације је за обилазницу
односно начин укрштања будуће обилазнице са постојећим односно
реконструисаним државним путем бр. 24. како је приказано на графичком прилогу
07. Спровођење плана.
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Непосредно, у складу са правилима уређења и грађења и представља правни и
плански основ за издавање Информације о локацији, и израду пројеката парцелације и
препарцелације.

Могуће разраде ПГР-а, израдом планова детаљне регулације, могу се реализовати у складу са
потребама а на основу одговарајуће Одлуке органа локалне самоуправе.
Начелно је предвиђено да се обавеже израда урбанистичког пројекта за посебне случајеве као и
случајеве изградње компатибилних садржаја или намена у другој претежној намени и то за
специфичне или посебне јединствене намене.
Израда урбанистичког пројекта за изградњу и верификација на Комисији за планове је обавезна и
на парцелама јавне и остале намене, где се планира изградња, доградња или реконструкција у
већем обиму, повећање капацитета, или увођење нових компатибилних намена у складу са
специфичностима локације (на површинама већим од 1,0 хектар, а по правилу за појединачне
објекте веће од 5.000 m² корисне површине)
Изградња објеката обновљивих извора енергије је уз прибављање документације и Законом
прописане процедуре.
За комплексе на којима се планира изградња производних делатности неопходно је пре
прибављања одобрења за изградњу поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на
животну средину надлежном органу.
За локације станица за снабдевање горивом неопходно је прибављање сагласности при изради
техничке (пројектне) документације пре издавања одобрења за изградњу од стране Министарства
унутрашњих послова, Сектор за заштиту и спасавање.
За све целине или делове целина, у којима се постојећа катастарска парцелација мења, односно
код оних грађевинских парцела у чијем формирању учествује више или мање од једне катастарске
парцеле, предвиђа се обавезнa израдa пројекта парцелације и препарцелације.
На осталом делу територије Плана спровођење вршити директно на основу правила уређења и
правила грађења датих у овом плану.
До реализације планског решења могуће је вршити инвестиционо одржавање, санацију, адаптацију
и реконструкцију постојећег објекта у постојећем габариту и волумену. Такође се до изградње
планираних решења инфраструктурних мрежа могућа је примена техничких решења, уз
прибављање одговарајућих услова и сагласности надлежних институција и предузећа.
Поред текстуалног дела саставни део овог Плана су:
ГРАФИЧКИ ДЕО
ПЛАНСКА РЕШЕЊА
Лист 3
Планирана намена површина
Лист 4
Саобраћајно решење
Лист 5
Урбанистичка регулација и грађевинске линије
Лист 6.1.
Постојећа и планирана генерална решења за електроенергетску
инфраструктуру
Лист 6.2.
Постојећа и планирана генерална решења за хидротехничку и
телекомуникациону инфраструктуру
Лист 7
Спровођење плана
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ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о приступању изради Измена и допуна ПГР и Одлука о усвајању Измена и допуна ПГР
Услови ЈКП и осталих институција
Извештај o стручној контроли Измена и Допуна ПГР за седиште јединице локалне самоуправе
насељено место Баточина (КО Баточина варошица, КО Баточина село и део КО Брзан)
Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт плана
Регистрација ЈУГИНУС ДОО и Лиценца одговорног урбанисте
_____________________________________________________________

реорганизације намене простора унутар
обухвата Плана детаљне регулације
индустријске зоне „Брзан“ ("Сл. гласник
општине
Баточина",
бр.11/14).
Обухваћенa је територија катастарске
општине Брзан. Укупна површина
обухвата и границе обухвата плана биће
дефинисане у Нацрту плана.

На основу члана 35. став 7. у вези
са чланом 46. став 1. и члана 51.б став
3.,4. Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС”, број 72/09, 81/09 испр. 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС,
98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19-др.закон, 9/20 и 52/21), члана 35.
Правилника о садржини, начину и
поступку израде докумената просторног
и урбанистичког планирања („Сл.
гласник РС“, бр. 64/2015 и 32/2019)и
члана 9.став 1., 2. и 5. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС“, бр.135/2004 и
88/2010) и члана 40. тачка 5) Статута
општине Баточина („Службени гласник
општине
Баточина“,
број
9/19),
Скупштина општине Баточина на
седници одржаној дана 18.06.2021.
године, донела је:

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и
допуна Плана детаљне регулације
индустријске зоне „Брзан“ је Просторни
план општине Баточина („Сл. гласник
општине Баточина“ бр. 05/10).
За потребе израде Измена и
допуна плана користиће се катастарске
подлоге републичког геодетског завода
СКН Баточина.
Члан 4.
Изради Измена и допуна Плана
детаљне регулације индустријске зоне
„Брзан“ приступа се на основу покренуте
Иницијативе председника општине број
020-360/21-II од 27.05.2021. године.

