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На основу члана 76. став 3. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и
испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,
103/2015 и 99/2016) члана 71. став 1. тачка 4.
Статута општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'' број 10/08 и 5/15) и члана 49.
Пословника о раду Општинског већа општине
Баточина
("Службени
гласник
општине
Баточина", број 10/2016) Општинско веће
општине Баточина, на седници одржаној дана
20.07.2017. године, усвојило је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о извршењу
Одлуке о буџету општине Баточина за
период од 01.01.2017. до 30.06.2017.
године
I.

Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о
буџету општине Баточина за период од
01.01.2017. до 30.06.2017. године, у
тексту који је доставило Одељење за
изворне приходе, привреду, јавне службе
и финансије Општинске управе општине
Баточина, заведен под бројем 400152/17-01 од 14.07.2017. године, који је
саставни део закључка.

II.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету
општине
Баточина за период од
01.01.2017. до 30.06.2017. године у
усвојеном
тексту
се
доставља
Скупштини општине Баточина.

III.

Овај Закључак објавити у ''Службеном
гласнику општине Баточина''.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-707/17-01 од 20.07.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
Образложење
Правни основ за доношење закључка
садржан је у одредбама члана 76. Закона о
буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и
испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,
103/2015 и 99/2016) и то у ставу 1., који одређује
да министар, односно локални орган управе
надлежан за финансије обавезан је да редовно
прати извршење буџета и најмање два пута
годишње информише Владу, односно надлежни
извршни орган локалне власти, а обавезно у
року од петнаест дана по истеку шестомесечног,
односно деветомесечног периода, и ставу 3. да у
року од петнаест дана по подношењу извештаја
из ст. 1. и 2. овог члана Влада, односно
надлежни извршни орган локалне власти усваја
и доставља извештаје Народној скупштини,
односно скупштини локалне власти, као и члану
71. став 1. тачка 4. Статута општине Баточина
("Службени гласник општине Баточина" број
10/08 и 5/15) који одређује да Општинско веће
врши надзор над радом Општинске управе.
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Одељење за изворне приходе, привреду,
јавне службе и финансије Општинске управе
општине Баточина доставило је Општинском
већу општине Баточина Извештај о извршењу
Одлуке о буџету општине Баточина за период
од 01.01.2017. до 30.06.2017. године број 400152/17-01 од 14.07.2017. године на усвајање.
Сходно наведеном Општинско веће, као
надлежан орган, усваја Извештај о извршењу
Одлуке о буџету општине Баточина за период
од 01.01.2017. до 30.06.2017. године а и исти
доставиће Скупштини општине Баточина.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за изворне приходе,
привреду, jавне службе и финансије
Број: 400-152/17-02
Датум: 14.07.2017. године
БАТОЧИНА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
- Општинском већу –
и
- Председнику општине –
На основу члана 76. Закона о буџетском
систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр.,
108/13, 142/14, 68/15- др. закон, 103/15 и 99/16) и
члана 11. став 1. и 2. Одлуке о буџету општине
Баточина за 2017. годину („Службени гласник
општине Баточина“, бр. 26/16 и 13/17), Одељење
за изворне приходе, привреду, јавне службе и
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финансије општинске управе општине Баточина
дана 15.07.2016. године, Председнику општине
Баточина и Општинском већу општине Баточина
подноси:

ИЗВ ЕШТАЈ
O ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017.
ГОДИНЕ

На основу Закона 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 у 2017. години, обавља се преко 4
директна корисника буџета, тј. Скупштина
општине, Председник општине, Општинско
веће, Општинска управа и 14 индиректних
корисника:
1. Народна библиотека ''Вук Караџић''
2. Дечији вртић ''Полетарац''
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
На основу 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,
2
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108/13, 142/14, 68/15- др. закон, 103/15 и 99/16),
члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др.
Закон и 101/16), члана 36. став 1. тачка 2.
Статута општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточине'', бр. 10/08 и 5/15) и предлога
финансијских планова корисника буџета
општине Баточина за 2017. годину, на предлог
Општинског
већа
општине
Баточина,
Скупштина општине Баточина, на седници
одржаној дана 16.12.2016. године, донела је
Одлуку о буџету општине Баточина за 2017.
годину са пројектованим билансом прихода од
397.137.000,00 динара.
Утоку 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
2017. годину усвојена 02.06.2017. године, чиме
су укупни приходи и расходи распоређени у
износу од 404.930.767,59 динара, с тим да су у
одлуци распоређена неутрошена средства из
претходне године.
Изменом Одлуке планирани су приходи у
укупном износу од 404.560.767,59 динара, и то
за извор 01 у износу од 370.450.000,00 динара
што представља смањење у односу на
првобитни план за 2017. годину, док су приходи
из осталих извора увећани и износе
34.480.767,59 динара.
На страни прихода и примања, извршене
су измене имајући у виду остварење наменских
прихода на основу Уговору о наменским
трансферима у социјалној заштити бр. 020240/17-01 од 15.03.2017. године у износу од
1.752.600,25 динара и Уговора о реализацији
пројекта „Едукација и оспособљавање младих за
самозапошљавање у области пчеларства“ у
износу од 1.708.500,00 динара, као и пренетих
неутрошених средства из ранијих година која су
распоређена у складу са финансијским
плановима корисника
Остварени приходи у општини Баточина
у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, у
номиналном износу исказани су 166.623.800,61
динара, што представља 42,13% остварења у
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односу на укупно пројектована средства након
извршеног ребаланса.
I) УКУПНО ПЛАНИРАНИ И
ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР ЈУН 2017. ГОДИНЕ ПРЕМА
ЕКОНОМСКОЈ
КЛАСИФИКАЦИЈИ
У складу са чланом 2. Одлуке о буџету
општине Баточина за 2017. годину, преглед
извршења буџетских прихода општине Баточина
је
дат
у
табели:
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Ред.
Број

Екон.
Клас.

ПРИМАЊА И ПРИХОДИ

Средства из
буџета 2017

1

2

3

4

Средства из
осталих
извора 2017
5

Укупна
средства 2017

Остварена
средства из
буџета I-VI
2017

Остварена
средства из
осталих
извора I-VI
2017

Укупно
остварена
средства I-VI
2017

6

7

8

9

Порез на доходак, добит и капиталне добитке

119.750.000,00

0,00

119.750.000,00

48.677.468,40

1.1

711110

- порез на зараде

101.380.000,00

0,00

101.380.000,00

41.614.525,47

41.614.525,47

1.2

711120

- порез на приходе од самосталне делатности

8.100.000,00

0,00

8.100.000,00

3.807.728,79

3.807.728,79

1.3

711143

- порез на приходе од непокретности

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.4

711145

- порез од давања у закуп покретних ствари

200.000,00

0,00

200.000,00

69.333,00

69.333,00

1.5

711146

- порез на приходе од пољопривреде и шумарства

10.000,00

0,00

10.000,00

2.420,00

2.420,00

1.6

711147

- порез на земљиште

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

10,00

10,00

1.7

711148

- порез од непокретности по решењу ПУ

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

1.8

711161

- порез на приходе од осигурања лица

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

1.9

711180

- самодопринос

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10

711190

- порез на друге приходе

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

3.183.451,14

3.183.451,14

Порез на фонд зарада

0,00

0,00

0,00

5,00

- Порез на фонд зарада осталих запослених

0,00

0,00

5,00

49.000.000,00

17.187.864,46
13.143.657,62

1

2
2.1

711

712
712112

0,00

0,00

48.677.468,40

5,00
5,00

713

Порез на имовину

49.000.000,00

2.1

713120

- порез на имовину

40.000.000,00

40.000.000,00

2.2

713310

- порез на наслеђе и поклоне

2.000.000,00

2.000.000,00

363.650,27

363.650,27

2.3

713420

- порез на капиталне трансакције

7.000.000,00

7.000.000,00

3.680.556,57

3.680.556,57

17.100.000,00

6.860.866,94

2

3

714

Порез на добра и услуге

17.100.000,00

0,00

0,00

0,00

17.187.864,46
13.143.657,62

0,00

6.860.866,94

3.1

714513

- комунална такса за држање моторних возила

7.000.000,00

7.000.000,00

2.746.937,00

2.746.937,00

3.2

714543

- накнада за промену намене земљишта

1.000.000,00

1.000.000,00

36.910,80

36.910,80

3.3

714548

- накнада за супстанце које оштећују озонски омотач

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

3.4

714549

- накнада за емисије SO2, NO2

1.000.000,00

1.000.000,00

437.532,74

437.532,74

3.5

714552

- боравишна такса

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00
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3.6
4
4.1
5
5.1
6

714562
716
716111
732
732151
733

- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

6.000.000,00

Други порези

8.000.000,00

- комунална такса за истицање фирме на пословном простору

8.000.000,00

8.000.000,00

4.667.594,91

0,00

4.667.594,91
4.667.594,91

0,00

2.956.146,64

2.956.146,64

- текуће донације од међународних организација

0,00

4.450.000,00

4.450.000,00

0,00

2.956.146,64

2.956.146,64

Текући трансфери од других нивоа власти

112.099.068,00

17.406.100,25

129.505.168,25

56.049.534,00

7.671.385,22

63.720.919,22

112.099.068,00

112.099.068,00

56.049.534,00

733152
733154

- остали трансфери у корист нивоа општина
- текући наменски трансфери од Републике у корист општина
Приходи од имовине

7.1

741150

- камате на средства консолидованог рачуна трезора

7.2

741510

- накнада за коришћење природних добара

7.3

741522

- накнада за коришћење пољопривредног земљишта

7.4

741526

- накнада за коришћење шума и шумског земљишта

7.5

741531

- комунална такса на кор. простора на јав. површинама

7.6

741532

- комунална такса за кор. простора за паркирање

7.7

741533

- комунална такса за коришћење слободних површина

7.8

741534

- накнада за коришћење грађевинског земљишта

7.9

741535

- комунална такса за заузеће грађевинског материјала

7.10

741538

- допринос за уређење грађевинског земљишта
Приходи од продаје добара и услуга

56.049.534,00

0,00
0,00

25.000,00
17.381.100,25

25.000,00
17.381.100,25

0,00

1.349,10
7.670.036,12

1.349,10
7.670.036,12

36.660.932,00

0,00

36.660.932,00

15.332.808,91

0,00

15.332.808,91

110.932,00

110.932,00

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

1.679.002,54

1.679.002,54

500.000,00

500.000,00

46.925,20

46.925,20

200.000,00

200.000,00

53.194,41

53.194,41

24.350.000,00

24.350.000,00

12.923.327,49

12.923.327,49

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

287.658,21

287.658,21

300.000,00

300.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

342.701,06

342.701,06

14.420.000,00

2.151.000,00

16.571.000,00

2.839.424,00

489.030,00

3.328.454,00

634.000,00

5.084.000,00

1.793.914,00

354.630,00

2.148.544,00

2.000.000,00

385.010,00

8.1

742150

- приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране
тржишних организација у корист нивоа општина

4.450.000,00

8.2

742251

- општинске административне таксе

2.000.000,00

8.3

742253

- накнада за уређивање земљишта

8.4

742255

- такса за озакоњење објеката

8.5

742378

- родитељски динар за ваннаставне активности

743

9

4.667.594,91

4.450.000,00

6.2
6.3

742

8.000.000,00

3.639.486,40

4.450.000,00

- текући трансфери од других нивоа власти

8

3.639.486,40

0,00

733151

741

0,00

6.000.000,00

Донације од међународних организација

6.1

7
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385.010,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

7.470.000,00

7.470.000,00

649.000,00

649.000,00

0,00

1.517.000,00

1.517.000,00

11.500,00

134.400,00

145.900,00

Новчане казне и одузета имовинска корист

6.200.000,00

0,00

6.200.000,00

1.540.629,13

0,00

1.540.629,13

6.000.000,00

6.000.000,00

1.540.629,13

1.540.629,13

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

9.1

743324

- приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје

9.2

743351

- приходи од новчаних казни за у корист нивоа општина

5
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поступку
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100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

Мешовити и неодређени приходи

1.220.000,00

100.000,00

1.320.000,00

64.912,00

214.131,00

279.043,00

1.000.000,00

100.000,00

1.100.000,00

64.912,00

214.131,00

279.043,00

10.1

745151

- oстали приходи у корист нивоа општина

10.2

745153

- део добити ЈП по одлуци УО ЈП у корист нивоа општина

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

10.3

745154

- закупнина за стан у општинској својини

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00

11
11.1
13
13.1

771
771111
841
841151

Мешовити и неодређени приходи

0,00

900.000,00

900.000,00

0,00

- меморандумске ставке за рефундацију расхода

0,00

900.000,00

900.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

2.072.000,00

Примања од продаје земљишта
- примања од продаје земљишта у корист нивоа општина
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

УКУПНО

0,00

0,00
0,00

0,00

2.072.000,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

2.072.000,00

0,00

2.072.000,00

370.450.000,00

25.007.100,25

395.457.100,25

155.293.107,75

11.330.692,86

166.623.800,61

0,00

9.473.667,34

9.473.667,34

0,00

9.473.667,34

9.473.667,34

370.450.000,00

34.480.767,59

404.930.767,59

155.293.107,75

20.804.360,20

176.097.467,95
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Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године саставља се на
основу консолидовања евиденције директних корисника буџетских средстава, Извештаја о извршењу
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
404.931 хиљада динара, остварени у износу од 176.097 хиљада динара, што у процентима износи 43,49%
извршења.
у 000 динара
Екон.
Клас.

Назив

План
за
2017.
годину

1

2

3

321000

Нераспоређени вишак из ранијих година

700000

Остварење
за I - VI
2016

Разлика
%

4

5

9.474

9.474

100,00

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

389.457

164.552

42,25

710000

Порези

193.850

77.394

39,92

711100

Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка
лица

119.750

48.677

40,65

712100

Порез на фонд зарада

0

0

-

713100

Периодични порези на непокретности

40.000

13.144

32,86

713300

Порез на заоставштину, наслеђе и поклон

2.000

364

18,20

713400

Порез на финансијске и капиталне трансакције

7.000

3.680

52,57

714400

Порез на појединачне услуге

0

0

0

714500

Порези, таксе и накнаде на употребу добара

17.100

6.861

40,12

716100

Други порези који искључиво плаћају предузећа, односно
предузетници

8.000

4.668

58,35

730000

Трансфери од других нивоа власти

133.955

66.677

49,78

732100

Текуће донације од међународних организација

4.450

2.956

66,43

733100

Текући трансфери од других нивоа власти

129.505

63.721

49,20

740000

Други приходи

60.752

20.481

33,71

741000

Приходи од имовине

36.661

15.333

41,82

741100

Камате

111

0

0,00

741500

Закуп непроизведене имовине

36.550

15.333

41,95

742000

Продаја добара и услуга

16.571

3.328

20,08

742100

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

5.084

2.148

42,25

742200

Таксе и накнаде

9.970

1.034

10,37

742300

Родитељски динар

1.517

146

9,62

743000

Новчане казне и одузета имовинска корист

6.200

1.541

24,85

743300

Приходи од новчаних казни за прекршаје

6.200

1.541

24,85

745000

Мешовити и неодређени приходи

1.320

279

21,14
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770000
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1.320

279

21,14

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

900

0

0,00

771000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

900

0

0,00

771100

900

0

0,00

800000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

6.000

2.072

34,53

811000

Примања од продаје непокретности

0

0

0

811141

Примања од продаје непокретности

0

0

0

841000

Примања од продаје земљишта

6.000

2.072

34,53

841100

Примања од продаје земљишта

6.000

2.072

34,53

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

0

0

0

911000

Примања од домаћих задуживања

0

0

0

911451

Примања од задуживања од пословних банака у земљи

0

0

0

404.931

176.098

43,49

УКУПНО

II) УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА
ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД
01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ
Јавни расходи у општини Баточина планирани у износу од 404.931 хиљада динара, извршени су у
износу од 147.080 хиљада динара, односно 36,32 %.
Употреба средстава јавних прихода по основним економским класификацијама буџета општине у
периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године била је следећа:
у 000 динара
Екон.
Клас.