ОДЛУКУ
о приступању изради изменa и допунa
Плана детаљне регулације
индустријске зоне „Брзан“

Члан 5.
Основни циљ израде Измена и
допуна Плана детаљне регулације
индустријске зоне „Брзан“ највише се
односи се на проширење обухвата плана.
Циљ израде измена и допуна
Плана детаљне регулације индустријске
зоне „Брзан“ је стварање планског основа
за развијање и груписање привредних,

Члан 1.
Приступа се изради измена и
допуна Плана детаљне регулације
индустријске зоне „Брзан“.
Члан 2.
Измене и допуне се односе на
проширење
обухвата
плана
и
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пословних и комерцијалних капацитета,
изградња приступне саобраћајнице која
треба да има везу са државним путем IIА
реда број 158. Мала Крсна - Велика
Плана - Баточина - Јагодина - Ћуприја Параћин - Ражањ - Алексинац - Ниш Клисура - Лесковац, преиспитивање
намена јавног и осталог земљишта,
анализа постојећих и планираних објекта
комуналне и техничке инфраструктуре,
анализа
и
утврђивање
потребних
капацитета за комуналне објекте.
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Нацрт Измена и допуна Плана
детаљне регулације индустријске зоне
„Брзан“ биће изложен на јавни увид у
посторијама Општинске управе општине
Баточина и оглашен у средствима јавног
информисања и званичној веб страници
општине Баточина.
Члан 9.
Органи, организације и јавна
предузећа, који су овлашћени да утврђују
услове за заштиту и уређење простора и
изградњу објеката у фази израде или
измене планских докумената, дужни су
да по захтеву надлежног органа у року од
30 дана, доставе све тражене податке, без
накнаде.

Члан 6.
Уступање израде Измена и допуна
Плана детаљне регулације индустријске
зоне „Брзан“ врши се у складу са Законом
о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.91/2019) као и на основу члана
36. Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр.
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19др.закон, 9/20 и 52/21).
Рок за израду материјала за Рани
јавни увид и Нацрта измена и допуна
Плана детаљне регулације индустријске
зоне „Брзан“ је 12 месеци од дана
потписивања уговора са обрађивачем
Плана.

Члан 10.
Саставни део ове Одлуке је
Мишљење Комисије за планове општине
Баточина и Одлука о приступању израде
стратешке процене утицаја на животну
средину Измена и допуна Плана детаљне
регулације индустријске зоне „Брзан“,
коју је у складу са чланом 9. став 1.
Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Сл.гласник РС“, број
135/2004, 88/2010), донела Општинска
управа општине Баточина и која се
објављује се у „Службеном гласнику
општине Баточина“.

Члан 7.
Средства за израду Измена и
допуна Плана детаљне регулације
обезбедиће се из буџета Општине
Баточина.

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана обајвљивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.

Члан 8.
Измена и допуна Плана детаљне
регулације индустријске зоне „Брзан“
одвијаће се по редовном поступку, тј.
подразумева се да се спроводи поступак
Раног јавног увида у трајању од 30 дана,
на начин да се израђује Нацрт измена и
допуна планског документа, као и да се
спроводи поступак јавног увида у
трајању од 30 дана.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-470/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
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су у својини општине Баточина и парцела
које са постојећим комплексом чине
целину а нису у обухавту плана детаљне
регулације индустријске зоне „Брзан“. У
поступку за доношење одлуке о изради
Измена и допуна Плана детаљне
регулације
потребно
је
израдити
стратешку процену утицаја на животну
средину по претходно прибављеном
Мишљењу надлежног органа. На основу
овог мишљења, Одељење за имовинско
правне
послове,
урбанизам,
грађевинарство, стамбено-комуналне и
инспекцијске послове и инвестиције
Општинске управе донело је Одлуку о
приступању израде стратешке процене
утицаја на животну средину Измена и
допуна Плана детаљне регулације за
индустријску зону „Брзан“ број 020429/21-IV-03 од 16.06.2021.године, а све
на основу одредби члана 46. став 7.
Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр.
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19др.закон, 9/20 и 52/21), и одредби члана
9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС“ број 135/2004 и 88/2010).
На основу наведеног донета је
Одлука као у тексту.

Образложење
Правни основ за доношење
Одлуке о приступању измена и допуна
Плана детаљне регулације индустријске
зоне „Брзан“ садржан је у члану 40. став
5. Статута општине Баточина („Службени
гласник општине Баточина“ број 9/19),
члану 35. став 7. и члану 46. став 1.
Закона о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр.
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19др.закон, 9/20 и 52/21), којим је
прописано да урбанистички план доноси
скупштина јединице локалне самоуправе
и да одлуку о изради планског документа
доноси орган надлежан за његово
доношење по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за стручну
контролу, односно Комисије за планове.
Плански основ за израду Измена
и допуна Плана детаљне регулације
регулације за индустријску зону „Брзан“
садржан је у Просторном плану општине
Баточина
(„Сл. гласник општине
Баточина“ бр. 05/10).
Председник општине Баточина
поднео је иницијативу за приступање
израде Измене и допуне Плана детаљне
регулације индустријске зоне „Брзан“ из
разлога проширења зоне на парцеле које
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Ортофото снимак са приказом граница обухвата Плана детаљне
регулације за индустријску зону „Брзан“