400000
410000
411000
412000
413000
414000
415000
416000
420000
421000
422000
423000

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

План за
2017.
годину

324.862
66.114
50.883
9.114
135
3.487
1.790
705
140.499
50.948
580
23.158

Остварење
за I - VI
2016

120.246
29.682
24.425
4.333
2
25
732
165
51.868
23.197
40
9.683

Разлика
%

37,01
44,90
48,00
47,54
1,48
0,72
40,89
23,40
36,92
45,53
6,90
41,81
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424000
425000
426000
440000
441000
444000
450000
451000
454000
460000
463000
464000
465000
470000
472000
480000
481000
482000
483000
484000
485000
500000
510000
511000
512000
515000
540000
541000
60000
611000
621000
499000
499110
499120

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата камата и пратећи трошкови задуж.
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Субвенције јавним нефин. предузећима
Текуће субвенције приватним предузећима
Донације, дотације и трансфери
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације организацијама основног соц. осигурања
Остале дотације и трансфери
Социјално осигурање и соц. заштита
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
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
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Стална резерва
Текућа Резерва
УКУПНО ИЗДАЦИ

ГОДИНА 2017.
45.827
10.312
9.674
3.670
3.400
270
12.001
4.763
7.238
64.076
47.470
8.822
7.784
18.087
18.087
20.415
10.987
930
7.598
0
900
49.329
47.829
43.723
3.388
718
1.500
1.500
27.675
26.225
1.450
3.065
1.500
1.565
404.931

13.802
2.050
3.096
1.782
1.782
0
2.563
2.263
300
24.909
18.366
3.577
2.966
4.475
4.475
4.967
2.600
55
2.002
0
310
12.683
11.276
10.529
471
276
1.407
1.407
14.151
14.151
0
0
xxx
xxx
147.080

30,12
19,88
32,00
48,56
52,41
0,00
21,36
47,51
4,14
38,87
38,69
40,55
38,10
24,74
24,74
24,33
23,66
5,91
26,35
0
34,44
25,71
23,58
24,08
13,90
38,44
93,80
93,80
51,13
53,96
0,00
0,00

36,32
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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:
у 000 динара
Редни
број

Назив

Ек. Клас.

План 2017.

Остварење
I - VI 2017

1

2

3

4

5

I
II
1
2
3
3.1.
3.2.
III
IV

4
5

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)

Текући расходи
Издаци за нефинансијску имовину

6.1.
6.2.

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

V

УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

VI

ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА
(планирани издаци за набавку фин. имовине који
се у смислу Закона о буџетском систему сматрају
расходима)

VII

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)

VIII

УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ

IX
X

6

3+7+8+9
7+8+9
7
8
9
91
92
3
4+5+6

404.931
395.457
389.457
6.000
0
0
0
9.474
403.481

176.098
166.624
164.552
2.072
0
0
0
9.474
147.080

Разлика %
6
(5*100/4)
43,49
42,13
42,25
34,53
0,00
0,00
0,00
100,00
36,45

4
5

327.927
49.329

120.246
12.683

36,67
25,71

6
61
62

26.225
26.225
0

14.151
14.151
0

53,96
53,96
0,00

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

1.450

29.018

Део 62
(7+8)(4+5)
(7+8)(4+5+део
62)

0

0

0,00

18.201

33.695

185,13

18.201

33.695

185,13

Део издатака исказан у рачуну финансирања (6.2 VI)
Део средстава рачуна финансирања (3.2-IX)

Део 62
(92-62)

0
0

0
0

0,00
0,00

XI

Део средстава рачуна финансирања- отплата
главнице (3.1 -6.1)

(91-61)

-26.225

-14.151

53,96

XII

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

26.225

14.151

53,96

XIII

Покриће укупног фискалног дефицита из пренетих
средстава

8.024

-19.544

-243,57

XIV

Укупно за покриће укупног фискалног дефицита
(XII-XIII)

18.201

33.695

185,13

XV

Износ укупног фискалног дефицита који остаје
непокривен

0

0

0,00
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Рачун прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за
набавку нефинансијске имовине може се дати у табели:
у 000 динара
Редни
број
1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Текући приходи (кл.7)
Примања од продаје нефин. имовине (кл.8)
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

X

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

Назив
2

План 2017. Остварење
I - VI 2017
3
4
389.457
164.552
6.000
2.072
395.457
166.624
327.927
120.246
49.329
12.683
377.256
132.929
18.201
33.695
0
0
0
0
18.201

33.695

Разлика
%
5
42,25
34,53
42,13
36,67
25,71
35,24
185,13
0,00
0,00
185,13

Према обрачуну, за извештајни период утврђује се буџетски суфицит у износу од 33.695 хиљада
динара а укупан фискални суфицит у износу од 33.695 хиљада динара.
IV) РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Чланом 2. Став 1. Тачка 32) Закона о буџетском систему дефинисан је рачун финансирања који се
утврђује на следећем нивоу:
у 000 динара
Редни
број
1
I
II
III
IV
V

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)

Назив

План 2017. Остварење Разлика
I - VI 2017
%
3
4
5
0
0
0,00
0
0
0,00
9.474
9.474
100,00
9.474
9.474
100,00
26.225
14.151
53,96
0
26.225
-16.751

0
14.151
-4.677

0,00
53,96
27,92
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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.
V) ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ
Укупно планирани расходи и издаци буџета општине Баточина износе 404.931 (у 000 динара),
док су извршени расходи и издаци 147.080 (у 000 динара), што значи да је проценат извршења 36,32%.
У периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године није било великих одступања између одобрених
средстава и извршења.
VI)

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И
ИНОСТРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА
У ПЕРИОДУ 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ

А) На основу Уговора, преглед примљених донација од домаћих и страних донатора, укључујући
и укупан износ и учешће општине Баточина према пројектима изгледа на следећи начин:

Донације

Стање на
почетку
године

Примљена
донација у
периоду I –
VI 2017. год

Учешће
буџета
општине
Баточина

Утрошено у
периоду I –
VI 2017. год

Стање на
крају
периода

Донатор

1

2

3

4

5

6

7

Финансирање
избеглих и
расељених лица

Комесаријат за
избеглице РС
352,68

Сервиси,
помоћи и
подршке за
старије
УКУПНО:

77.000,00

0,00

77.000,00

352,68
Делегација
Европске уније у РС

12.985,73

2.956.146,64

145.817,40

3.114.457,62

492,15

13.338,41

3.033.146,64

145.817,40

3.191.457,62

844,83

Стање наменских средстава на девизном рачуну за спровођење пројекта „Сервиси, помоћи и
подршке за старије на дан 30.06.2017. године је 0,00 EUR-a.
Б) Општина Баточина је у 2017. години наставила отплату дуга по основу дугорочног кредита
„UniCredit Bank“ а.д. Београд и до краја јуна 2016. године извршена је отплата главнице у износу од
3.846.763,61 динара.
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Такође је током 2017. године настављена отплата главнице кредита скопљеног са „Hypo AlpeAdria-Bank“ а.д. Београд која је променила назив у „Addiko banka“ а.д. Београд, те је закључно са
30.06.2017. године и ова обавеза измирена у износу од 3.100.804,21 динара.
Обавеза за отплату главнице Фонду за развој РС измирена је у току извештајног периода у износу
од 2.685.788,28 динара.
У 2017. години започета је отплата главнице по инвестиционом кредиту са Комерцијалном
банком, а.д. Београд и укупно измирена главница у извештајном периоду износи 4.517.829,95 динара.

VII)

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ

Стална буџетска резерва
Одлуком о буџету општине Баточина за 2016. 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
Планирана средстава сталне буџетске резерве нису трошена.
Текућа буџетска резерва
Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему, средства текуће буџетске резерве
користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току
године покаже да апропријације нису биле довољне. Изменама поменутог Закона у 2010. години су се
средства могла опредељивати највише до 1,5% планираних прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине буџета за текућу годину. За текућу буџетску резерву у Oдлуци о буџету за 2017.
годину планирана су средства у износу од 4.500.000,00 динара.
Потрошено је:
Назив
1

Датум
2

Број решења
3

Износ
4

Слободан Лазаревић,
Крагујевац

Намена
5
Накнада изгубљене зараде и
трошкова судског поступка

1.3.2017

400-37/17-02

1.902.854,38

Основна школа
"Свети Сава",
Баточина

Исплата трошкова судског
поступка
3.4.2017

400-74/17-02

165.000,00

ЈП "Лепеница
Баточина", Баточина

Исплата субвенција
8.6.2017

020-541/17-01

374.936,00
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„Полиестер група“,
д.о.о. Прибој

Набавка противградних ракета
21.6.2017

020-592/17-01

384.000,00

ЈП "Лепеница
Баточина", Баточина

Исплата субвенција
26.6.2017

УКУПНО:

-

020-595/17-01
-

108.360,00
2.935.150,38

-

Од планираних средстава текуће буџетске резерве остало је неутрошено 1.564.849,62 динара.
VIII) ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА ОПШТИНЕ У
ПЕРИОДУ 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ

Шифра програма

01

1101

Програмска
активност

Редни број

У складу са чланом 3. Одлуке о буџету општине Баточина за 2017. годину и Одлуке о првој
измени и допуни Одлуке о буџету општине Баточина за 2017. годину, преглед извршења буџетских
расхода општине Баточина по програмима и програмским активностима је дат у табели:

0001
0002
0003
0004
02

1102
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009

03

1501
0001
0002
0003

04

1502

Назив програма/програмске активности

Урбанизам и просторно планирање
ПА 0001- Просторно и урбанистичко планирање
ПА 0002- Спровођење урбанистичких и просторних
планова
ПА 0003- Управљање грађевинским земљиштем
ПА 0004- Социјално становање
Комуналне делатности
ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем
ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина
ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене
ПА 0004- Зоохигијена
ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
ПА 0006- Одржавање гробаља и погребне услуге
ПА 0007- Производња и дистрибуције топлотне енергије
ПА 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће
ПА 0009- Остале комуналне услуге
Локални економски развој
ПА 0001- Унапређење привредног и инвестиционог
амбијента
ПА 0002- Мере активне политике запошљавања
ПА 0003- Подстицаји за развој предузетништва
Развој туризма

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства 2017

556.776,00
0,00

0,00
0,00

556.776,00
0,00

556.776,00

0,00

556.776,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

22.099.325,07
16.310.315,27
862.198,47
3.620.022,26
370.000,00
0,00
149.997,00
0,00
0,00
786.792,07
1.298.172,00

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

22.099.325,07
16.310.315,27
862.198,47
3.620.022,26
370.000,00
0,00
149.997,00
0,00
0,00
786.792,07
1.298.172,00

0,00

0,00

0,00

998.172,00
300.000,00

0,00
0,00

998.172,00
300.000,00

0,00

0,00

0,00

Средства из
буџета 2017

%

0,38

15,03

0,88

0,00
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06

07

0,00
0,00
106.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
106.000,00

0001

ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике
у локалној заједници

106.000,00

0,00

106.000,00

0002

ПА 0002- Мере подршке руралном развоју

0,00

0,00

0,00

Заштита животне средине
ПА 0001- Управљање заштитом животне средине
ПА 0001- Праћење квалитета елемената животне средине
ПА 0003- Заштита природе
ПА 0004- Управљање отпадним водама
ПА 0005- Управљање комуналним отпадом
ПА 0006- Управљање осталим врстама отпада

8.283.369,35
0,00
0,00
0,00
3.677.464,24
4.605.905,11
0,00

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

8.283.369,35
0,00
0,00
0,00
3.677.464,24
4.605.905,11
0,00

5,63

0001
0002
0003
0004
0005
0006

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
ПА 0001- Управљање саобраћајем
ПА 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре
ПА 0003- Управљање јавним паркиралиштима
ПА 0004- Јавни градски и приградски превоз путника
Предшколско васпитање и образовање

8.025.773,80
900.516,00
6.405.257,80
0,00
720.000,00
13.904.181,66

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.528.871,32

8.025.773,80
900.516,00
6.405.257,80
0,00
720.000,00
15.433.052,98

5,46

10,49

ПА 0001- Функционисање предшколских установа
Основно образовање и васпитање

13.904.181,66
12.933.996,60

1.528.871,32
0,00

15.433.052,98
12.933.996,60

8,79

ПА 0001- Функционисање основних школа

0101

0401

0701
0001
0002
0003
0004

08

2001
0001

09

2002

10

2003

11

0901

0001

12.933.996,60

0,00

12.933.996,60

5.404.704,48

0,00

5.404.704,48

3,67

5.404.704,48
5.010.688,37
1.331.149,39

0,00
3.045.640,22
0,00

5.404.704,48
8.056.328,59
1.331.149,39

5,48

0001

ПА 0001- Функционисање средњих школа
Социјална и дечија заштита
ПА 0001- Социјалне помоћи

0002

ПА 0002- Прихватилишта и друге врсте смештаја

0,00

0,00

0,00

0003

ПА 0003- Подршка социо-хуманитарним организацијама
ПА 0004- Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге
ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста
ПА 0006- Подршка деци и породицама са децом
ПА 0007- Подршка материјално угрожених лица/породица
ПА 0008- Подршка старијим лицима и/или особама са
инвалидитетом

0,00

77.000,00

77.000,00

0,00

0,00

0,00

439.825,58
3.093.896,00
0,00

0,00
0,00
0,00

439.825,58
3.093.896,00
0,00

145.817,40

2.968.640,22

3.114.457,62

2.578.631,00

0,00

2.578.631,00

2.578.631,00

0,00

2.578.631,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.301.332,44
6.214.499,44

453.758,49
452.238,49

6.755.090,93
6.666.737,93

86.833,00

1.520,00

88.353,00

0004
0005
0006
0007
0008

Здравствена заштита

1801
0001
0002
0003
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ПА 0001- Управљање развојем туризма
ПА 0002- Промоција туристичке понуде
Пољопривреда и рурални развој

0001
0002
05
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1201
0001
0002

ПА 0001- Функционисање установа примарне здравствене
заштите
ПА 0002- Мртвозорство
ПА 0003- Спровођење активности из области друштвене
бриге за јавно здравље
Развој културе и информисања
ПА 0001- Функционисање локалних установа културе
ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

0003

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

0,00

0,00

0,00

0004

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

0,00

0,00

0,00

1,75

4,59
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ПА 0005- Унапређење јавног информисања на језицима
националних мањина

0,00

0,00

0,00

0006

ПА 0006- Унапређење јавног информисања особа са
инвалидитетом

0,00

0,00

0,00

1.973.990,92

0,00

1.973.990,92

1.973.990,92

0,00

1.973.990,92

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

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

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

41.407.707,77

5.142.701,45

46.550.409,22

30.054.674,33

0,00

30.054.674,33

0,00
10.933.933,44
0,00
0,00
0,00

142.701,45
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00

142.701,45
15.933.933,44
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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

0,00

0,00

0,00

419.100,00
7.024.252,59
3.776.563,26
3.247.689,33

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

419.100,00
7.024.252,59
3.776.563,26
3.247.689,33

0,00

0,00

0,00

Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

136.908.902,05

10.170.971,48

147.079.873,53

Развој спорта и омладине

1301

0002
0003
0004
0005

0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
2101
0001
0002
0003
17

ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
ПА 0002- Подршка предшколском и школском спорту
ПА 0003- Одржавање спортске инфраструктуре
ПА 0004- Функционисање локалних спортских установа
ПА 0005- Спровођење омладинске политике
Опште услуге локалне самоуправе

0602
0001
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0501
0001

ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
ПА 0002- Функционисање месних заједница
ПА 0003- Сервисирање јавног дуга
ПА 0004- Општинско/градско правобранилаштво
ПА 0005- Омбудсман
ПА 0006- Инспекцијски послови
ПА 0007- Функционисање националних савета
националних мањина
ПА 0008- Правна помоћ
ПА 0009- Текућа буџетска резерва
ПА 0010- Стална буџетска резерва
ПА 0011- Робне резерве
ПА 0012- Комунална полиција
ПА 0013- Администрирање изворних прихода локалне
самоуправе
ПА 0014- Управљање у ванредним ситуацијама
Политички систем локалне самоуправе
ПА 0001- Функционисање Скупштине
ПА 0002- Функционисање извршних органа
ПА 0003- Подршка раду извршних органа власти и
скупштине

УКУПНО:

1,34

31,65

4,78

0,00

100,00

Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2017. до 30.09.2016. године је састављен на
основу консолидовања евиденције директних корисника буџетских средстава, Извештаја о извршењу
које су доставили сви индиректни корисници буџетских средстава и евиденције са наменских подрачуна
донација за спровођење пројеката на територији општине Баточина.
У складу са чланом 6. у Посебном делу Одлуке о буџету општине Баточина за 2017. годину,
преглед извршења буџетских расхода општине Баточина је дат у табели:
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Раздео

Глава

Функција

Програм

Програмска активност

Пројекат

Позиција

БРОЈ XVIII

1

2

3

4

5

6

7

1

1.01

Економска
класификација

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

8

ОПИС

Средства из
буџета 2017

Средства из
осталих
извора

9

10

11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Програм 16- Политички систем локалне самоуправе

2101

110

ПА 0001- Функционисање скупштине

0001
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Укупна
средства 2017

Извршење
средстава из
буџета I-VI
2017

Извршење
редстава из
осталих
извора I-VI
2017

Укупо
извршена
средства I-VI
2017

12

13

14

15

8.447.783,00

0,00

8.447.783,00

3.776.563,26

0,00

3.776.563,26

8.447.783,00

0,00

8.447.783,00

3.776.563,26

0,00

3.776.563,26

8.447.783,00

0,00

8.447.783,00

3.776.563,26

0,00

3.776.563,26

001

411

Плате, накнаде и додаци запосленима

805.000,00

0,00

805.000,00

515.103,37

0,00

515.103,37

002

412

Социјални доприноси (послодавац)