Извод из Плана детаљне регулације за индустријску зону „Брзан“
карта планиране намене површина
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Члан 1.
Приступа се изради стратешке
процене утицаја на животну средину
Измене и допуне плана детаљне
регулације индустријске зоне „Брзан“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне
послове, урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне, инспекцијске
послове и инвестиције
Број: 020-429/21-IV-03
Датум: 15.06.2021. године
Б А Т О Ч И Н А

Члан 2.
Стратешка процена ће се вршити у
складу са критеријумима утврђеним
Законом о стратешкој процени утицаја на
животну средину.
Члан 3.
О извршеној стратешкој процени
утицаја Измене и допуне плана детаљне
регулације индустријске зоне „Брзан“ на
животну средину израдиће се извештај
који ће обухватити обавезне елементе
утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину.

Одељење за имовинско-правне
послове, урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне,
инспекцијске
послове и инвестиције Општинске управе
општине Баточина на основу члана 9.
став 1. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (''Службени
гласник Републике Србије'', број 135/04 и
88/10), у вези члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и
52/21) и члана 13. став 6. Одлуке о
Општинској управи општине Баточина
(''Службени гласник општине Баточина“',
број 4/18), по претходно прибављеном
Мишљењу надлежног органа за послове
заштите животне средине, број 350-63/21IV-03 од 16.06.2021. године, доноси

Извештај о стратешкој процени
садржи:
- полазне
основе
стратешке
процене;
- опште
и
посебне
циљеве
стратешке процене и избор
индикатора;
- процену могућих утицаја са
описом мера предвиђених за
смањење негативних утицаја на
животну средину;
- смернице за израду стратешких
процена на нижим хијерархијским
нивоима и процене утицаја
пројеката на животну средину;
- програм праћења стања животне
средине у току спровођења плана
и програма (мониторинг);
- приказ коришћене методологије и
тешкоће у изради стратешке
процене;
- приказ начина одлучивања, опис
разлога одлучујућих за избор

ОДЛУКУ
о приступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину
Измене и допуне плана детаљне
регулације индустријске зоне „Брзан“
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датог плана и програма са аспекта
разматраних варијантних решења
и приказ начина на који су питања
животне средине укључена у план
или програм;
закључке до којих се дошло током
израде извештаја о стратешкој
процени представљене на начин
разумљив јавности;
друге податке од значаја за
стратешку процену.

Образложење
Правни основ за доношење
Одлуке о приступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину
Измене и допуне плана детаљне
регулације индустријске зоне „Брзан“
садржан је у одредбама члана 9. став 1.
Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину којим је прописано да
одлуку о изради стратешке процене
доноси орган надлежан за припрему
плана и програма по претходно
прибављеном
мишљењу
органа
надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа
и организација и члана 46. став 6. Закона
о планирању и изградњи којим је
утврђено да пре доношења одлуке о
изради планског документа, носилац
израде плана прибавља мишљење
надлежног органа за послове заштите
животне средине о потреби израде
стратешке процене утицаја на животну
средину. Одредбама члана 13. став 6.
Одлуке о Општинској управи општине
Баточина је прописано да Одељење за
имовинско-правне послове одлучује о
потреби израде стратешке процене
утицаја на животну средину
С обзиром да се Изменом и
допуном плана проширује обухват плана
и да за предметно подручје није рађена
стратешка процена утицаја на животну
средину планског документа вишег или
нижег реда или било ког другог планског
документа потребно је приступити
изради стратешке процене утицаја плана
на животну средину.
Ова одлука се доноси по
претходно прибављеном мишљењу, број
350-63/21-IV-03 од 16.06.2021. године да
је потребно израдити стратешку процену
утицаја плана на животну средину.

Члан 4.
Носилац израде извештаја о
стрaтешкој процени може бити правно
лице или предузетник које је уписано у
одговарајући регистар за обављање
делатности просторног и урбанистичког
планирања и израде планских и других
развојних докумената.
Орган надлежан за припрему
плана и програма одлучује о избору
носиоца израде.
Члан 5.
Извештај о стратешкој процени
утицаја на животну средину биће
изложен на јавни увид заједно са нацртом
плана, сходно члану 19. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину и члану 50. Закона о планирању
и изградњи.
Члан 6.
Ова Одлука је саставни део
Одлуке о приступању изради Измене и
допуне плана детаљне регулације
индустријске зоне „Брзан“.
Ову
''Службеном
Баточина''.

ГОДИНА 2021.

Члан 7.
Одлуку
објавити
у
гласнику
општине

НАЧЕЛНИЦА
____________________
Оливера Јашовић
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регулације бити дефинисана у фази
Нацрта Плана детаљне регулације.

На основу члана 35. став 7. у вези
са чланом 46. став 1. Закона о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09,
81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука
УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19-др.закон,
9/20 и 52/21),
члана 35. Правилника о садржини,
начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања
(„Сл. гласник РС“ бр. 64/2015 и 32/2019)
и члана 9. став 1., 2. и 5. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС“, бр.135/2004 и
88/2010) и члана 40. став 1. тачка 5)
Статута општине Баточина („Службени
гласник општине Баточина“, број 9/19),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 18.06.2021.
године, донела је:

Члан 3.
Плански основ је Просторни план
општине Баточина ("Службени гласник
општине Баточина" бр.5/10).
Члан 4.
Просторни
план
општине
Баточина ("Службени гласник општине
Баточина", бр.5/10) у даљем тексту ППO,
представља непосредни плански основ и
план вишег реда чије смернице треба да
буду уграђене у предметни План детаљне
регулације.
Према ППО обухват Плана
детаљне регулације налази се у развојном
појасу потенцијалних привредно-радних
зона.
Основ за израду Плана детаљне
регулације садржан је у ППО, поглавље
4.1. Територије планског подручја за које
је предвиђена израда урбанистичког
плана, где је назначено да се даља
разрада
Просторног
плана
врши
плановима детаљне регулације за
привредне зоне веће од 2 ha и привредне
зоне које немају директан приступ на
саобраћајницу.
Графички део Плана детаљне
регулације израђује се на овереном
катастарско -топографском плану.

ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне регулације
дела привредно-индустријског
комплекса Жировничког поља, КО
Жировница
Члан 1.
Приступа се изради Плана
детаљне регулације дела привредноиндустријског
комплекса
Жировничког поља, КО Жировница (у
даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 5.
Основни циљ израде Плана
детаљне регулације је развој привредноиндустријског комплекса и дефинисање
површина јавне намене, земљишта ван
површина јавне намене, дефинисање
правила уређења и правила грађења као и
друге услове предвиђене Законом о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19-др.закон,
9/20 и 52/21), и стварање правног и

Члан 2.
Парцеле које су у обухвату Плана
детаљне регулације су: 1380/1, 1378/5,
1378/4, 1378/2, 1378/3, 1377/2 и део 190/3
К.О. Жировница, у складу са графичким
прилогом.
Површина обухвата плана је сса
Р=2.65,00 ha.
Према потреби у току израде
плана могуће су корекције обухвата,
тако да ће коначна граница и
површина обухвата Плана детаљне
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планског основа за уређење и изградњу
простора намењеног за привреду и
индустрију.
Остали циљеви израде Плана детаљне
регулације су:
 дефинисање планских решења
утврђених планом вишег реда;
 дефинисање и регулација односа
земљишта за површине јавне и
остале намене
регулација површина и објеката
јавне намене;
 дефинисање правила уређења и
правила грађења;
 развој комуналне инфраструктуре
и опремање локације;
 дефинисање услова и мера
заштите културног наслеђа,
енергетске ефикасности,
приступачности и животне
средине.

ГОДИНА 2021.

гласник РС”, број 72/09, 81/09 - испр.
64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19др.закон, 9/20 и 52/21).
Носилац израде Плана детаљне
регулације је дужан да обезбеди
прибављање
мишљења,
услова
и
сагласности
надлежних
органа
и
организација прописаних законом, као и
да обезбеди сарадњу и усаглашавање
ставова са свим релевантним субјектима
планирања.
Члан 9.
Органи, организације и јавна
предузећа, који су овлашћени да утврђују
услове за заштиту и уређење простора и
изградњу објеката у фази израде или
измене планских докумената, дужни су
да по захтеву надлежног органа у року од
30 дана , доставе све тражене податке, без
накнаде.
Овлашћени органи из става 1. овог
члана уступиће, на захтев надлежног
органа, постојеће копије топографског и
катастарског плана, односно дигиталне
записе, односно катастар подземних
инсталација, односно ортофото снимке,
носиоцу израде измена и допуна Плана
детаљне регулације, у року од 30 дана,
без накнаде.

Члан 6.
План се ради у две фазе:
Материјал за рани јавни увид и Нацрт
плана.
Материјал за рани јавни увид садржи
елементе потребне за упознавање
јавности са општим циљевима, сврхом
израде плана, могућим решењима и
ефектима планирања.
Нацрт плана садржи текстуални
део са правилима уређења и грађења,
графички део и Документациону основу.

Члан 10.
Средства за израду Плана детаљне
регулације
обезбеђује
инвеститор:
Општина Баточина.

Члан 7.
Рок за израду Материјала за рани
јавни увид и рок за израду Нацрта Плана
детаљне регулације је 12 месеци од дана
потписивања уговора са обрађивачем
Плана.

Члан 11.
Рани јавни увид и јавни увид
Плана детаљне регулације организује
Носилац израде планског документа.

Члан 8.
Уступање израде Плана детаљне
регулације врши се у складу са Законом о
јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.91/2019) као и на основу члана
36. Закона о планирању и изградњи („Сл.