145.000,00

0,00

145.000,00

72.038,17

0,00

72.038,17

003

421

Стални трошкови

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

004

422

Трошкови путов. изабраних лица

30.000,00

0,00

30.000,00

14.400,00

0,00

14.400,00

005

423

Услуге по уговору
- Накнада комисијама, саветима и рад.
телима

4.945.000,00

0,00

4.945.000,00

2.100.073,83

0,00

2.100.073,83

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

154.215,00

0,00

154.215,00

- Накнада одборницима Скупштине

2.225.000,00

0,00

2.225.000,00

1.061.621,00

0,00

1.061.621,00

- Бруто накнада председнику и заменику
председника Скупштине

920.000,00

0,00

920.000,00

415.740,00

0,00

415.740,00

-Уговорене услуге

100.000,00

0,00

100.000,00

403.217,83

0,00

403,217,83

- Трошкови репрезентације

500.000,00

0,00

500.000,00

65.280,00

0,00

65.280,00

Материјал

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

- Материјални трошкови за Скупштину

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

- Трошкови матер. и набавке горива

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

Остале текуће дотације по закону

167.000,00

0,00

167.000,00

82.172,89

0,00

82.172,89

006

007

426

465

17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ XVIII

2

465

Чланарине (СКГО, РЕДАСП)

009

481

Финансирање политичких странака

1.066.000,00

0,00

1.066.000,00

807.055,81

0,00

807.055,81

979.783,00

0,00

979.783,00

185.719,19

0,00

185.719,19

5.926.000,00

0,00

5.926.000,00

2.920.847,33

0,00

2.920.847,33

5.926.000,00

0,00

5.926.000,00

2.920.847,33

0,00

2.920.847,33

ПА 0002- Функционисање извршних органа

5.926.000,00

0,00

5.926.000,00

2.920.847,33

0,00

2.920.847,33

3.720.000,00

0,00

3.720.000,00

1.858.550,85

0,00

1.858.550,85

666.000,00

0,00

666.000,00

332.680,60

0,00

332.680,60

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2.01

Програм 16- Политички систем локалне самоуправе

2101

110

3

008

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

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

014

423

Услуге по уговору

400.000,00

0,00

400.000,00

154.746,00

0,00

154.746,00

015

425

Трошкови одржав. возила

100.000,00

0,00

100.000,00

90.450,00

0,00

90.450,00

016

426

Трошкови матер. и набавке горива

500.000,00

0,00

500.000,00

235.676,35

0,00

235.676,35

017

465

Остале текуће дотације по закону

500.000,00

0,00

500.000,00

248.743,53

0,00

248.743,53

1.110.000,00

0,00

1.110.000,00

326.842,00

0,00

326.842,00

1.110.000,00

0,00

1.110.000,00

326.842,00

0,00

326.842,00

1.110.000,00

0,00

1.110.000,00

326.842,00

0,00

326.842,00

Услуге по уговору

1.110.000,00

0,00

1.110.000,00

326.842,00

0,00

326.842,00

- Накнаде за рад чланова Општинског већа

1.050.000,00

0,00

1.050.000,00

313.236,00

0,00

313.236,00

60.000,00

0,00

60.000,00

13.606,00

0,00

13.606,00

459.020,00

0,00

459.020,00

0,00

0,00

0,00

459.020,00

0,00

459.020,00

0,00

0,00

0,00

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

3.01

Програм 16- Политички систем локалне самоуправе

2101

110

ПА 0002- Функционисање извршних органа

0002
018

423

- Савет за безбедност у саобраћају
4
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ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

4.01

0602

Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе
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330

5

ПА 0004- Општинско/градско правобранилаштво

0004

0,00

459.020,00

0,00

0,00

0,00

261.100,00

0,00

261.100,00

0,00

0,00

0,00

411

Плате и додаци запослених

020

412

Социјални доприноси (послодавац)

46.920,00

0,00

46.920,00

0,00

0,00

0,00

021

415

Накнаде за запослене

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

022

422

Трошкови путовања

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

023

423

Услуге по уговору

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

024

426

Материјал

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

025

465

Остале текуће дотације по закону

71.000,00

0,00

71.000,00

0,00

0,00

0,00

234.735.099,00

25.524.767,59

260.259.866,59

86.498.704,20

8.045.640,22

94.544.344,42

97.658.099,00

5.000.000,00

102.658.099,00

41.407.707,77

5.000.000,00

46.407.707,77

66.809.249,38

0,00

66.809.249,38

30.054.674,33

0,00

30.054.674,33

19.025.742,00

0,00

19.025.742,00

9.067.408,46

0,00

9.067.408,46

3.404.375,00

0,00

3.404.375,00

1.608.402,31

0,00

1.608.402,31

110.000,00

0,00

110.000,00

2.400,00

0,00

2.400,00

1.377.901,00

0,00

1.377.901,00

0,00

0,00

0,00

- Отпремнине

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

- Умањење по Закону (3%)

877.901,00

0,00

877.901,00

0,00

0,00

0,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе

0602

0001

459.020,00

019

5.01

130
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ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
026

411

Плате, накнаде и додаци запосленима

027

412

Социјални доприноси (послодавац)

028

413

Накнаде у натури

029

414

Соц. давања запосленима

030

415

Накнада за запослене (превоз)

900.000,00

0,00

900.000,00

432.264,53

0,00

432.264,53

031

416

Награде, бонуси и остали посл. расходи

270.000,00

0,00

270.000,00

44.083,22

0,00

44.083,22

032

421

Стални трошкови

22.535.000,00

0,00

22.535.000,00

10.549.814,03

0,00

10.549.814,03

- Комуналне услуге

15.655.000,00

0,00

15.655.000,00

7.434.135,09

0,00

7.434.135,09

- Расходи за енергију

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

1.983.728,08

0,00

1.983.728,08

- Расходи за телефон, интернет и ПТТ

1.730.000,00

0,00

1.730.000,00

709.203,94

0,00

709.203,94

- Трошкови осигурања, чланарине и закупа

600.000,00

0,00

600.000,00

82.012,21

0,00

82.012,21

- Трошкови платног промета

550.000,00

0,00

550.000,00

340.734,71

0,00

340.734,71

Трошкови путовања

100.000,00

0,00

100.000,00

19.160,00

0,00

19.160,00

033

422
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034

170

130

Услуге по уговору

4.927.599,00

0,00

4.927.599,00

2.286.658,79

0,00

2.286.658,79

- Уговорене услуге Општине

4.627.599,00

0,00

4.627.599,00

2.209.111,79

0,00

2.209.111,79

- Трошкови репрезентације

300.000,00

0,00

300.000,00

77.547,00

0,00

77.547,00

400.000,00

0,00

400.000,00

80.678,00

0,00

80.678,00

035

424

Специјализоване услуге

036

425

Расходи за текуће одржавање

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

444.999,81

0,00

444.999,81

037

426

Материјални трошкови

1.385.000,00

0,00

1.385.000,00

826.387,08

0,00

826.387,08

- Трошкови горива

300.000,00

0,00

300.000,00

293.875,72

0,00

293.875,72

- Набавка Сл. гласника и стр. литературе

285.000,00

0,00

285.000,00

141.870,00

0,00

141.870,00

- Расходи за материјал

800.000,00

0,00

800.000,00

390.641,36

0,00

390.641,36

2.570.778,00

0,00

2.570.778,00

1.051.061,88

0,00

1.051.061,88

800.000,00

0,00

800.000,00

37.454,00

0,00

37.454,00

038

465

Остале текуће дотације по закону

039

482

Порези и обавезне таксе

040

483

Новчане казне по решењу суд. и суд. тела

5.002.854,38

0,00

5.002.854,38

2.002.162,54

0,00

2.002.162,54

041

511

Средства за инвестиционо одржавање зграде

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

042

512

Средства за набавку опреме

600.000,00

0,00

600.000,00

195.065,68

0,00

195.065,68

043

515

Нематеријална имовина

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

044

541

Земљиште

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.406.674,00

0,00

1.406.674,00

24.875.000,00

5.000.000,00

29.875.000,00

10.933.933,44

5.000.000,00

15.933.933,44

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

1.639.434,04

0,00

1.639.434,04

200.000,00

0,00

200.000,00

142.344,50

0,00

142.344,50

250.000,00

0,00

250.000,00

968,85

0,00

968,85

17.325.000,00

5.000.000,00

22.325.000,00

6.465.397,77

5.000.000,00

11.465.397,77

3.900.000,00

0,00

3.900.000,00

2.685.788,28

0,00

2.685.788,28

1.564.849,62

0,00

1.564.849,62

0,00

0,00

0,00

1.564.849,62

0,00

1.564.849,62

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

ПА 0003- Сервисирање јавног дуга

0003
045

441

046

441

Отплата камате домаћим кредиторима
Отплата камате осталим домаћим
кредиторима

170

444

Негативне курсне разлике

047

611

048

611

Отплата главнице домаћим пос. банкама
Отплата главнице осталим домаћим
кредиторима
ПА 0009- Текућа буџетска резерва

0009
049

130

423
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499

Текућа буџетска резерва
ПА 0010- Стална буџетска резерва

0010
050

499

Стална буџетска резерва
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250

0014

620

0,00

419.100,00

1.750.000,00

0,00

1.750.000,00

0,00

0,00

0,00

426

Материјални трошкови

559.000,00

0,00

559.000,00

384.000,00

0,00

384.000,00

053

511

Пројектно планирање

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

0,00

0,00

054

512

Средства за набавку опреме

300.000,00

0,00

300.000,00

35.100,00

0,00

35.100,00

2.840.000,00

4.914.000,00

7.754.000,00

556.776,00

0,00

556.776,00

1.700.000,00

0,00

1.700.000,00

0,00

0,00

0,00

1.700.000,00

0,00

1.700.000,00

0,00

0,00

0,00

590.000,00

0,00

590.000,00

556.776,00

0,00

556.776,00

590.000,00

0,00

590.000,00

556.776,00

0,00

556.776,00

550.000,00

4.914.000,00

5.464.000,00

0,00

0,00

0,00

550.000,00

4.914.000,00

5.464.000,00

0,00

0,00

0,00

57.027.000,00

199.667,34

57.226.667,34

20.655.647,99

0,00

20.655.647,99

41.477.000,00

0,00

41.477.000,00

16.310.315,27

0,00

16.310.315,27

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

9.855.617,01

0,00

9.855.617,01

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

503.898,26

0,00

503.898,26

21.477.000,00

0,00

21.477.000,00

5.950.800,00

0,00

5.950.800,00

1.400.000,00

199.667,34

1.599.667,34

297.190,80

0,00

297.190,80

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

297.190,80

0,00

297.190,80

100.000,00

199.667,34

299.667,34

0,00

0,00

0,00

9.250.000,00

0,00

9.250.000,00

2.891.349,85

0,00

2.891.349,85

ПА 0001- Просторно и урбанистичко планирање
511

Пројектно планирање

ПА 0002- Спровођење урбанистичких и просторних
планова

0002

423

Уговорене услуге
ПА 0004- Социјално становање

0004
472

Програми и пројекти КИРС

Програм 02- Комуналне делатности

1102

510

419.100,00

052

057

510

2.909.000,00

Текуће поправке и одржавање

056

640

0,00

425

055

620

2.909.000,00

051

0001

620

ПА 0014- Управљање у ванредним ситуацијама

Програм 01- Урбанизам и просторно планирање

1101

0001

ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем
058

421

Стални трошкови

059

425

Текуће поправке и одржавање

060

511

Инвестиционо одржавање

ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина

0002

0003
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061

421

Стални трошкови

062

426

Материјал

ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене
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560
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063

424

Специјализоване услуге

7.800.000,00

0,00

7.800.000,00

2.891.349,85

0,00

2.891.349,85

171

621

Учешће капитала у дом. неф. јавним
предузећима и институцијама

1.450.000,00

0,00

1.450.000,00

0,00

0,00

0,00

2.900.000,00

0,00

2.900.000,00

370.000,00

0,00

370.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

900.000,00

0,00

900.000,00

310.000,00

0,00

310.000,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

0,00

0,00

0,00

ПА 0009- Остале комуналне услуге

900.000,00

0,00

900.000,00

786.792,07

0,00

786.792,07

Текуће поправке и одржавање

900.000,00

0,00

900.000,00

786.792,07

0,00

786.792,07

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

1.298.172,00

0,00

1.298.172,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

998.172,00

0,00

998.172,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

998.172,00

0,00

998.172,00

300.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

Субвенције приватним предузећима

300.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

0,00

300.000,00

Програм 05- Пољопривреда и рурални развој

6.700.000,00

0,00

6.700.000,00

106.000,00

0,00

106.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

106.000,00

0,00

106.000,00

ПА 0004- Зоохигијена

0004
064

424

Специјализоване услуге

065

485

Накнаде штете за повреде

ПА 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће

0008
620
172
620

0009
066

130

ПА 0002- Мере активне политике запошљавања

0002
067

130

0101

0001

464

Текуће дотације НСЗ

ПА 0003- Подстицаји за развој предузетништва

0003
068

421

425

Инвестиционо одржавање

Програм 03- Локални економски развој

1501

421

511

454

ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике
у локалној заједници
069

421

Стални трошкови

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

070

423

Уговорене услуге

150.000,00

0,00

150.000,00

106.000,00

0,00

106.000,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

0,00

0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

0,00

0,00

ПА 0002- Мере подршке руралном развоју

0002
071

454

Субвенције у пољопривреди
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072

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

18.450.000,00

0,00

18.450.000,00

8.283.369,35

0,00

8.283.369,35

6.800.000,00

0,00

6.800.000,00

3.677.464,24

0,00

3.677.464,24

800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

3.677.464,24

0,00

3.677.464,24

11.650.000,00

0,00

11.650.000,00

4.605.905,11

0,00

4.605.905,11

Специјализоване услуге

11.650.000,00

0,00

11.650.000,00

4.605.905,11

0,00

4.605.905,11

Програм 07- Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура

29.500.000,00

6.500.000,00

36.000.000,00

7.206.351,80

0,00

7.206.351,80

9.900.000,00

500.000,00

10.400.000,00

900.516,00

0,00

900.516,00

9.900.000,00

500.000,00

10.400.000,00

900.516,00

0,00

900.516,00

19.600.000,00

6.000.000,00

25.600.000,00

6.305.835,80

0,00

6.305.835,80

16.300.000,00

6.000.000,00

22.300.000,00

6.068.350,52

0,00

6.068.350,52

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

41.925,28

0,00

41.925,28

200.000,00

0,00

200.000,00

195.560,00

0,00

195.560,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

11.610.000,00

7.202.600,25

18.812.600,25

5.010.688,37

3.045.640,22

8.056.328,59

1.790.000,00

1.752.600,25

3.542.600,25

1.331.149,39

0,00

1.331.149,39

190.000,00

0,00

190.000,00

27.435,48

0,00

27.435,48

40.000,00

0,00

40.000,00

27.435,48

0,00

27.435,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Програм 06- Заштита животне средине

ПА 0004- Управљање отпадним водама

0004

510

073

425

Текуће поправке и одржавање

074

511

Инвестиционо одржавање

ПА 0005- Управљање комуналним отпадом

0005
075
0701

451

ПА 0001- Управљање саобраћајем
076

511

Инвестиционо одржавање

ПА 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре

0002
077

424

Специјализоване услуге

078

425

Текуће поправке и одржавање

079

426

Материјал

080

512

Средства за набавку опреме

Програм 11- Социјална и дечија заштита

0901

090

424

0001

451

Дотације невладиним ораганизацијама

1.000.000,00

0401

520

481

ГОДИНА 2017.

ПА 0001- Социјалне помоћи

0001

081

173

463

Трансфери осталим нивоима власти (са
структуром)

421000

- Стални трошкови

423000

- Трошкови репрезентације

425000

- Текуће поправке и одржавање

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

1.600.000,00

1.752.600,25

3.352.600,25

1.303.713,91

0,00

1.303.713,91
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090

0003

090

0005

ПА 0003- Подршка социо-хуманитарним организацијама

77.000,00

1.100.000,00

0,00

77.000,00

77.000,00

083

481

Дотације удружењима грађана

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

439.825,58

0,00

439.825,58

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

439.825,58

0,00

439.825,58

8.170.000,00

0,00

8.170.000,00

3.093.896,00

0,00

3.093.896,00

ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста
481

Дотације Црвеном крсту

ПА 0006- Подршка деци и породицама са децом
085

472

Смештај деце по уговору

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

889.410,00

0,00

889.410,00

086

472

Накнада за социјалну заштиту из буџета

6.370.000,00

0,00

6.370.000,00

2.204.486,00

0,00

2.204.486,00

- Накнаде за децу рођену у 2017.год

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

428.000,00

0,00

428.000,00

- Посеб. род. додатак за незап. породиље

3.250.000,00

0,00

3.250.000,00

1.510.000,00

0,00

1.510.000,00

920.000,00

0,00

920.000,00

266.486,00

0,00

266.486,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

4.450.000,00

4.850.000,00

145.817,40

2.968.640,22

3.114.457,62

ПА 0008- Подршка старијим лицима и/или особама са
инвалидитетом
087

421

Стални трошкови

30.000,00

50.000,00

80.000,00

0,00

10.126,46

10.126,46

088

423

Услуге по уговору

370.000,00

4.200.000,00

4.570.000,00

145.817,40

2.863.780,42

3.009.597,82

089

426

Материјал

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

94.733,34

94.733,34

1.700.000,00

0,00

1.700.000,00

0,00

0,00

0,00

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

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

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

Дотације верским заједницама

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

Програм 13- Развој културе и информисања
ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

0002
090
0003

77.000,00

1.000.000,00

1201

840

0,00

100.000,00

- Стипендије ученицима,студентиа и
спортистима

820

1.250.000,00

Програми и пројекти КИРС

- Накнада за превоз деце

0008

1.000.000,00

472

0006

090

250.000,00

082

084
040
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174

481

481

Дотације у култури
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830

0004

ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања
091

0001

130

ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима

911

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

6.750.000,00

1.708.500,00

8.458.500,00

1.973.990,92

0,00

1.973.990,92

6.600.000,00

0,00

6.600.000,00

1.973.990,92

0,00

1.973.990,92

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.973.990,92

0,00

1.973.990,92

481

Дотације удружењима грађана

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

ПА 0005- Спровођење омладинске политике

150.000,00

1.708.500,00

1.858.500,00

0,00

0,00

0,00

094

423

Уговорене услуге

50.000,00

271.000,00

321.000,00

0,00

0,00

0,00

095

426

Материјал

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

096

481

Дотације удружењима грађана

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

175

454

Субвенције приватним предузећима

0,00

1.437.500,00

1.437.500,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

36.101.926,00

7.143.000,00

43.244.926,00

13.904.181,66

1.528.871,32

15.433.052,98

36.101.926,00

7.143.000,00

43.244.926,00

13.904.181,66

1.528.871,32

15.433.052,98

36.101.926,00

7.143.000,00

43.244.926,00

13.904.181,66

1.528.871,32

15.433.052,98

19.826.482,00

0,00

19.826.482,00

9.651.417,47

0,00

9.651.417,47

3.554.617,00

0,00

3.554.617,00

1.727.603,77

0,00

1.727.603,77

ПА 0001- Унапређење и побољшање енергетске
ефикасности и употреба обновљивих извора енергије
511

Инвестиционо одржавање зграде

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ"

Програм 08- Предшколско васпитање и образовање

2001

0,00

093

0001

5.02

500.000,00

Дотације спортским организацијама

097
5

0,00

481

Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори
енергије

0501

500.000,00

092

0005

620

Услуге по уговору

Програм 14- Развој спорта и омладине

1301

810

423

ГОДИНА 2017.

ПА 0001- Функционисање предшколских установа

0001
098

411

Плате, накнаде и додаци запосленима

099

412

Социјални доприноси (послодавац)

100

414

Социјална давања запосленима

955.034,00

900.000,00

1.855.034,00

25.000,00

0,00

25.000,00

101

415

Трошкови превоза радника

360.000,00

360.000,00

720.000,00

0,00

241.512,67

241.512,67
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102

416

Награде, бонуси и остали посл. расходи

103

421

Стални трошкови

104

422

105

ГОДИНА 2017.
220.000,00

0,00

220.000,00

120.665,67

0,00

120.665,67

2.476.000,00

1.576.000,00

4.052.000,00

1.074.767,28

346.897,07

1.421.664,35

Трошкови путовања

150.000,00

100.000,00

250.000,00

3.550,00

0,00

3.550,00

423

Услуге по уговору

971.000,00

1.098.000,00

2.069.000,00

203.076,82

119.962,96

323.039,78

106

424

Специјализоване услуге

225.000,00

161.000,00

386.000,00

67.380,00

7.800,00

75.180,00

107

425

Текуће поправке и одржавање

655.000,00

240.000,00

895.000,00

22.100,00

43.700,00

65.800,00

108

426

Материјал

3.530.000,00

2.000.000,00

5.530.000,00

484.410,98

753.908,62

1.238.319,60

176

444

Казне за кашњења

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

109

465

Остале текуће дотације по закону

2.666.793,00

0,00

2.666.793,00

512.002,67

0,00

512.002,67

110

481

Дотације невладиним ораганизацијама

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

111

482

Остали порези и обавезне таксе

80.000,00

0,00

80.000,00

12.207,00

0,00

12.207,00

112

483

Новчане казне и пенали по решењу суда

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

113

511

Инвестиционо одржавање зграде

312.000,00

289.000,00

601.000,00

0,00

0,00

0,00

114

512

Машине и опрема

100.000,00

312.000,00

412.000,00

0,00

15.090,00

15.090,00

115

515

Средства за набавку нематеријалне имовине

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

Извори финансирања за функцију 911:
03

Социјални доприноси

07

Средства из Републике

13

Пренета неутрошена средства

16

Родитељски динар

36.101.926,00

13.904.181,66
900.000,00

900.000,00

3.925.000,00

3.925.000,00

801.000,00

801.000,00

1.517.000,00

1.517.000,00

Укупно Друштвена брига о деци
5

ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА"

5.03

912

0001
116

21.047.181,66

32.365.000,00

0,00

32.365.000,00

12.933.996,60

0,00

12.933.996,60

32.365.000,00

0,00

32.365.000,00

12.933.996,60

0,00

12.933.996,60

ПА 0001- Функционисање основних школа

32.365.000,00

0,00

32.365.000,00

12.933.996,60

0,00

12.933.996,60

463

Донације и трансфери (са структуром)

32.365.000,00

0,00

32.365.000,00

12.933.996,60

0,00

12.933.996,60

413418

- Расходи за запослене

3.200.000,00

0,00

3.200.000,00

1.852.807,40

0,00

1.852.807,40

Програм 09- Основно образовање и васпитање

2002

43.244.926,00
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5

920

422000

16.850.000,00

0,00

16.850.000,00

6.734.804,98

0,00

6.734.804,98

- Трошкови путовања

4.650.000,00

0,00

4.650.000,00

2.025.940,75

0,00

2.025.940,75

423000

- Услуге по уговору

1.150.000,00

0,00

1.150.000,00

822.763,92

0,00

822.763,92

424000

- Специјализоване услуге

700.000,00

0,00

700.000,00

155.705,00

0,00

155.705,00

425000

- Текуће поправке и одржавање

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

411.789,25

0,00

411.789,25

426000

- Материјал

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

663.376,30

0,00

663.376,30

441000

- Отплата домаћих камата

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

472000

- Накнаде за соц. заштиту

300.000,00

0,00

300.000,00

20.685,00

0,00

20.685,00

48

- Остали расходи

365.000,00

0,00

365.000,00

246.124,00

0,00

246.124,00

5

- Издаци за нефинансијску имовину

1.050.000,00

0,00

1.050.000,00

0,00

0,00

0,00

14.915.000,00

0,00

14.915.000,00

5.404.704,48

0,00

5.404.704,48

14.915.000,00

0,00

14.915.000,00

5.404.704,48

0,00

5.404.704,48

14.915.000,00

0,00

14.915.000,00

5.404.704,48

0,00

5.404.704,48

14.915.000,00

0,00

14.915.000,00

5.404.704,48

0,00

5.404.704,48

Програм 10- Средње образовање и васпитање

ПА 0001- Функционисање средњих школа

0001
117

5.05

- Стални трошкови

СРЕДЊА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"

5.04

2003

5

421000

ГОДИНА 2017.

463

Донације и трансфери (са структуром)

413418

- Расходи за запослене

1.520.000,00

0,00

1.520.000,00

520.840,00

0,00

520.840,00

421000

- Стални трошкови

5.920.000,00

0,00

5.920.000,00

2.690.782,22

0,00

2.690.782,22

422000

- Трошкови путовања

1.550.000,00

0,00

1.550.000,00

504.667,15

0,00

504.667,15

423000

- Услуге по уговору

750.000,00

0,00

750.000,00

288.511,84

0,00

288.511,84

424000

- Специјализоване услуге

2.140.000,00

0,00

2.140.000,00

831.163,59

0,00

831.163,59

425000

- Текуће поправке и одржавање

370.000,00

0,00

370.000,00

187.062,74

0,00

187.062,74

426000

- Материјал

545.000,00

0,00

545.000,00

254.991,94

0,00

254.991,94

441000

- Отплата домаћих камата

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

472000

- Накнаде за соц. заштиту

50.000,00

0,00

50.000,00

22.620,00

0,00

22.620,00

48

- Остали расходи

50.000,00

0,00

50.000,00

53.365,00

0,00

53.365,00

5

- Издаци за нефинансијску имовину

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

50.700,00

0,00

50.700,00

10.893.980,00

550.000,00

11.443.980,00

3.679.203,84

381.975,38

4.061.179,22

КУЛТУРНО- ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"
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Програм 13- Развој културе и информисања

1201

820

0001

820

ПА 0001- Функционисање локалних установа културе

10.493.980,00

510.000,00

11.003.980,00

3.679.203,84

381.975,38

4.061.179,22

9.493.980,00

490.000,00

9.983.980,00

3.592.370,84

380.455,38

3.972.826,22

4.212.900,00

0,00

4.212.900,00

1.903.281,00

0,00

1.903.281,00

118

411

Плате, накнаде и додаци запосленима

119

412

Социјални доприноси (послодавац)

754.080,00

0,00

754.080,00

340.687,00

0,00

340.687,00

120

414

Социјална давања запосленима

144.000,00

0,00

144.000,00

0,00

0,00

0,00

121

415

Накнада трошкова за превоз запослених

60.000,00

0,00

60.000,00

28.229,00

0,00

28.229,00

122

416

Награде, бонуси и остали посл. расходи

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

123

421

Стални трошкови

1.260.000,00

159.000,00

1.419.000,00

549.548,01

131.048,08

680.596,09

124

422

Трошкови путовања

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

125

423

Услуге по уговору

865.000,00

30.000,00

895.000,00

451.564,71

8.287,70

459.852,41

126

425

Текуће поправке и одржавање

630.000,00

20.000,00

650.000,00

90.221,55

0,00

90.221,55

127

426

Материјални трошкови

250.000,00

50.000,00

300.000,00

53.721,57

12.067,30

65.788,87

128

465

Остале текуће дотације по закону

533.000,00

0,00

533.000,00

172.775,00

0,00

172.775,00

129

482

Остали порези и обавезне таксе

10.000,00

5.000,00

15.000,00

2.343,00

3.052,32

5.395,32

177

511

Инвестиционо одржавање

345.000,00

0,00

345.000,00

0,00

0,00

0,00

130

512

Машине и опрема

250.000,00

226.000,00

476.000,00

0,00

225.999,98

225.999,98

1.000.000,00

20.000,00

1.020.000,00

86.833,00

1.520,00

88.353,00

870.000,00

20.000,00

890.000,00

86.833,00

1.520,00

88.353,00

ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

0002
131

423

Услуге по уговору

132

424

Специјализоване услуге

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

133

426

Материјални трошкови

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

Програм 04- Развој туризма

400.000,00

40.000,00

440.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

40.000,00

440.000,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

20.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

310.000,00

10.000,00

320.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

10.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

1502

473

ГОДИНА 2017.

ПА 0002- Промоција туристичке понуде

0002
134

422

Трошкови путовања

135

423

Услуге по уговору

136

426

Материјални трошкови
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5

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВУК КАРАЏИЋ"

5.06

Програм 13- Развој културе и информисања

1201

820

5

0001

ПА 0001- Функционисање локалних установа културе

600.000,00

7.490.496,00

2.622.128,60

71.783,11

2.693.911,71

6.890.496,00

600.000,00

7.490.496,00

2.622.128,60

71.783,11

2.693.911,71

6.890.496,00

600.000,00

7.490.496,00

2.622.128,60

71.783,11

2.693.911,71

3.032.173,00

0,00

3.032.173,00

1.429.186,00

0,00

1.429.186,00

542.758,00

0,00

542.758,00

251.193,07

0,00

251.193,07

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

411

Плате, накнаде и додаци запосленима

138

412

Социјални доприноси (послодавац)

139

413

Накнаде у натури (маркице)

140

414

Социјална давања запосленима

110.565,00

0,00

110.565,00

0,00

0,00

0,00

141

415

Накнаде трошкова запосленима

80.000,00

0,00

80.000,00

29.927,63

0,00

29.927,63

142

416

Награде, бонуси и остали посл. расходи

65.000,00

0,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

143

421

Стални трошкови

700.000,00

2.000,00

702.000,00

276.364,92

988,57

277.353,49

144

422

Трошкови путовања

145

423

Услуге по уговору

146

424

147

40.000,00

0,00

40.000,00

3.263,00

0,00

3.263,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

256.263,03

0,00

256.263,03

Специјализоване услуге

120.000,00

30.000,00

150.000,00

14.300,00

6.000,00

20.300,00

425

Текуће поправке и одржавање

100.000,00

0,00

100.000,00

7.400,00

0,00

7.400,00

148

426

Материјал

200.000,00

0,00

200.000,00

51.618,26

0,00

51.618,26

149

465

Остале текуће дотације по закону

210.000,00

0,00

210.000,00

91.882,46

0,00

91.882,46

150

482

Остали порези и таксе

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

151

483

Новчане казне по решењу суда

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

152

512

Опрема

100.000,00

500.000,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

153

515

Књиге и литература

400.000,00

68.000,00

468.000,00

210.730,23

64.794,54

275.524,77

ДОМ ЗДРАВЉА

7.822.400,00

0,00

7.822.400,00

2.578.631,00

0,00

2.578.631,00

Програм 12- Здравствена заштита

7.822.400,00

0,00

7.822.400,00

2.578.631,00

0,00

2.578.631,00

7.822.400,00

0,00

7.822.400,00

2.578.631,00

0,00

2.578.631,00

7.822.400,00

0,00

7.822.400,00

2.578.631,00

0,00

2.578.631,00

1801

0001

6.890.496,00

137

5.07

700
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ПА 0001- Функционисање установа примарне здравствене
заштите
154

464

Трансфери осталим нивоима власти (са
структуром)
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5

410000

- Расходи за запослене

421000

- Стални трошкови

423000

- Услуге по уговору

424000

- Специјализоване услуге

425000

- Текуће поправке и одржавање

426000
512000

2.340.000,00

0,00

2.340.000,00

1.123.219,78

0,00

1.123.219,78

960.000,00

0,00

960.000,00

0,00

0,00

0,00

1.240.400,00

0,00

1.240.400,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

250.000,00

82.200,00

0,00

82.200,00

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

0,00

- Материјални трошкови

1.232.000,00

0,00

1.232.000,00

642.090,22

0,00

642.090,22

- Издаци за набавку опреме

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

731.121,00

0,00

731.121,00

4.763.296,00

0,00

4.763.296,00

2.263.099,08

0,00

2.263.099,08

2.443.296,00

0,00

2.443.296,00

1.443.677,08

0,00

1.443.677,08

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

662.366,00

0,00

662.366,00

565.007,67

0,00

565.007,67

662.366,00

0,00

662.366,00

565.007,67

0,00

565.007,67

730.930,00

0,00

730.930,00

728.672,41

0,00

728.672,41

730.930,00

0,00

730.930,00

728.672,41

0,00

728.672,41

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

650.000,00

0,00

650.000,00

149.997,00

0,00

149.997,00

650.000,00

0,00

650.000,00

149.997,00

0,00

149.997,00

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

5.08

Програм 02- Комуналне делатности

1102

640

0001

ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем

155
510

156
0003

0005

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима

ПА 0006- Одржавање гробаља и погребне услуге

0006

159
0401

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима

ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

158
510

451

ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене

157
510

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима

ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина

0002

510

451

451

ГОДИНА 2017.

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима

Програм 06- Заштита животне средине
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520

0004

160

451

161
0004

200.000,00

0,00

0,00

0,00

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

2.120.000,00

0,00

2.120.000,00

819.422,00

0,00

819.422,00

120.000,00

0,00

120.000,00

99.422,00

0,00

99.422,00

120.000,00

0,00

120.000,00

99.422,00

0,00

99.422,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

720.000,00

0,00

720.000,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

720.000,00

0,00

720.000,00

5.520.000,00

663.000,00

6.183.000,00

0,00

142.701,45

142.701,45

5.520.000,00

663.000,00

6.183.000,00

0,00

142.701,45

142.701,45

5.520.000,00

663.000,00

6.183.000,00

0,00

142.701,45

142.701,45

1.450.000,00

340.000,00

1.790.000,00

0,00

104.321,45

104.321,45

15.000,00

15.000,00

451

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

5.09

Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе

0602

160

5

0,00

ПА 0004- Јавни градски и приградски превоз путника

163
5

200.000,00

ПА 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре

0002

451

ПА 0004- Управљање отпадним водама

Програм 07- Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура

0701

ПА 0002- Функционисање месних заједница

0002
164

421

Стални трошкови

165

423

Услуге по уговору

310.000,00

40.000,00

350.000,00

0,00

166

424

Специјализоване услуге

500.000,00

81.000,00

581.000,00

0,00

167

425

Текуће поправке и одржавање

750.000,00

167.000,00

917.000,00

0,00

19.000,00

19.000,00

178

426

Материјал

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

4.380,00

4.380,00

168

483

Новчане казне и пенали по решењу суда

2.510.000,00

5.000,00

2.515.000,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

5.10

Програм 06- Заштита животне средине

0401

560

0001
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ПА 0006- Управљање осталим врстама отпада

0,00

0,00
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169

424

Специјализоване услуге

УКУПНИ РАСХОДИ
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500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

370.450.000,00

34.480.767,59

404.930.767,59

136.908.902,05

10.170.971,48

147.079.873,53
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У извештајном периоду није било
промена
на
рачунима
индиректних
корисника:
1. Месна заједница Баточина
2. Месна заједница Бадњевац
3. Месна заједница Доброводица
4. Месна заједница Жировница
5. Месна заједница Кијево
6. Месна заједница Милатовац
7. Месна заједница Никшић
8. Месна заједница Црни Као
9. Месна заједница Градац
те нису ни достављени извештаји о
извршењу буџета за поменуте кориснике.
Овај Извештај о извршењу буџета
општинре Баточина, за период од
01.01.2017. до 30.06.2017. године доставити:
- Председнику општине Баточина
- Општинском већу
- Архиви
У Баточини,
дана 14.07.2017. године.