Члан 12.
а потребе израде плана приступа
се изради Стратешке процене утицаја
плана на животну у складу са чланом 5. и
9. став 1. Закона о стратешкој процени
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уређује
коришћење
грађевинског
земљишта.
Плански основ за доношење
Одлуке садржан је у Просторном плану
општине Баточина (''Сл. гласник општине
Баточина“,
број
5/10),
којим
је
предвиђено да се даља разрада
Просторног плана врши Плановима
детаљне регулације за привредне зоне те
да су истим планиране привредно - радне
зоне уз нови саобраћајни правац
Баточина – Крагујевац, код насеља
Милатовац и Никшић, као и између
насеља Бадњевац, Жировница и Градац,
као подршка и изузетан потенцијал за
развој
различитих
привредних
активности и директан основ у Поглављу
4.1. Територије планског подручја за
које
је
предвиђена
израда
урбанистичког плана, где је назначено
да се даља разрада Просторног плана
врши плановима детаљне регулације за
привредне зоне веће од 2 ha и привредне
зоне које немају директан приступ на
саобраћајницу,
Покренута је Иницијатива за
приступање изради Плана детаљне
регулације дела привредно-индустријског
комплекса Жировничког поља, КО
Жировница на коју је Комисија за
планове дала Мишљење о оправданости
исте. У поступку за доношење одлуке о
изради Измена и допуна Плана детаљне
регулације
потребно
је
израдити
стратешку процену утицаја на животну
средину по претходно прибављеном
Мишљењу надлежног органа. На основу
овог мишљења, Одељење за имовинско
правне
послове,
урбанизам,
грађевинарство, стамбено-комуналне и
инспекцијске послове и инвестиције
Општинске управе донело је Одлуку о
приступању израде стратешке процене
утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације дела привредноиндустријског комплекса Жировничког
поља, КО Жировница број 020-428/21-IV03 од 16.06.2021. године, а све на основу

Члан 13.
Саставни део ове Одлуке је
Мишљење Комисије за планове општине
Баточина, број 020-440/21-I од 16.06.2021.
године и графички приказ граница и
обухвата планског подручја.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Баточина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-471/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Maрија Митрашиновић
Образложење
Правни основ за доношење
Одлуке о изради Плана детаљне
регулације дела привредно-индустријског
комплекса Жировничког поља, КО
Жировница садржан је у члану 35. став 7.
у вези са чланом 46 став 1. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19-др.закон,
9/20 и 52/21) који одређују да
урбанистички план јединице локалне
самоуправе доноси скупштина јединице
локалне самоуправе, да одлуку о изради
планског документа доноси орган
надлежан за њихово доношење по
претходно
прибављеном
мишљењу
органа надлежног за стручну контролу,
односно комисије за планове, као и у
члану 40. став 1. алинеја 5. Статута
општине Баточина (''Сл. гласник општине
Баточина'', бр. 10/08) и 5/15), којим је
предвиђено да Скупштина општине
доноси урбанистички план Општине и
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одредби члана 46. став 7. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19-др.закон, 9/20
и 52/21), и одредби члана 9. став 3.
Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС“ број
135/2004 и 88/2010). Одсек за спровођење
обједињене процедуре, имовинско правне
послове и урбанизам, Општинске управе
општине Баточина израдило је нацрт

ГОДИНА 2021.

Одлуке о изради Плана детаљне
регулације дела привредно-индустријског
комплекса Жировничког поља, КО
Жировница на који је Комисија за
планове Скупштине општине Баточина
дала Мишљење број: 020-440/21-I од
16.06.2021.године.
Разлог и циљ за доношење
Одлуке, поред оних наведених у одлуци,
је да се планом обухваћена површина
формира и прогласи привредном зоном
због постојећих привредних комплекса и
отварања нових на овој локацији.

415

БРОЈ XIV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

ГОДИНА 2021.

Обухват Плана детаљне регулације на ортофото подлози
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Члан 1.
Приступа се изради стратешке
процене утицаја на животну средину
Плана
детаљне
регулације
дела
привредно-индустријског
комплекса
Жировничког поља, КО Жировница.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне
послове,
урбанизам, грађевинарство, стамбенокомуналне,
инспекцијске послове и инвестиције
Број: 020-428/21-IV-03
Датум: 16.06.2021. године
Б А Т О Ч И Н А

Члан 2.
Стратешка процена ће се вршити у
складу са критеријумима утврђеним
Законом о стратешкој процени утицаја на
животну средину.
Члан 3.
О извршеној стратешкој процени
утицаја Плана детаљне регулације дела
привредно-индустријског
комплекса
Жировничког поља, КО Жировница на
животну средину израдиће се извештај
који ће обухватити обавезне елементе
утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину.