ГОДИНА 2017.

У Решењу о образовању Жалбене
комисије у општини Баточина (,,Сл.
гласник општине Баточина“ број
18/2016) у ставу 1. тачка 2. мења се
тако што
,,Браниславу Павловићу, дипл.правнику,
престаје дужност члана због поднете
оставке.
За члана именује се Слађана Рајковић,
дипломирани правник.“
I

II

Дужност новоименованог члана траје
до истека мандата председника и
чланова
Жалбене
комисије
имевованих Решењем о образовању
Жалбене комисије у општини
Баточина.

III

Ово решење објавити у „Службеном
гласнику општине Баточина“ и на
званичној интернет презентацији
општине Баточина.
Образложење

Обрадио: М.Милосављевић
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Радмила Милутиновић
На основу члана 173. и 179. Законa о
запосленима у аутономим покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/2016) и члана 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина („Службени гласник
општине
Баточина“,
број
10/2016),
Општинско веће општине Баточина на
седници одржаној дана 20.07.2017. године
донело је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Жалбене
комисије у општини Баточина

Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у члану 173. Законa о
запосленима у аутономим покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/2016) којим је
прописано да жалбену комисију образује
Општинско веће и члану 49. Пословника о
раду Општинског већа општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
број 10/2016), којим је прописано да у
вршењу својих надлежности Општинско
веће доноси одлуке, решења, закључке,
упутства, наредбе, правилнике и друга
потребна акта.
Одредбама члана 179. Закона о
запосленима у аутономим покрајинама и
јединицама локалне самоуправе прописано
је да дужност члана жалбене комисије
престаје кад протекне време на које је
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именован, ако поднесе писмену оставку,
када испуни услове за старосну пензију или
када буде разрешен, а уместо члана жалбене
комисије коме је дужност престала пре
времена именује се нови, до окончања
мандата жалбене комисије.
Члан жалбене комисије Бранислав
Павловић, дипл. правник, поднео је писмену
оставку на дужност члана.
Новоименовани
члан
испуњава
услове дефинисане одредбама члана 178.
Закона о запосленима у аутономим
покрајинама
и
јединицама
локалне
самоуправе.
На
основу
напред
наведеног
одлучено је као у диспозитиву решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-709/17-01 од 20.07.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
На основу члана 49. Пословника о
раду Општинског већа општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
број 10/2016) и обавеза утврђених
Акционим планом за преговарање Србије о
чланству у Европској унији за поглавље бр.
23, Општинско веће општине Баточина на
седници одржаној дана 20.07.2017. године
донело је
РЕШЕЊЕ
Именује се Радна група за израду
Локалног антикорупцијског плана
општине
Баточина (у даљем тексту:“ЛАП“), у складу
са Смерницама за израду и спровођење
ЛАП-а, у следећем саставу:
I

-

координатор:

Драгиша

ГОДИНА 2017.






Ђуричковић,
дипломирани
правник,
члан радне групе: Душица
Станојевић,
дипломирани
правник,
члан
радне
групе:
Иван
Јовановић,
дипломирани
машински инжењер,
члан радне групе: Јасмина
Ђорђевић, дипломирани правник,
члан радне групе: Владанка
Митровић, правник.

II
Задатак Радне групе је да:
- анализира Модел Локалног акционог
плана Агенције за борбу против корупције;
- установи које елементе из модела може и
треба да усвоји у свом Локалном
антикорупцијском плану;
- развије остале елементе који су неопходни
за спровођење локалног акционог плана;
- изради предлог Локалног акционог плана
општине Баточина у року од 40 дана и
достави га Скупштини општине Баточина на
разматрање и усвајање.
III
Ово решење објавити у
,,Службеном
гласнику
општине Баточина“.
Образложење
Преговарачко поглавље 23. је једно од
35 поглавља о којима Република Србија
преговара са Европском унијом у процесу
приступања Унији, а које обухвата
правосуђе, основна права и борбу против
корупције.
Локална самоуправа се у поменутим
документима који се баве корупцијом
третира као област којој је потребно
посветити нарочиту пажњу са становишта
сузбијања корупције. Усвајање и примена
локалних антикорупцијских планова у
складу је и са једним од циљева Националне
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стратегије за борбу против корупције у
Републици Србији за период од 2013. до
2018. године усвојене 01. јула 2013. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-710/17-01 од 20.07.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
На основу члана 28. став 2. Закона о
култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009,
13/2016 и 30/2016-испр.), чланова Статута
Културно-туристичког центра ''Доситеј
Обрадовић'' Баточина број 30/2017 од
23.03.2017. године на који је Скупштина
општине решењем број 020-529/17-01 од
02.06.2017.
године
дала
сагласност (''Службени гласник општине
Баточина'', бр.13/2017) и члана 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', бр. 10/16), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној дана 20.07.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на
Правилник о организацији и
систематизацији послова у
Културно-туристичком центру
''Доситеј Обрадовић'' Баточина

I

ДАЈЕ СЕ
сагласност на
Правилник о организацији и
систематизацији послова у
Културно-туристичком центру
''Доситеј Обрадовић'' Баточина,
који је донео директор КТЦ
''Доситеј Обрадовић'' Баточина

ГОДИНА 2017.

Разлог за доношење решење је
именовање радне групе за израду Локалног
антикорупцијског
п
заведен под бројем 117/2017 од
17.07.2017. године.
II

Решење
објавити
у
,,Службеном
гласнику
општине Баточина“.
Образложење

Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у одредбама члана
28. страв 2. Закона о култури („Сл.
гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016-испр.) којим је прописано да
на статут и на акт о организацији и
систематизацији послова установе
чији је оснивач аутономна покрајина,
односно
јединица
локалне
самоуправе, сагласност даје орган
одређен њеним прописима, у члану
31. став 1. тачка 8. Статута Културнотуристичког
центра
''Доситеј
Обрадовић'' Баточина број 30/2017 од
23.03.2017. године на који је
Скупштина општине решењем број
020-529/17-01 од 02.06.2017. године
дала сагласност (''Службени гласник
општине Баточина'', бр.13/2017) којим
је утврђено да директор доноси акт о
организацији
и
систематизацији
послова, и у одредбама члана 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина, којим је одређено
у вршењу својих надлежности
Општинско веће доноси одлуке,
решења, закључке, упутства, наредбе,
правилнике и друга потребна акта.
Директор
КТЦ
''Доситеј
Обрадовић'' Баточина
донео је
Правилник
о
организацији
и
систематизацији послова у Културно35
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туристичком
центру
''Доситеј
Обрадовић'' Баточина заведен под
бројем 117/2017 од 17.07.2017.
године, наш број 020-690/17-01, који
је усвојен од стране Управног одбора
КТЦ ''Доситеј Обрадовић'' Баточина
и
доставио
Општинском
већу
општине
Баточина
на
давање
сагласности.
На основу наведеног Општинско
веће као надлежни орган даје
сагласност на наведени правилник.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-711/17-01 од 20.07.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋ
Здравко Младеновић
На
основу
члана
49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број
10/16), и одредаба Одлуке о јавним
паркиралиштима (''Службени гласник
општине Баточина'', број 8/2017),
Општинско веће општине Баточина,
на седници одржаној дана 20.07.2017.
године, донело је
ПРАВИЛНИК
о јавним пркиралиштима
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником
о
јавним
паркиралиштима (у даљем тексу
Правилник) ближе се уређују општа
јавниа паркиралишта, дозвољено
време паркирања, начин наплате
накнаде за коришћење на јавним
паркиралиштима,
повлашћени

ГОДИНА 2017.

корисници,
услови
коришћења
посебно обележених паркинг места за
особе са инвалидитетом, паркинг
места за доставна возила, резервација
паркинг
места
на
јавним
паркиралиштима на којима се врши
наплата на територији општине
Баточина.
Члан 2.
Општа јавна паркиралишта (у
даљем тексу: јавна паркиралишта) на
којима се врши наплата накнаде за
коришћење, обухватају следеће улице,
и то:
- Краља Петра I обострано, од
моста на Лепеници до Тахи
стајалишта,
- Светозара
Марковића
обострано до раскрснице са
улицом Гаврила Принципа,
- Његошеву и
- Краља Милана Обреновића са
десне стране пута до улаза у
градску топлану.
Теретна
возила,
аутобуси,
прикључна возила, камп приколице,
трактори
могу
се
паркирати
искључиво
на
уређеном
паркиралишту у улици Војводе
Путника и Хајдук Вељка уз посебно
одобрење надлежног Одељења за
послове саобраћаја.
Забрањује
се
паркирање
моторних возила на коловозу и
тротоару обострано у улици Николе
Пашића у Баточини.
ДОЗВОЉЕНО
ПАРКИРАЊА

ВРЕМЕ

Члан 3.
Наплата за коришћење јавних
паркралишта врши се радним данима
у времену од 7,00 до 15,00 часова.
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Временско
ограничење
у
погледу паркирања моторних возила
на паркиралишту не односи се на
суботу и недељу и у дане празника,
када се не врши наплаћивање накнаде
за пaркирање моторних возила.
Коришћење
јавних
паркиралишта
није
временски
ограничено.

ГОДИНА 2017.

Члан 4.
За
коришћење
јавних
паркиралишта на којима се врши
наплата у складу са чланом 2. овог
Правилника, корисник је дужан да
плати накнаду према Ценовнику ЈП
"Лепеница Баточина" у Баточини (у
даљем тксу: Предузеће), на који
сагласности даје Општинско веће
општине Баточина.
Корисник јавног паркиралишта
је дужани да у возилу поседује важећу
паркинг карту, о чему Предузеће води
евиденцију.
Корисник је дужан да изврши
плаћање најкасније петнаест минута
након отпочињања коришћења јавног
паркиралишта.
Након истека једног часа за
који је корисник платио накнаду за
коришћење јавног паркиралишта,
корисник је дужан да у року од пет
минута напусти паркиралиште или
плати накнаду за наредни започети
час.
Дозвољена
је
могућност
куповине дневне паркинг карте.
Дневна паркинг карта је
накнада за целодневно коришћење
јавног
паркиралишта,
на
дан
издавања.

Члан 5.
Физичка лица, који имају
пребивалиште
у зони
наплате
паркирања, могу јавна паркиралишта
користити
као
повлашћени
корисници, под условима које одреди
Предузеће.
Повлашћеним
корисницима
Предузеће издаје повлашћене паркинг
карте.
Захтев за издавање повлашћене
паркинг карте подноси се Предузећу.
За издавање повлашћене паркинг
карте физичко лице мора да испуњава
следеће услове:
- да има пребивалиште у зони наплате
паркирања, што се доказује овереном
копијом личне карте,
- да је власник возила, односно
прималац лизинга возила за које
подноси
захтев
за
издавање
повлашћене паркинг карте, што се
доказује
овереном
копијом
саобраћајне дозволе и
- да има доказ о уплати накнаде за
издавање повлашћене паркинг карте
према Ценовнику.
Повлашћену паркинг карту
Предузеће може издати повлашћеном
кориснику за највише једно возило по
једној адреси пребивалишта, односно
седишта.
Повлашћену паркинг карту
Предузеће
издаје
за
опште
паркиралиште које се налази у
непосредној
близини
адресе
пребивалишта
повлашћеног
корисника.
Повлашћену паркинг карту
Предузеће не може издати физичком
лицу, чије се пребивалиште налази у
објекту за који је изграђен паркинг
простор.

ПОВЛАШЋЕНИ КОРИСНИЦИ

ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
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Члан 6.
Особе са инвалидитетом могу
користити обележена паркинг места
за возила особа са инвалидитетом на
јавним паркиралиштима бесплатно и
без временског ограничења на основу
повлашћене паркинг карте.
Предузеће издаје повлашћену
паркинг карту за текућу календарску
годину на основу решења надлежног
одељења Општинске управе општине
Баточина издатог у складу са
условима прописаним Правилником о
начину и поступку остваривања права
на бесплатно коришћење обележених
паркинг места на јавним општим и
посебним паркиралиштима за особе
са инвалидитетом и друга лица (,,Сл.
гласник општине Баточина“ број
8/2017).
Право на повлашћену паркинг
карту особа са инвалидитетом може
да оствари само за једно возило.
ДОСТАВНА ВОЗИЛА
Члан 7.
Физичким
лицима,
предузетницима и правним лицима
која могу користити обележена
паркинг места за доставна возила на
општим паркиралиштима Предузеће
издаје паркинг карту за доставно
возило.
Корисник
који
поседује
паркинг карту за доставно возило
може користити обележено паркинг
место за доставно возило 15 минута
без накнаде, након чега је дужан да
уклони возило са овог места.
За издавање паркинг карте за
доставно возило физичко лице,
предузетник, односно правно лице
мора да испуњава следеће услове:
- да је корисник, односно власник
возила за које подноси захтев за

ГОДИНА 2017.

издавање паркинг карте за доставно
возило, што се доказује овереном
копијом саобраћајне дозволе и
- да има доказ о уплати накнаде за
издавање паркинг карте за доставно
возило према Ценовнику.
РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА
Члан 8.
Паркинг карта за резервисано
паркинг место омогућава да државни
органи, органи јединице локалне
самоуправе, јавна предузећа, јавне
службе, предузетници, правна лица и
физичка лица
(у даљем тексту:
корисници)
резервишу
посебно
обележено паркинг место на јавним
паркиралиштима
у
временском
периоду до годину дана, а најмање за
један календарски месец.
Паркинг карту за резервисано
паркинг место издаје Предузеће.
Захтеве
за
резервисање
паркинг места корисници подносе
Предузећу који доноси одобрење за
резервисање паркинг места и на
основу предлога подносиоца захтева,
одређује локацију за паркирање
возила.
За издавање паркинг карте за
резервисано паркинг корисници уз
захтев прилажу
-оверену фотокопију уговора о
куповини или закупу пословног
простора,
- фотокопију саобраћајне дозволе, за
свако возило,
- фотокопију решења Агенције за
привредне регистре, а за физичка лица
фотокопију личне карте.
- доказ о уплати накнаде за издавање
паркинг карте за резервисано паркинг
место према Ценовнику.
Захтев за резервацију мора да
садржи
предлог
локације
за
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резервацију паркинг места, број места
за резервацију, време за које се тражи
резервација.
Предузеће сноси трошкове
постављања одговарајуће саобраћајне
сигнализације.
Право на резервацију посебно
обележеног паркинг места на општим
паркиралиштима
на
територији
општине Баточина, могу да остваре
особе са инвалидитетом под условима
дефинисаним Правилником о начину
и поступку остваривања права на
бесплатно коришћење обележених
паркинг места на јавним општим и
посебним паркиралиштима за особе
са инвалидитетом и друга лица.
Члан 9.
ЈП ,,Лешеница Баточина“, које
обавља
комуналну
делатност
управљање јавним паркиралиштима
на територији општине Баточина,
дужно је да јавна паркиралишта
обележи руководећи се законским и
подзаконским
прописима,
који
уређују
област
безбедности
саобраћаја и постваљања саобраћајне
сигнализације.
Предузеће је дужно да на
јавним паркиралиштима, у зависности
од капацитета, одреди паркинг места
за возила особа са инвалидитетом
поштујући одредбе Правилника о
техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката,
којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим
особама (,,Сл. гласник РС22 број
22/2015).
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу
даном објављивања у ,,Службеном
гласнику општине Баточина“.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-712/17-01 од 20.07.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
На
основу
члана
49.
Пословника о раду Општинског већа
општине
Баточина
(„Службени
гласник општине Баточина бр.10/16) и
члана 12. Одлуке о основној и
додатној подршци детету и ученику
(„Службени
гласник
општине
Баточина“, број 13/17), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној 20.07.2017.године, донело је
ПРАВИЛНИК
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА
ОСНОВНУ И
ДОДАТНУ ПОДРШКУ ДЕТЕТУ И
УЧЕНИКУ
Члан 1.
Овим Правилником прописује
се поступак за остваривање права
утврђених Одлуком о основној и
додатној подршци детету и ученику и
то:
1. Права на надокнаду трошкова
превоза деце и њихових пратилаца
ради
похађања
припремног
предшколског
програма
на
удаљености
већој
од
два
километра
2. Право на надокнаду трошкова
превоза ученика основне школе на
удаљености већој од четири
километра од седишта најближе
школе
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3. Право на надокнаду трошкова
превоза, интернатског смештаја и
исхране деце и ученика са
сметњама у развоју, без обзира на
удаљеност места становања од
школе
4. Право на надокнаду трошкова
превоза деце и ученика са
сметњама у развоју ради пружања
индивидуалних третмана
5. Право на надокнаду трошкова
превоза пратиоца деце и ученика
са сметњама у развоју
1. Право на надокнаду трошкова
превоза деце и њихових пратилаца
ради похађања
припремног предшколског
програма на удаљености већој од
два километра
Члан 2.
Право на надокнаду трошкова
превоза ради похађања припремног
предшколског програма остварује се
само изузетно, уколико предшколска
установа
није
у
објективној
могућности да за превоз детета и
његовог пратиоца обезбеди аутобуски
или други превоз код овлашћеног или
изабраног превозника.
Право на надокнаду из става 1.
овог члана остварује родитељ,
старатељ или хранитељ за дете и себе
као пратиоца, са пребивалиштем на
удаљености већој од два километра од
предшколске установе, на основу
поднетог захтева Одељењу за општу
управу, људске ресурсе и послове
органа општине Баточина, уз који се
прилаже следећа документација:
 пријава
пребивалишта
или
фотокопија личне карте или
електронски очитане личне карте
подносиоца захтева
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 фотокопија
текућег
рачуна
подносиоца захтева
 изјава подносиоца захтева оверена
код нотара или надлежног органа
о растојању већем од 2 км између
места становања и установе у којој
дете
похађа
припремни
предшколски програм;
 пријава пребивалишта за дете
 потврда предшколске установе о
похађању
припремног
предшколског програма у години
пред полазак у школу
 изјава
овлашћеног
лица
предшколске
установе
о
објективној немогућности да за
дете
и
пратиоца
обезбеди
аутобуски или други превоз са
образложењем
 извод из матичне књиге рођених
за дете или решење надлежног
органа о старатељству или
хранитељству подносиоца захтева
2. Право на надокнаду трошкова
превоза ученика основне школе на
удаљености
већој од четири километра од
седишта најближе школе
Члан 3.
Право на надокнаду трошкова
превоза ученика на удаљености већој
од четири километра од седишта
најближе школе, остварује се само
изузетно, уколико школа није у
објективној могућности да за превоз
ученика обезбеди аутобуски или
други превоз код овлашћеног или
изабраног превозника.
Право на надокнаду из става 1.
овог члана остварује родитељ,
старатељ или хранитељ ученика са
пребивалиштем на удаљености већој
од четири километра од седишта
најближе школе, на основу поднетог
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захтева Одељењу за општу управу,
људске ресурсе и послове органа
општине Баточина, уз који се прилаже
следећа документација:
 изјава о члановима домаћинства
 извод из матичне књиге рођених
за ученика или решење надлежног
органа о старатељству
или
хранитељству подносиоца захтева
 потврда школе о упису и редовном
похађању наставе
 доказ месне канцеларије или
надлежног органа Општинске
управе о удаљености места
пребивалишта од школе
 уверење
или
потврда
о
пребивалишту за
подносиоца
захтева
 уверење
или
потврда
о
пребивалишту
за
чланове
породице
 изјава овлашћеног лица школе о
објективној немогућности да се за
ученика обезбеди аутобуски или
други превоз са образложењем
 фотокопија
текућег
рачуна
подносиоца захтева
.
3. Право на надокнаду трошкова
превоза, плаћање трошкова
смештаја и
бесплатну исхрану деце и ученика
са сметњама уразвоју
Члан 4.
Право на надокнаду трошкова
превоза детета или ученика са
сметњама
у
развоју
остварује
родитељ, старатељ или хранитељ
детета или ученика без обзира на
удаљеност места пребивалишта од
предшколске
установе,
односно
школе, на основу захтева поднетог
Одељењу за општу управу, људске
ресурсе и послове органа општине
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Баточина, уз који се прилаже следећа
документација:
 изјава о члановима домаћинства
 изјава да ће дете користити право
које се захтевом тражи
 потврда предшколске установе о
похађању
припремног
предшколског програма у години
пред полазак у школу или потврда
школе о упису и редовном
похађању наставе
 мишљење интерресорне комисије
 уверење
или
потврда
о
пребивалишту за подносиоца
захтева
 уверење
или
потврда
о
пребивалишту
за
чланове
породице
 фотокопија извода из матичне
књиге рођених за дете или ученика
или решења надлежног органа о
старатељству или хранитељству
подносиоца захтева
 фотокопија
текућег
рачуна
подносиоца захтева.
Члан 5.
Право на плаћање трошкова
интернатског смештаја ученика са
сметњама
у
развоју
остварује
родитељ, старатељ или хранитељ
ученика на основу поднетог захтева
Одељењу за општу управу, људске
ресурсе и послове органа општине
Баточина, уз који се прилаже следећа
документација:
 изјава о члановима домаћинства
 изјава да ће дете користити право
које се захтевом тражи
 потврда школе о похађању наставe
 мишљење интерресорне комисије
 уверење
или
потврда
о
пребивалишту за подносиоца
захтева
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 уверење
или
потврда
о
пребивалишту
за
чланове
породице
 фотокопија извода из матичне
књиге рођених за ученика или
решење надлежног органа о
старатељству или хранитељству
подносиоца захтева
Члан 6.
Право на бесплатну исхрану
ученика са сметњама уразвоју
остварује се на основу списка ученика
који
школа месечно
доставља
Одељењу за општу управу, људске
ресурсе и послове органа општине
Баточина са приложеном фотокопијом
решења
о
категоризацији
или
мишљења интерресорне комисије о
сметњама у развоју за сваког ученика
до 5.-ог у месецу за тај месец.
4. Право на надокнаду трошкова
превоза деце и ученика са сметњама
у
развоју ради пружања
индивидуалних третмана
Члан 7.
Право на надокнаду трошкова
превоза детета или ученика са
сметњама у развоју ради пружања
индивидуалних третмана остварује
родитељ, старатељ или хранитељ
детета на основу поднетог захтева
Одељењу за општу управу, људске
ресурсе и послове органа општине
Баточина, уз који се прилаже следећа
документација:
 изјава о члановима домаћинства
 изјава да ће дете користити право
које се захтевом тражи
 потврда пружаоца индивидуалних
третмана о похађању и обиму
пружања индивидуалних третмана
 мишљење интерресорне комисије
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 уверење
или
потврда
о
пребивалишту за подносиоца
захтева
 уверење
или
потврда
о
пребивалишту
за
чланове
породице
 фотокопија извода из матичне
књиге рођених за дете или ученика
или решења надлежног органа о
старатељству или хранитељству
подносиоца захтева
 фотокопија текућег рачуна
подносиоца захтева
5. Право на надокнаду трошкова
превоза пратиоца
деце и ученика са сметњама у
развоју
Члан 8.
Право на надокнаду трошкова
превоза за пратиоца остварује
родитељ, старатељ или хранитељ
детета или ученика са сметњама у
развоју на основу захтева, који се
подноси са захтевом и пратећом
документацијом којима се остварује
право на надокнаду трошкова превоза
за дете, односно ученика у складу са
чланом 4. и чланом 7. овог
Правилника.
Члан 9.
Одељење за општу управу,
људске ресурсе и послове органа
општине Баточина у складу са одредбом
члана 103. став 3. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник
РС", број 18/16), којом је прописано да у
поступку који се покреће по захтеву
странке, може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када
је то неопходно за одлучивање, осим
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уколико странка изричито изјави да ће у
циљу ефикаснијег и еконимичнијег
разматрања свог захтева, наведене доказе
прибавити сама. Ако странка у року не
поднесе личне податке неопходне за
одлучивање орган, захтев за покретање
поступка ће се сматрати неуредним.

Члан 10.
Сва права за надокнаду
трошкова превоза деце и ученика и
њихових пратилаца ради похађања
наставе или пружања индивидуалних
третмана, као и плаћања трошкова
интернатског смештаја признају се и
за месец у коме је захтев поднесен,
уколико је исти поднет до 5.-ог у
месецу, у супротном признају се од
првог дана наредног месеца од дана
подношења захтева, а до истека
године за коју је дете уписано у
предшколску
установу,
односно
школу.
Корисник права доставља до 5ог у месецу за предходни месец
потврду предшколске установе
о
редовном
похађању
припремног
предшколског програма, односно
потврду школе о редовном похађању
наставе, а за интернатски смештај
потврду о смештају и викендима
проведеним кући, у супротном
потврде ће се прибавити по службеној
дужности.
Члан 11.
О свим правима на надокнаду
трошкова
превоза
из
овог
Правилника, као и праву на плаћање
трошкова смештаја
ученика са
сметњама у развоју у првом степену
решава Одељење за општу управу,
људске ресурсе и послове органа
општине Баточина, по прописима о
општем управном поступку.

ГОДИНА 2017.

У циљу решавања управне
ствари Одељење заопштууправу,
људске ресурсе и послове органа
општине Баточина може тражити и
другу документацију, поред ове
Правилником прописане, којом се
доказује
оправданост
поднетог
захтева.
По жалби на решење из става
1. овог члана решава Општинско веће
општине Баточина.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу
осам дана од дана објављивања у
,,Службеном гласнику општине
Баточина“.
ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Број:020-713/17-01 од
20.07.2017.године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
На основу члана 18. и 30.
Правилника о о одобравању и
финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', број 27/2016),
Одлуке о буџету Општине Баточина
за 2017. годину (,,Сл. гласник
општине Баточина“, бр. 26/2016 и
13/2017), и члана 49. Пословника о
раду Општинског већа општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', број 10/16),
Општинско веће општине Баточина,
на седници одржаној дана 20.07.2017.
године, донело је
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РЕШЕЊЕ
о одобравању посебног програма
којим се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта
I
Одобрава се посебан
програм и финансијска средства у
износу од 300.000,00 динара за
реализацију активности, којим се
задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини
Баточина
подносиоцу
предлога
програма Општинском фудбалском
савезу Баточина (у даљем тексту:
носилац програма).
II
Одобрени
износ
средстава за реализацију програма
преноси се носиоцу програма у складу
са Одлуком о буџету општине
Баточина за 2017. годину, са раздела
5, глава 5.01, позиција 092, функција
810, економска класификација 481 –
Дотације спортским организацијама.
III
Са носиоцем програма
председник
општине
закључиће
уговор о реализовању програма, којим
се регулишу међусобна права и
обавезе уговорних страна.
IV
Носилац програма у
обавези је да Општинском већу, на
његов захтев, као и у року који је
предвиђен уговором о реализовању
програма, а најмање једном годишње,
достави извештај са потребном
документацијом
о
остваривању
програма или делова програма и
коришћењу средстава буџета општине
Баточина.
V
Решење је коначно и
има се објавити у ,,Службеном
гласнику општине Баточина“.
Образложење

ГОДИНА 2017.

Правни основ за доношење
решења садржан је у oдредбама члана
18. став 3. Правилника одобравању и
финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини
Баточина (''Службени гласник општине
Баточина'', број 27/2016) ( у даљем
тексту: правилник), којим је утврђено
да Општинско веће може изузетно
одобрити одређени програм којим се
реализују потребе и интереси грађана у
области спорта из члана 137. став 1.
Закона и на основу поднетог предлога
програма у току године, без јавног
позива, у случају када је у питању
програм од посебног значаја за
задовољавање потреба
и интереса
грађана у области спорта, а подносе га
овлашћени предлагачи програма из
члана 138. став 5. Закона и када је у
питању програм који није из
објективних разлога могао бити поднет
у складу са Програмским календаром,
а предмет и садржај програма је такав
да може бити успешно реализован
само од стране одређеног носиоца
програма и у члану 49. Пословника о
раду Општинског већа општине
Баточина, којим је одређено у вршењу
својих надлежности Општинско веће
доноси одлуке, решења, закључке,
упутства, наредбе, правилнике и друга
потребна акта.
Општински фудбалски
савез
Баточина поднео је предлог посебног
програма којим се задовољавају
потребе и интереси грађана у области
спорта заведен под бројем 020-678/1701 од 12.07.2017. годидне са предлогом
финансијског плана у укупном износу
од 300.000,00 динара из буџета
општине Баточина за трошкове
организовања турнира у малом
фудбалу, наградни фонд турнира.
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Комисија за избор програма у
области спорта извршила је оцену
предлога програма у складу са чланом
21. и 28. правилника и донела Одлуку
број 020-688/17-01 од 14.07.2017.
године, са предлогом да се одобри
финансирање посебног програма у
области спорта у износу од 300.000,00
динара
подносиоцу
програма
Општинском
фудбалском
савезу
Баточина.
На основу предлога Комисије
Општинско веће је утврдило да се
предложеним
програмом
и
финансијским средствима, која су
намењена за трошкове организовања
турнира у малом фудбалу за наградни
фонд турнира задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта на
територији општине Баточина.
Сходно члану 31. правилника
са носиоцем одобреног програма
председник
општине
закључиће
уговор о реализовању програма, којим
се регулишу међусобна права и
обавезе уговорних страна.
На основу предлога Комисије за
избор програма у области споорта,
сходно
члану
30.
правилника
Општинско веће општине Баточуна
доноси одлуку као у диспозитиву
решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-714/17-01 од 20.07.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
На основу члана 18. и 30.
Правилника о о одобравању и
финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси

ГОДИНА 2017.

грађана у области спорта у општини
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', број 27/2016),
Одлуке о буџету Општине Баточина
за 2017. годину (,,Сл. гласник
општине Баточина“, бр. 26/2016 и
13/2017), и члана 49. Пословника о
раду Општинског већа општине
Баточина
(''Службени
гласник
општине Баточина'', број 10/16),
Општинско веће општине Баточина,
на седници одржаној дана 20.07.2017.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о одобравању посебног програма
којим се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта
VI
Одобрава се посебан
програм и финансијска средства у
износу од 300.000,00 динара за
реализацију активности, којим се
задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини
Баточина
подносиоцу
предлога
програма Спортском савезу општине
Баточина из Баточине (у даљем
тексту: носилац програма).
VII
Одобрени
износ
средстава за реализацију програма
преноси се носиоцу програма у складу
са Одлуком о буџету општине
Баточина за 2017. годину, са раздела
5, глава 5.01, позиција 092, функција
810, економска класификација 481 –
Дотације спортским организацијама.
VIII
Са носиоцем програма
председник
општине
закључиће
уговор о реализовању програма, којим
се регулишу међусобна права и
обавезе уговорних страна.
IX
Носилац програма у
обавези је да Општинском већу, на
његов захтев, као и у року који је
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предвиђен уговором о реализовању
програма, а најмање једном годишње,
достави извештај са потребном
документацијом
о
остваривању
програма или делова програма и
коришћењу средстава буџета општине
Баточина.
X
Решење је коначно и
има се објавити у ,,Службеном
гласнику општине Баточина“.
Образложење
Правни основ за доношење
решења садржан је у oдредбама члана
18. став 3. Правилника одобравању и
финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини
Баточина (''Службени гласник општине
Баточина'', број 27/2016) ( у даљем
тексту: правилник), којим је утврђено
да Општинско веће може изузетно
одобрити одређени програм којим се
реализују потребе и интереси грађана у
области спорта из члана 137. став 1.
Закона и на основу поднетог предлога
програма у току године, без јавног
позива, у случају када је у питању
програм од посебног значаја за
задовољавање потреба
и интереса
грађана у области спорта, а подносе га
овлашћени предлагачи програма из
члана 138. став 5. Закона и када је у
питању програм који није из
објективних разлога могао бити поднет
у складу са Програмским календаром,
а предмет и садржај програма је такав
да може бити успешно реализован
само од стране одређеног носиоца
програма и у члану 49. Пословника о
раду Општинског већа општине
Баточина, којим је одређено у вршењу
својих надлежности Општинско веће
доноси одлуке, решења, закључке,

ГОДИНА 2017.

упутства, наредбе, правилнике и друга
потребна акта.
Спортски
савез
општине
Баточина поднео је предлог посебног
програма којим се задовољавају
потребе и интереси грађана у области
спорта заведен под бројем 020-679/1701 од 12.07.2017. годидне са предлогом
финансијског плана у укупном износу
од 300.000,00 динара из буџета
општине Баточина за трошкове
коришћења путничког возила марке
"ford" модел "tourneo 2.0 td" који је
Општина Баточина дала на коришћење
Спортском савезу општине Баточина у
јуну
2017.
године,
за
боље
функционисање корисника.
Комисија за избор програма у
области спорта извршила је оцену
предлога програма у складу са чланом
21. и 28. правилника и донела Одлуку
број 020-688/17-01 од 14.07.2017.
године, са предлогом да се одобри
финансирање посебног програма у
области спорта у износу од 300.000,00
динара
подносиоцу
програма
Спортском савезу општине Баточина.
На основу предлога Комисије
Општинско веће је утврдило да се
предложеним
програмом
и
финансијским средствима, која су
намењена за трошкове коришћење
путничког
возила
задовољавају
потребе и интереси грађана у области
спорта
на
територији
општине
Баточина с обзиром да се обезбеђују
услови за несметано организовање
спортских дешавања и учествовање на
истим као и спортски развој грађана.
Сходно члану 31. правилника
са носиоцем одобреног програма
председник
општине
закључиће
уговор о реализовању програма, којим
се регулишу међусобна права и
обавезе уговорних страна.
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На основу предлога Комисије за
избор програма у области споорта,
сходно
члану
30.
правилника
Општинско веће општине Баточуна
доноси одлуку као у диспозитиву
решења.