Одељење за имовинско-правне
послове, урбанизам, грађевинарство,
стамбено-комуналне,
инспекцијске
послове и инвестиције Општинске управе
општине Баточина на основу члана 9.
став 1. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (''Службени
гласник Републике Србије'', број 135/04 и
88/10), у вези члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и
52/21) и члана 13. став 6. Одлуке о
Општинској управи општине Баточина
(''Службени гласник општине Баточина“',
број 4/18), по претходно прибављеном
Мишљењу надлежног органа за послове
заштите животне средине, број 501-28/21IV-03 од 15.06.2021. године, доноси

Извештај о стратешкој процени
садржи:
- полазне
основе
стратешке
процене;
- опште
и
посебне
циљеве
стратешке процене и избор
индикатора;
- процену могућих утицаја са
описом мера предвиђених за
смањење негативних утицаја на
животну средину;
- смернице за израду стратешких
процена на нижим хијерархијским
нивоима и процене утицаја
пројеката на животну средину;
- програм праћења стања животне
средине у току спровођења плана
и програма (мониторинг);
- приказ коришћене методологије и
тешкоће у изради стратешке
процене;

ОДЛУКУ
о приступању изради стратешке
процене утицаја Плана детаљне
регулације дела привредноиндустријског комплекса
Жировничког поља, КО Жировница
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приказ начина одлучивања, опис
разлога одлучујућих за избор
датог плана и програма са аспекта
разматраних варијантних решења
и приказ начина на који су питања
животне средине укључена у план
или програм;
закључке до којих се дошло током
израде извештаја о стратешкој
процени представљене на начин
разумљив јавности;
друге податке од значаја за
стратешку процену.

Образложење
Правни основ за доношење
Одлуке о приступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину
Плана
детаљне
регулације
дела
привредно-индустријског
комплекса
Жировничког поља, КО Жировница
садржан је у одредбама члана 9. став 1.
Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину којим је прописано да
одлуку о изради стратешке процене
доноси орган надлежан за припрему
плана и програма по претходно
прибављеном
мишљењу
органа
надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа
и организација и члана 46. став 6. Закона
о планирању и изградњи којим је
утврђено да пре доношења одлуке о
изради планског документа, носилац
израде плана прибавља мишљење
надлежног органа за послове заштите
животне средине о потреби израде
стратешке процене утицаја на животну
средину. Одредбама члана 13. став 6.
Одлуке о Општинској управи општине
Баточина је прописано да Одељење за
имовинско-правне послове одлучује о
потреби израде стратешке процене
утицаја на животну средину.
С обзиром да за План детаљне
регулације за предметно подручје није
рађена стратешка процена утицаја на
животну средину планског документа
вишег или нижег реда или било ког
другог планског документа потребно је
приступити изради стратешке процене
утицаја плана на животну средину.
Ова одлука се доноси по
претходно прибављеном мишљењу, број
501-28/21-IV-03 од 15.06.2021. године да
је потребно израдити стратешку процену
утицаја плана на животну средину.

Члан 4.
Носилац израде извештаја о
стрaтешкој процени може бити правно
лице или предузетник које је уписано у
одговарајући регистар за обављање
делатности просторног и урбанистичког
планирања и израде планских и других
развојних докумената.
Орган надлежан за припрему
плана и програма одлучује о избору
носиоца израде.
Члан 5.
Извештај о стратешкој процени
утицаја на животну средину биће
изложен на јавни увид заједно са нацртом
плана, сходно члану 19. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину и члану 50. Закона о планирању
и изградњи.
Члан 6.
Ова Одлука је саставни део
Одлуке о приступању изради Плана
детаљне регулације дела привредноиндустријског комплекса Жировничког
поља, КО Жировница.
Ову
''Службеном
Баточина''.

ГОДИНА 2021.

Члан 7.
Одлуку
објавити
у
гласнику
општине

НАЧЕЛНИЦА
____________________
Оливера Јашовић
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На основу члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018), члана 46. став 1. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник
Републике Србије“, број 15/2016 и
88/2019), члана 40. тачка 13) Статута
општине Баточина („Службени гласник
општине Баточина“, бр. 9/19) и члана 58.
став 1. Одлуке о усклађивању пословања
Јавног предузећа "Лепеница Баточина" из
Баточине
са
Законом
о
јавним
предузећима („Сл. гласник општине
Баточина", бр. 19/17 – пречишћен текст и
33/17), Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 18.06.2021.
године, донела је:

предузећа чији је оснивач, даје
сагласност на статут јавног предузећа и
врши друга права оснивача у складу са
законом и оснивачким актом.
Чланом 46. став 1. Закона о јавним
предузећима
(„Службени
гласник
Републике Србије“, број 15/2016 и
88/2019) прописано је да мандат
директора престаје истеком периода на
који
је
именован,
оставком
и
разрешењем.
Како је Драгану Бојићу, мастер
економисти из Баточине, именованог за
директора Јавног предузећа ''Лепеница
Баточина'' Баточина Решењем Скупштине
општине Баточина број 020-532/17-01 од
02.06.2017. године, истекао мандат то му
престаје функција директора Јавног
предузећа
''Лепеница
Баточина''
Баточина.
Имајући у виду наведено донето је
решење као у диспозитиву.

РЕШЕЊЕ
о престанку функције директора
Јавног предузећа
''Лепеница Баточина'' Баточина

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-472/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
_________________________

I Драгану
Бојићу,
мастер
економисти из Баточине, престаје
функција директора Јавног предузећа
''Лепеница Баточина'' Баточина, због
истека периода на који је именован,
закључно са 18.06.2021. године.
II Ово
„Службеном
Баточина“.

ГОДИНА 2021.

На основу члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018), члана 52. Закона о јавним
предузећима
(„Службени
гласник
Републике Србије“, број 15/2016 и
88/2019), члана 40. тачка 13) Статута
општине Баточина („Службени гласник
општине Баточина“, бр. 9/19) и члана 63.
Одлуке о усклађивању пословања Јавног
предузећа "Лепеница Баточина" из
Баточине
са
Законом
о
јавним
предузећима („Сл. гласник општине
Баточина", бр. 19/17 – пречишћен текст и
33/17), Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 18.06.2021.
године, донела је:

решење
објавити
у
гласнику
општине

Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у одредбама члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана
40. тачка 13) Статута општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
бр. 9/19) којима је прописано да
скупштина општине именује и разрешава
надзорни одбор и директора јавног
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Срђан Лепојевић, дипломирани
правник из Баточине испуњава услове
утврђене чланом 25. Закона о јавним
предузећима
(„Службени
гласник
Републике Србије“, број 15/2016 и
88/2019).
Имајући у виду наведено, на
предлог овлашћеног предлагача, донето
је решење као у диспозитиву.

РЕШЕЊЕ
o именовању вршиоца дужности
директора Јавног предузећа ''Лепеница
Баточина'' Баточина
I Именује се Срђан Лепојевић,
дипломирани правник из Баточине, за
вршиоца дужности директора Јавног
предузећа
''Лепеница
Баточина''
Баточина, до именовања директора по
спроведеном јавном конкурсу, на период
до годину дана, почев од 19.06.2021.
године.
II Ово
„Службеном
Баточина“.

ГОДИНА 2021.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-473/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
__________________________

Решење
објавити
у
гласнику
општине

На основу члана 32. тачка 9.
Закона
о
локалној
самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 -др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 16. став 2. члана 17. став
3. и члана 21. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“,
бр. 15/2016 и 88/2019), члана 40. став 2. и
члана 44. став 1. Одлуке о усклађивању
пословања Јавног предузећа "Лепеница
Баточина" из Баточине са Законом о
јавним предузећима („Сл. гласник
општине Баточина'', бр. 19/17 пречишћен текст и 33/17) и члана 40.
тачка 13) Статута општине Баточина
(„Сл. гласник општине Баточина'', бр.
9/19), Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 18.06.2021.
године, донела је:

Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у одредбама члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана
40. тачка 13) Статута општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
бр. 9/19), којима је прописано да
скупштина општине именује и разрешава
надзорни одбор и директора јавног
предузећа чији је оснивач, даје
сагласност на статут јавног предузећа и
врши друга права оснивача у складу са
законом и оснивачким актом.
Чланом 52. Закона о јавним
предузећима
(„Службени
гласник
Републике Србије“, број 15/2016 и
88/2019) прописано је да се вршилац
дужности директора може именовати до
именовања директора јавног предузећа
по спроведеном јавном конкурсу, као и
да период обављања функције вршиоца
дужности директора не може бити дужи
од једне године.

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана
Надзорног одбора Јавног предузећа
''Лепеница Баточина'' из Баточине
I Разрешава се Срђан Лепојевић из
Баточине дужности члана Надзорног
одбора Јавног предузећа ''Лепеница
Баточина'' из Баточине, из реда
представника запослених, закључно са
18.06.2021. године.
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Одредбама члана 21. став 1.
Закона о јавним предузећима прописано
је да мандат председнику и члановима
надзорног одбора престаје истеком
периода на који су именовани, оставком
или разрешењем.
Услед кадровских промена у
Јавном предузећу ''Лепеница Баточина''
из Баточине, на предлог овлашћеног
предлагача за члана Надзорног одбора
Јавног предузећа ''Лепеница Баточина'' из
Баточине донето је решење као у
диспозитиву.

II Именују се Драган Бојић из
Баточине за члана Надзорног одбора
Јавног предузећа ''Лепеница Баточина'' из
Баточине,
из
реда
представника
запослених, почев са 19.06.2021. године.
III Мандат именованог из става II
oвог решења трајаће до истека мандата
Надзорног одбора Јавног предузећа
''Лепеница Баточина'' из Баточине,
именованог
Решењем
Скупштине
општине Баточина број: 112-60/19-01 од
17.12.2019. године.
IV Ово
„Службеном
Баточина“.

ГОДИНА 2021.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-474/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић

Решење
објавити
у
гласнику
општине
Образложење

____________________________

Правни основ за доношење овог
решења садржан је у одредбама члана 32.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 -др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018)и члана 40. тачка 13) Статута
општине
Баточина
(„Сл.
гласник
општине Баточина'', бр. 9/19), којим је
прописано да скупштина општине
именује и разрешава надзорни одбор и
директора јавног предузећа чији је
оснивач. Такође, одредбама члана 16.
став 2. и члана 17. став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“,
бр. 15/2016 и 88/2019), прописано је да
надзорни одбор јавног предузећа чији је
оснивач аутономна покрајина или
јединица локалне самоуправе има три
члана, од којих је један председник и да
председника и чланове надзорног одбора
јавног предузећа чији је оснивач јединица
локалне самоуправе именује орган
одређен статутом јединице локалне
самоуправе, на период од четири године,
од којих је један члан надзорног одбора
из реда запослених.