регулације државног пута Ι реда М 111, Крагујевац - Коридор Х (деоница
Баточина стационажа +5.000 до
+14.773)
("Службени
гласник
општине Баточина бр.11/10) (у даљем
тексту План).

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-715/17-01 од 20.07.2017.
године

Члан 2.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
На основу члана 27. и 46.
Закона о планирању и изградњи
(Сл.гл.РС бр.72/09, 81/09-испр., 64/10одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13одлука УС и 50/13-одлука УС, 98/13
одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана
36. став 1. тачка 5 Статута општине
Баточина
("Службени
гласник
општине Баточина" бр.10/08 и 5/15),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној 21.07.2017. године,
донела је:
ОДЛУКУ
о II измени и допуни Плана
детаљне регулације државног пута I
реда М-1.11. Крагујевац - Коридор
X (деоница Баточина стационажа
5+000 до 14+773)
Члан 1.
Овом Одлуком, а на основу
Одлуке о изради II измене и допуне
Плана детаљне регулације државног
пута Ι реда М 1-11, Крагујевац Коридор Х (деоница Баточина стац.
+5.000 до +14.773) ("Службени
гласник општине Баточина бр.1/17)
мења се и допуњује План детаљне

Граница планског подручја
У оквиру Плана детаљне
регулације државног пута I реда М1.11 Крагујевац –Коридор Х (деоница
Баточина стац. +5.000 до +14.773)
("Службени
гласник
општине
Баточина бр.11/10) и Измене и допуне
Плана детаљне регулације државног
пута Ι реда М 1-11, Крагујевац Коридор Х (деоница Баточина стац.
+5.000 до +14.773) ("Службени
гласник општине Баточина бр.20/16),
II измене и допуне се односе на
текстуални и графички део Плана, и
то на графички део:
1. Измене у зони петље
„Градац“
Обухвата парцеле: 253/1, 252/2, 251/7,
251/3, 251/2, 251/6, 276/1, 269/1, 275/1,
250, 243, 249, 241/1, 240/1, 240/2,
240/9, 240/10, 827/11, 217/1, 217/2,
218/2, 240/3, 241/7, 236/2, 240/7, 240/8,
236/1,
237, 238,
240/4,
2670
К.О.Градац
2. Дефинисање положаја
црпне станице која је била предвиђена
у Идејном пројекту на km 7+ 825.00 са
десне стране
Обухвата парцеле: 219, 217/1, К.О.
Градац
3. Дефинисање
приступног пута до нове
црпне станице, а одатле
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канала km 8+ 725.00

Обухвата парцеле: 827/1, 827/4, 216/2,
219, 217/1, 218/1, 827/10, 221/1, 221/3,
221/4, 221/5, 227/1, 226, 225, 590/2,
590/4, 591/1, 592/1, 593/1, 596/1, 597/1,
578/1, 579, 587/2, 587/1, 589, 587/11
К.О.Градац
4. Решавање
прилаза
мотелу ( и прикњучка из
насеља Жировница )
који се налази у склопу
бензинске станице са
леве стране у насељу
Жировница на km 10+
500.00
Обухвата
парцеле:
1199/2,
1200/2,1197/8,1197/4, 1192/2, 1191/3,
1181/2, 1200/2, 1387/2, 1197/8, 1197/4,
1179, 1178/2 К.О.Жировница
5. Дефинисање положаја
нове
стубне
трафостанице
за
потребе јавне расвете
петље „Градац“ као и за
потребе напајања нове
црпне
станице
„Градац“, као и трасе
напојног
кабловског
вода
од
постојеће
трафостанице
„Лименка“ до
нове
стубне трафостанице.
Обухвата парцеле: 274, 819/3, 275/2,
276/2, 819/3 К.О.Градац
6. Дефинисање фазности
изградње
петље
„Жировница“
и
то
проширење
постојеће
раскрснице у нивоу- у

ГОДИНА 2017.
првој фази изградње као
кружна раскрсница, уз
дефинисање
сервисне
саобраћајнице.

Обухвата парцеле: 2662/1, 2663/1,
2664/1, 2665, 2666, 2664/2, 2669/1,
2649/1, 1414/2, 1539/2, 1414/3, 1413/2,
1412/2, 1412/4, 1412/5, 1452/2, 1447/7,
1453/1, 1447/12, 1455, 1450/4, 1448/2,
1450/3, 1448/6, 1449/1, 1449/2, 1539/6,
1443/1, 1448/3, 1447/3, 1447/8, 1446/6,
1446/5,
1420/2,
1420/1
К.О.
Жировница
7. Планирање
и
дефинисање
пуног
програма
веза
предметног
пута
и
објеката и насеља у
окружењу у зони петље
Милатовац и планирање
одговарајућих изливних
и уливних рампи.
Обухвата парцеле: 556/2, 312/34,
313/6, 313/7, 313/2, 313/8, 312/39, 314,
315, 556/4, 313/4, 313/1, 555/2, 350/3,
351/2 К.О.Милатовац.
Члан 3.
Задаци плана
1. Измене у зони петље „Градац“ које се
односе на промену стационаже десне
изливне и уливне рампе која је у
првобитном планском документу и
Идејном пројекту била на km 7+
475.00, а која је у Главном пројекту (
по коме је и изведена рампа)
померена на km 7+ 650.00
2. Дефинисање положаја црпне станице
која је била предвиђена у Идејном
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пројекту на km 7+ 825.00 са десне
стране
3. Дефинисање приступног пута до нове
црпне станице, а одатле даље до
мелиорационог канала km 8+ 725.00
због приступа њивама које су остале
„одсечене“ изградњом пута, а и због
прилаза главном водоводном вентилу
магистралног цевовода 700 mm на
km 8+ 725.00
4. Решавање прилаза мотелу ( и
прикључка из насеља Жировница)
који се налази у склопу бензинске
станице са леве стране у насељу
Жировница на km 10+ 500.00
5. Прецизирање фазности изградње пута
( у првој фази изградње пут ће бити
третиран
као
„мото-пут“
без
зауставних
трака,
потребно
је
предвидети изградњу „СОС“ ниша за
принудно заустављање возила из
саобраћајно-безбедоносних разлога).
6. Дефинисање положаја нове стубне
трафостанице за потребе јавне расвете
петље „Градац“ као и за потребе
напајања нове црпне
станице
„Градац“, као и трасе напојног
кабловског
вода
од
постојеће
трафостанице „Лименка“ до нове
стубне трафостанице.
7. Дефинисање
фазности
изградње
петље „Жировница“ и то проширење
постојеће раскрснице у нивоу- у првој
фази
изградње
као
кружна
раскрсница, уз дефинисање сервисне
саобраћајнице
за
пролазак
пољопривредне механизације испод
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државног пута кроз путни пролаз на
km 11+ 612.55, а у другој фази
изградња денивелисане петље „
Жировница“.
8. Провера предложеног решења за
заштиту од буке у техничкој
документацији и плански третман
мера заштите од буке , као и анализа и
планске смернице за коришћење
непосредног окружења пута у погледу
коришћења земљишта и изграђености
( постојеће и планирано стање).
9. Планирање и дефинисање пуног
програма веза предметног пута и
објеката и насеља у окружењу у зони
петље Милатовац и планирање
одговарајућих изливних и уливних
рампи
Сви делови плана који нису
обрађени овим II изменама и
допунама у потпуности важе и
користе се из важећег Плана
детаљне регулације државног пута I
реда М-1.11. Крагујевац - Коридор
X (деоница Баточина стационажа
5+000 до 14+773) чија се Измена и
допуна врши.
Члан 4.
II измену и допуну Плана
детаљне регулације државног пута I
реда М-1.11. Крагујевац - Коридор X
(деоница Баточина стационажа 5+000
до 14+773) израдио је Југословенски
институт за урбанизам и становање
Д.О.О. Београд.
Члан 5.
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План садржи текстуални и графички
део .

2. Планиране намене површина
р=1:1000

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

3. План саобраћаја, нивелације и
регулације р=1:1000

I ОПШТИ ДЕО
1. Правни и плански основ
2. Основни циљеви израде плана
3. Задаци плана
4. Граница планског подручја
5. Краћи извод из планских
докумената вишег реда
6. Анализа и оцена постојећег
стања
II ПЛАНСКИ ДЕО
1.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1.1.Површине и објекти јавне намене
1.2.Биланс планираних површина
1.3.Саобраћајне површине
1.4.Комунална инфраструктура
1.5.Мере заштите и унапређења
животне средине-мере заштите од
буке
2.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
2.1.Правила грађења на земљишту
јавне намене
3.0. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
ГРАФИЧКИ ДЕО
1. Катастарско
топографскаподлога
са
границама измена и допуна
р=1:5000

4. План
парцелације
намена р=1:1000

јавних

5. Синхрон план р=1:1000
6. Карта буке у зони пута М1.11
за ноћне услове одвијања
саобраћаја р=1:5000
Члан 6.
Одлука о II измени и допуни
Плана детаљне регулације државног
пута I реда М-1.11. Крагујевац Коридор X (деоница Баточина
стационажа 5+000 до 14+773) садржи
текстуални део који се објављује у
„Службеном
гласнику
општине
Баточина“, и графичке приказе
израђене у три примерка.
Један примерак чува се у
Скупштини општине Баточина а два у
Одељењу за имовинско – правне
послове, урбанизам, грађевинарство,
стамбено
–
комунанлне
и
инспекцијске послове Општинске
управе општине Баточина.
Документациона основа ове
одлуке чува се у Одељењу за
имовинско
–
правне
послове,
урбанизам, грађевинарство, стамбено
– комунанлне и инспекцијске послове
Општинске управе општине Баточина.
Члан 7.
По доношењу плана по овој
Одлуци ставља се ван снаге Измена и
допуна Плана детаљне регулације
Државног пута М 1.11 КРАГУЈЕВАЦ50
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КОРИДОР
X
(ДЕОНИЦА
БАТОЧИНА стационажа км 5+000 до
14+773) („Службени гласник општине
Баточина„ бр. 20/16).
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу
осам дана од дана објављивања у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

ГОДИНА 2017.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-719/17-01 од 21.07.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ОПШТИНА БАТОЧИНА

II ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА М-1.11
КРАГУЈЕВАЦ-КОРИДОР X
(ДЕОНИЦА БАТОЧИНА стационажа km 5+000 до 14+773)

ПЛАН

Југословенски институт за урбанизам и становање ДОО
Београд, 2017. године
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Наручилац израде
планског
документа:
инфраструктуре

Министарство
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грађевинарства,

саобраћаја

и

Носилац израде
планског документа: Општина Баточина
Председник Скупштине општине Баточина
дипл.правник

Обрађивач :

Руководилац
израде:

Радни тим:

Бранислав Павловић,

Југословенски институт за урбанизам и становање,
ЈУГИНУС ДОО
Београд, Андрићев венац 2/II
Директорка: Ивана Марковић, дипл.инж.грађ.

Валентина Јанковић, дипл. инж. арх.
одговорни урбаниста
Мирјана Пантић,дипл.инж.саобраћаја
одговорни урбаниста
Валентина Јанковић, дипл. инж. арх.
Мирјана Пантић, дипл.инж.саобр.
Ивана Марковић, дипл.инж.грађ.
Дубравка Павловић, дипл.прост.планер
Мр Гвозден Милошевић, дипл.инж.ел.
Војин Марковић, дипл.инж.грађ.
Милена Вуловић, дипл. инж.грађ.
Марија Станковић, дипл.инж.арх.
Душан Алексић, дипл.инж.арх.
Милан Стајић, дипл. инж. арх.
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САДРЖАЈ
САДРЖАЈ
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II
1.0.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.0.
2.1.

ОПШТИ ДЕО
ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
ЗАДАЦИ ПЛАНА
ГРАНИЦА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА
КРАЋИ ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ
РЕДАА
АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
ПЛАНСКИ ДЕО
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ ПОВРШИНА
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
МЕРЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ –
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЗЕМЉИШТУ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

3.0. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
ГРАФИЧКИ ДЕО
1.
КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКА ПОДЛОГА СА ГРАНИЦАМА
ИЗМЕНА И ДОПУНА
2.
ПЛАНИРАНА НАМЕНЕ ПОВРШИНА
3.
ПЛАН САОБРАЋАЈА, НИВЕЛАЦИЈЕ И РЕГУЛАЦИЈЕ
4.
ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЈАВНИХ НАМЕНА
5.
СИНХРОН ПЛАН
6.
КАРТА БУКЕ У ЗОНИ ПУТА М1.11 ЗА НОЋНЕ УСЛОВЕ
ОДВИЈАЊА САОБРАЋАЈА

1: 5000
1: 1000
1: 1000
1: 1000
1: 1000
1: 5000
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Нa основу члана 27. и 46. Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09,
81/09-исправка, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и
145/2014) и члана 36. Став 1. Тачка 5) Статута општине Баточина (''Службени
гласник општине Баточина'' број 10/2008 и 5/2015), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној 21.07.2017. године, донела је:

II ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА М-1.11 КРАГУЈЕВАЦКОРИДОР X (ДЕОНИЦА БАТОЧИНА стационажа km
5+000 до 14+773)

I ОПШТИ ДЕО

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Правни основ за израду II Измене и допуне Плана детаљне регулације Државног
пута М-1.11 КРАГУЈЕВАЦ-КОРИДОР X (ДЕОНИЦА БАТОЧИНА стационажа км
5+000 до 14+773) (у даљем тексту: План) садржан је у:
- Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр.,
64/10 - одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 – УС
132/2014 и 145/2014-УС).
- Уредби о категоризацији државних путева (Службени гласник РС“, бр. 105/2013 и
119/2013)
- Одлуци о изради II Измене и допуне Плана детаљне регулације Државног пута М1.11 КРАГУЈЕВАЦ-КОРИДОР X (ДЕОНИЦА БАТОЧИНА стационажа км 5+000 до
14+773) (Службени гласник Општине Баточина бр. 1/17).
Плански основ:
- Просторни план општине Баточина („Сл. гласник општине Баточина“ бр.
05/10)
- ГУП Баточина („Сл. гласник општине Баточина“ бр. 01/05)
- Важећи План детаљне регулације Државног пута М-1.11 КРАГУЈЕВАЦКОРИДОР X (ДЕОНИЦА БАТОЧИНА стационажа км 5+000 до 14+773)
(Службени гласник општине Баточина бр. 11/10) и Измене и допуне Плана
детаљне регулације државног пута I реда M-1.11 Крагујевац-Коридор X
(деоница Баточина стационажа km 5+000 до 14+773) - ("Сл. гласник
Општине Баточина" бр. 20/16).
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2. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Основни циљ израде Плана односи се на изградњу и реконструкцију државног пута
1Б реда број 24 Баточина-Крагујевац (према Уредби о категоризацији државних
путева - Службени гласник РС", бр. 105/2013 и 119/2013 и 93/2015, претходни
назив М-1.11), а у оквиру везног инфраструктурног коридора Баточина - Крагујевац,
са изградњом обилазнице око Баточине.
Циљ израде II Измене и допуне плана је корекција регулације у обухвату
конкретних локација, односно комплетирање пуног профила државног пута 1Б
реда број 24 (M-1.11) Баточина-Крагујевац-Краљево, како би се утврдили услови
за уређење простора на предметним локацијама и ускладили са фактичким
режимом коришћења и главним пројектом.
Графички део Плана
топографском плану.

детаљне

регулације

израђује

се

на

катастарско

Конкретан циљ израде II Измене и допуне Плана је стварање планског основа за
прибављање грађевинске дозволе за изградњу државног пута 1Б реда број 24
деоница бр. 02402 (Баточина-Крагујевац) између чвора 2401 (Баточина) и чвора
2402 (Крагујевац), за Одлуком дефинисане зоне измена, као и стварање основа
за експропријацију у складу са главним пројектом и осталом пројектном
документацијом.