На основу члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018), члана 113. став 1. и 4. и члана
123. став 3. и 4. тачка 1. Закона о
здравственој
заштити
(„Службени
гласник РС“, бр. 25/2019) и члана 40.
тачка 14) Статута општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
бр. 9/19), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној дана 18.06.2021.
године, донела је:
Р ЕШ Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана
Управног одбора Дома здравља
Баточина
I Разрешава се Радмила Илић из
Брзана дужности чланa Управног одбора
Дома здравља Баточина, из реда
представника оснивача, на лични захтев.
II Именује се Душица Радосављевић
из Брзана за чланa Управног одбора Дома
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оставку на дужност члана у Управном
одбору Дома здравља Баточина.
Имајући у виду наведено, сходно
предлогу овлашћеног предлагача за
представника у управном одбору Дома
здравља Баточина, донето је решење као
у диспозитиву.

здравља Баточина, из реда представника
оснивача.
III Мандат именоване из става II oвог
решења трајаће до истека мандата
Управног
одбора
Дома
здравља
Баточина,
именованог
Решењем
Скупштине општине Баточина број: 020195/19-01 од 22.02.2019. године.
IV Ово
„Службеном
Баточина“.

ГОДИНА 2021.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-475/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић

Решење
објавити
у
гласнику
општине

______________________________

На основу члана 32. став 1. тачка
9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“,
бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др.
закон и 47/2018), члана 116. став 5. и
члана 117. став 3. Закона о основама
система
образовања
и
васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“,
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019,
27/2018 – др. закон и 6/2020) и члана 40.
тачка 14) Статута општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
бр. 9/19), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној дана 18.06.2021.
године, донела је:

Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у одредбама члана 32.
став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 –
др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 14)
Статута општине Баточина („Службени
гласник општине Баточина“, бр. 9/19),
којим је прописано да Скупштина
општине именује и разрешава управни
одбор, надзорни одбор и директора
установе, организације и службе чији је
оснивач, као и у одредбама члана 113.
став 1. и 4. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, бр. 25/2019)
којим је прописано да су органи
здравствене установе у јавној својини:
директор, управни одбор и надзорни
одбор и да их именује и разрешава
оснивач.
Одредбама члана 123. став 3. и 4.
тачка 1. Закона о здравственој заштити
прописано је да дужност члана управног
одбора престаје истеком мандата и
разрешењем и да оснивач здравствене
установе разрешава члана управног пре
истека мандата на лични захтев.
Радмила Илић, члан управног
одбора из реда представника оснивача,
поднела је Скупштини општине Баточина

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана
Управног одбора Предшколске
установе „Полетарац“ Баточина
I Разрешава се Радмило Ристић из
Баточине дужности члана Управног
одбора
Предшколске
установе
„Полетарац“ Баточина, из реда родитеља.
II Именује се Жељко Вучковић из
Баточине за члана Управног одбора
Предшколске
установе
„Полетарац“
Баточина, из реда родитеља.
III Мандат именованог из става II
oвог решења трајаће до истека мандата
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Управног одбора Предшколске установе
„Полетарац“
Баточина,
именованог
Решењем Скупштине општине Баточина
број: 020-552/18-01 од 06.07.2018. године.
IV Ово
„Службеном
Баточина“.

ГОДИНА 2021.

пре истека мандата, поједине чланове,
укључујући и председника или орган
управљања установе, на лични захтев
члана
и
да
изборни
период
новоименованог појединог члана траје до
истека мандата органа управљања.
Радмило Ристић, представник
родитеља, дана 27.04.2021. године,
поднео је писану оставку на дужност
члана
у
Управном
одбору
ПУ
„Полетарац“ заведена под бр. 020-322/21I, те се у складу са чланом 117.
став 3. Закона разрешава дужности
члана Управног одбора Предшколске
установе „Полетарац“ Баточина.
Савет родитеља Пу „Полетарац“
Баточина на седници одржаној дана
21.05.2021. године, предложио је Жељка
Вучковића из Баточине за представника
родитеља у Управном одбору установе.
Имајући у виду наведено, донето
је решење као у диспозитиву.

Решење
објавити
у
гласнику
општине

Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у одредбама члана 32.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи и
члана 40. тачка 14) Статута општине
Баточина, којим је прописано да
скупштина општине у складу са законом
именује и разрешава управни одбор,
надзорни одбор и директора установе,
организације и службе чији је оснивач и у
одредбама члана 116. став 5. Закона о
основама
система
образовања
и
васпитања (у даљем тексту: Закон) којим
је прописано да чланове органа
управљања установе именује и разрешава
скупштина јединице локалне самоуправе.
Одредбама члана 117. став 3. и 5.
Закона утврђено је да скупштина
јединице локалне самоуправе разрешиће,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-476/21-I од 18.06.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
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