3. ЗАДАЦИ ПЛАНА
1. Измене у зони петље "Градац" које се односе на промену стационаже десне
изливне и уливне рампе која је у првобитном планском документу и Идејном
пројекту била на km 7+475.00, а која је у Главном пројекту (по коме је и изведена
рампа) померена на km 7+650.00.
2. Дефинисање положаја црпне станице која је била предвиђена у Идејном
пројекту на km 7+825.00 са десне стране
3. Дефинисање приступног пута до нове црпне станице, а одатле даље до
мелиорационог канала км 8+725.00 због приступа њивама које су остале
"одсечене" изградњом пута, а и због прилаза главном водоводном вентилу
магистралног цевовода Ø700mm на km 8+725.00
4. Решавање прилаза мотелу (и прикључка из насеља Жировница) који се налази
у склопу бензинске станице са леве стране у насељу Жировница на km
10+500.00.
5. Прецизирање фазности изградње пута (у првој фази изградње пут ће бити
третиран као "мото-пут" без зауставних трака, потребно је предвидети изградњу
"СОС" ниша за принудно заустављање возила из саобраћајно - безбедносних
разлога).
6. Дефинисање положаја нове стубне трафостанице за потребе јавне расвете
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петље "Градац" као и за потребе напајања нове црпне станице "Градац", као и
трасе напојног кабловског вода од постојеће трафостанице "Лименка" до нове
стубне трафостанице.
7. Дефинисање фазности изградње петље "Жировница" и то проширење
постојеће раскрснице у нивоу - у првој фази изградње као кружна раскрсница, уз
дефинисање сервисне саобраћајнице за пролазак пољопривредне механизације
испод државног пута кроз путни пролаз на km 11+612.55, а у другој фази
изградња денивелисане петље "Жировница" .
8. Провера предложеног решења за заштиту од буке у техничкој документацији и
плански третман мера заштите од буке, као и анализа и планске смернице за
коришћење непосредног окружења пута у погледу коришћења земљишта и
изграђености (постојеће и планирано стање).
9. Планирање и дефинисање пуног програма веза предметног пута и објеката и
насеља у окружењу у зони петље Милатовац и планирање одговарајућих
изливних и уливних рампи.

4. ГРАНИЦА ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА
У оквиру граница Плана детаљне регулације државног пута I реда M-1.11
Крагујевац-Коридор X (деоница Баточина стационажа km 5+000 до 14+773) - ("Сл.
гласник Општине Баточина" бр. 11/10) и Измене и допуне Плана детаљне
регулације државног пута I реда M-1.11 Крагујевац-Коридор X (деоница Баточина
стационажа km 5+000 до 14+773) - ("Сл. гласник Општине Баточина" бр. 20/16), II
Измене и допуне се односе на текстуални и графички део Плана, и то на графички
део:
1. Измене у зони петље "Градац"
Обухвата парцеле: 253/1, 252/2, 251/7, 251/3, 251/2, 251/6, 276/1, 269/1, 275/1, 250,
243, 249, 241/1, 240/1,240/2, 240/9, 240/10, 827/11, 217/1, 217/1, 218/2, 240/3, 241/7,
236/2, 240/7, 240/8, 236/1, 237, 238, 240/4, 2670 КО Градац
2. Дефинисање положаја црпне станице која је била предвиђена у Идејном
пројекту на km 7+825.00 са десне стране
Обухвата парцеле: 219, 217/1, КО Градац
3. Дефинисање приступног пута до нове црпне станице, а одатле даље до
мелиорационог канала км 8+725.00
Обухвата парцеле: 827/1,827/4, 216/2, 219, 217/1, 218/1, 827/10, 221/1, 221/3,
221/4, 221/5, 227/1, 226, 225, 590/2, 590/4, 591/1, 592/1, 593/1, 596/1, 597/1, 578/1,
579, 587/2, 587/1, 589, 587/11 КО Градац
4. Решавање прилаза мотелу (и прикључка из насеља Жировница) који се налази
у склопу бензинске станице са леве стране у насељу Жировница на km
10+500.00.
Обухвата парцеле:1199/2, 1197/8, 1197/4, 1192/2, 1191/3, 1181/2, 1200/2, 1387/2,
1197/8 1197/4,1179, 11178/2, КО Жировница
6. Дефинисање положаја нове стубне трафостанице за потребе јавне расвете

57

БРОЈ XVIII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

ГОДИНА 2017.

петље "Градац" као и за потребе напајања нове црпне станице "Градац", као и
трасе напојног кабловског вода од постојеће трафостанице "Лименка" до нове
стубне трафостанице.
Обухвата парцеле: 274, 819/3, 275/2, 276/2, 819/3 КО Градац
7. Дефинисање фазности изградње петље "Жировница" и то проширење
постојеће раскрснице у нивоу - у првој фази изградње као кружна раскрсница, уз
дефинисање сервисне саобраћајнице.
Обухвата парцеле:2662/1, 2663/1, 2664/1, 2665, 2666, 2664/2, 2669/1, 2649/1,
1414/2,
1539/2,
1414/3,
1413/2,
1412/2,
1412/4,1412/5,1452/2,1447/7,1453/1,1447/1,1451/3,1447/12,
1455,1450/4,1448/2,1450/3,1448/6,1449/1, 1449/2, 1539/6, 1443/1, 1448/3, 1447/3,
1447/8, 1446/6, 1446/5, 1420/2, 1420/1 КО Жировница
9. Планирање и дефинисање пуног програма веза предметног пута и објеката и
насеља у окружењу у зони петље Милатовац и планирање одговарајућих
изливних и уливних рампи.
Обухвата парцеле: 556/2, 312/34, 313/6, 313/7, 313/2, 313/8, 312/39, 314, 315,
556/4, 313/4, 313/1, 555/2, 350/3, 351/2 КО Милатовац.

5. КРАЋИ ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА
У делу који следи дат је текст који је преузет из планова вишег реда а који
представљају плански основ за предметни план.
Извод из ППО Баточина
Намена површина
Дуж саобраћајног правца Баточина – Крагујевац планиране су привредно - радне
зоне, и то: код насеља Милатовац и Никшић и између насеља Бадњевац,
Жировница и Градац. У овој зони ће бити створени основни услови за нове
привредне инвестиције нпр. произвођача компоненти за привредно-индустријски
комплекс аутомобилске индустрије у Крагујевцу.
Извод из Плана детаљне регулације државног пута М-1.11 Крагујевац-коридор
X (деоница Баточина стационажа км 5+000 до 14+773) (Сл. гласник општине
Баточина бр. 11/10)
Основни концепт плана – Важећим Планом детаљне регулације планирана је
реализација ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА М-1.11. КРАГУЈЕВАЦ – КОРИДОР Х
(деоница Баточина стационажа km 5+000 до km 14+773), којим би се постојећа
саобраћајна инфраструктура која повезује разне области ужег и ширег окружења,
реализовала у складу са планском документацијом, потребама корисника и
актуелним и пројектованим трендовима развоја урбаног простора као и
саобраћајне и комуналне инфраструктуре.
Правила уређења
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Подела земљишта на јавне и остале намене урађена је на основу плана намене
површина.
Површина обухвата плана односно збир површина земљишта јавних и осталих
намена износи 208,88 hа.
Граничне линије између јавних и осталих намена дефинисане су регулационим
линијама које су приказане у плану регулације.
Земљиште јавних намена (ЈН) разврстано је у четири групе које по својој намени
припадају путном појасу и објектима државног пута првог реда, локалним
саобраћајницама, водотоковима и површинама намењеним за комуналне
функције.
Намена површина
На овом простору извршена је подела на земљиште јавне и остале немане у
оквиру две целине. У оквиру целине 1 извршена је подела на подцелине трасе и
подцелине петље, које, као просторни елеменат имају посебан третман.
Намена површина - У оквиру датог захвата нису третиране друге намене осим
саобраћајних, подељених на трасе и петље. Додатни садржаји ће имати приступ
преко саобраћајница из контактног захвата, а директна веза са магистралним
путем М-1.11. мора бити у складу са условима и сагласностима ЈП Путеви Србије.
Урбана структура, просторни и физички капацитети - Према карактеру
простора и намени, планира се изградња услужних, пословних и радних објеката и
комплекса, у складу са потребама Општине и инвеститора, а кроз разраду ширих
захвата.
Парцелација - Парцеле у оквиру захвата плана остају у облику и границама
постојећег катастарског стања, изузев на местима пројектовања саобраћајних и
других јавних површина. Скуп парцела које се налазе у захвату Државног пута I
реда треба објединити у јединствену грађевинску парцелу.
Подела на урбанистичке целине и зоне
На основу планиране намене површина, просторних ограничења и карактеристика,
простор у оквиру границе обухвата, концептуално је разматран кроз следеће
урбанистичке целине:
ЦЕЛИНА 1 – простор дефинисан за реализацију Државног пута I реда М-1.11.
Крагујевац – коридор Х (деоница Баточина стационажа km 5+000 до km 14+773),
део опредељен за реализацију коловозних трака и заштитног појаса. Простор у
оквиру целине 1 је у односу на положај, односно функционалну поделу и
геометрију сегмената пута, подељен на следеће зоне:
• ЗОНА 1.1. – зона трасе
• ЗОНА 1.2. – зона петље
ЦЕЛИНА 2 – простор дефинисан регулацијом пута и границом обухвата плана. У
оквиру ове целине налазе се објекти различитих квалитета и бонитета. С обзиром
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на постојеће намене и кориснике, а посебно позиционе карактристике и
сагледивост Целине 2, потребно је све грађевинске и просторне интервенције
ускладити са правилима савременог обликовања, а грађевинску структуру
прилагодити новим трендовима и правилима уређења и грађења. У оквиру Целине
2, највећим делом, заступљено је пољопривредно земљиште које ће се према
ППО Баточина, разрађивати новом пројектном документацијом и трансформисати
у складу са развојним трендовима и потребама корисника.
Саобраћајна инфраструктура
У захвату плана траса државног пута 1. реда М-1.11 на стационажи од км 5+000 до
км 14+773 пружа се постојећом трасом, при чему је извршена изградња друге
коловозне траке укупне ширине 8,5m (две саобраћајне траке по 3,75+0,5m).
Такође, планиране су и највећим делом изведене денивелисана петља “Градац” на
стационажи km 7+747 у зони укрштања са приступном саобраћајницом према
каменолому Алпине, старој Баточини и општинском путу према Градцу и петља
“Жировница” на стационажи км 11+336, односно на позицији постојеће раскрснице
државног пута 1. реда М-1.11 и општинских путева према Бадњевцу и Жировници
(ОП-4).
У захвату плана од саобраћајних објеката као пратећих садржаја јавног пута
задржава се локација постојеће станице за снабдевање горивом са десне стране
(гледано из смера Крагујевца) у Жировници на стационажи км 10+500, за коју су
планиране одговарајуће уливно-изливне траке.
Између планираних петљи и подвожњака за постојећу мрежу везних
саобраћајница планирана је надоградња мреже како би се омогућиле везе
корисника са обе стране државног пута и непосредан приступ парцелама.
Планиране везне и приступне саобраћајнице у захвату плана располажу
попречним профилима са коловозима за двосмерни саобраћај и издвојеним
површинама за кретање пешака, изузимајући постојећи приступни пут обрадивим
парцелама на делу између петље “ Жировница” и петље “Градац”.
Појас експропријације државног пута 1.реда могуће је користити за непосредан
приступ парцелама, која се ослањају на конкретан појас експропријације.
Имајући у виду постојећа и очекивана саобраћајна оптерећења са предложеним
попречним профилом државног пута 1. реда М-1.11 биће у потпуности омогућен
саобраћај на високом нивоу саобраћајне услуге у дужем временском периоду.
Заштитни појас у зони државног пута 1. реда износи 20m, а у захвату општинских
путева 5m.
Извод из Измена и допуна плана детаљне регулације државног пута I реда М1.11 Крагујевац-коридор X (деоница Баточина стационажа km 5+000 до
14+773) - ("Сл. гласник општине Баточина" бр. 20/16)
Измене и допуне Плана детаљне регулације Државног пута М-1.11 КрагујевацКоридор X (деоница Баточина стационажа км 5+000 до 14+773) на територији
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општине Баточина
су урађене са циљем корекције регулације у обухвату
конкретних локација које су биле предмет измена како би се утврдили услови за
уређење простора у складу са режимом коришћења и главним пројектом и на тај
начин стварио плански основ за прибављање грађевинске дозволе за изградњу
предметне деонице државног пута.
Измене и допуне плана су обухватиле слeдеће локације:
1. део Петље Жировница – крак према месту Бадњевцу, је усклађен са главним
пројектом државног пута I б реда број 24 Баточина–Крагујевац-Краљево, односно
са пројектованом кружном раскрсницом на укрштању рампи које се одвајају са
главних токова што је захтевало веће површине јавне намене него што је било
опредељено важећим Планом.
2. У делу Петља Жировница –на локалном путу бр. 6 укидање планираног
аутобуског стајалишта и измештање на бољу локацију.
3. У делу Петља Жировница планирање јавних површина за реализацију локалних
путева неопходних за функционисање привредних субјеката у тој зони
4. Измештање постојећег мелиорационог канала на стационажи км 8+782,99 јер
је при изради главног пројекта дошло до померања у односу на важећи План.

6. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Граница II Измена и допуна плана, обухвата делове постојеће и пројектоване
трасе ДРЖАВНОГ ПУТА Iб реда бр. 24 са пројектованим
и изведеним
проширењима при формирању саобраћајних петљи „Градац“, „Жировница“ и
„Милатовац“, остало земљиште на којем се планира изградња приступне
саобраћајнице, постојеће приступне саобраћајнице на којима је планира
инфраструктурно опремање као и земљиште у њиховој контактној зони.
Изведена нова коловозна трака се задржава и имплементирана је у регулацију
будућег коридора.
Терен дефинисан границом обухвата Плана, је релативно раван са пар
изузетака на појединим деоницама.

6.1. Саобраћајне површине
Државни пут 1. реда М-1.11 на стационажи од км 5+000 до км 14+773 пружа се
постојећом трасом, са изграђеном другом коловозном траком ширине 8,5m (две
саобраћајне траке по 3,75+0,5m), у складу са техничком документацијом. Изведене
су и денивелисана петља “Градац” на стационажи km 7+747 у зони укрштања са
приступном саобраћајницом према каменолому Алпине, старој Баточини и
општинском путу према Градцу и петља “Жировница” на стационажи км 11+336,
односно на позицији постојеће раскрснице државног пута 1. реда М-1.11 и
општинских путева према Бадњевцу и Жировници, која је предмет измене у овом
Плану. Постојећи и планирани путеви локалног нивоа у границама Плана у
потпуности не омогућавају приступ постојећим и планираним површинама и
објектима различите намене од којих су неки у функцији државног пута. У
границама плана постоји станица за снабдевање моторних возила горивом, на
стационажи км 10+500, са мотелом у залеђу.
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6.2. Мреже и капацитети јавне комуналне површине
6.2.1. Водоснабдевање
Према условима надлежног предузећа ЈКП„Водовод и канализација“, бр 6129/1од
21.04.2017.године, кроз простор плана највећим делом пролази изграђен
магистрални челични цевовод сирове воде Φ700мм којим се сирова вода
транспортује са рени бунарана на Морави до црпне станице у Жировници, и
даље до постројења за пречишћавање питких вода на Кошутњаку у Крагујевцу.
Са овог цевовода се снабдевају успутна насеља. У висинском погледу цевовод је
положен на дубини код "Енмон"-а на 1,93м а ког ЦС“ Жировница“до 3.0м, зависно
од конфигурације терена.
Од црпне станице Жировница до брда Рогац урађен је челични цевовод Φ 159.45
мм до резервоара са кога се снабдева насеље Бадњевац. Насеља Милатовац
,Никшић и Осојак снабдевени су водом директно са Моравског цевовода Φ 700
мм. Разводна мрежа за ова насеља је Д 110/99,4 и Д 90/81,4 мм цеви су положене
су на дубини од 1,0м у односу на постојећу нивелацију терена.
6.2.2. Електроенергетика
У обухвату плана од електроенергетских инсталација постоје нисконапонска
мрежа, каблови 10kV, далеководи 35kV и 10kV и две трафостанице 10/0,4kV. Све
постојеће инсталације уцртане су оријентационо, у складу са добијеним подацима,
а на кп. Бр. 1420/3 КО Жировница у зони петље налази се трафо страница 35/10kV.
6.2.3. Телекомуникације
Према условима надлежног предузећа „Телеком Србија“, утврђено је да се на
наведеним локацијама које су предмет Измена и допуна налази постојећа
телеекомуникациона инфраструктура: оптички каблови и ТК канализација, као је
приказано на графичком прилогу: бр.6 Сихрон план
6.2.4. Зеленило
Аутохтоне вегетације и као разделно зеленило на контакту обрадивих површина
је евидентирано у оквиру локација које су предмет планске разраде. Поред
аутохтоног зеленила у оквиру локација предметног Плана, присутна је и
зеленило у форланду реке, као и зеленило пољопривредног земљишта
заступљено у виду обрадивих површина и ливада, које доминира на предметном
простору.

II ПЛАНСКИ ДЕО

1.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
У графичким прилозима „План намене површина“, приказане су: планиране намене
површина у оквиру предметних локација са поделом на површине јавне и остале
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намене, инфраструктурни коридори у оквиру Измена и допуна плана као и у
непосредном контакту граница локација, а све у складу са планом чија се Измена
и допуна врши.
Измене и допуне плана у делу Правила уређења простора односе се на:
Општa правила уређења саобраћајне мреже
Општa правила уређења мреже јавне комуналне инфраструктуре
- Meре заштите од буке
Сва остала правила и услови за уређење који нису предмет ових II измена и
допуна важе из ПЛАНА детаљне регулације Државног пута М 1.11
КРАГУЈЕВАЦ-КОРИДОР X (ДЕОНИЦА БАТОЧИНА стационажа км 5+000 до
14+773)
1.1. Планиране површине за јавне намене
У оквиру грађевинског подручја, површине за јавне намене су једнаке укупној
површини Измена и допуна плана.
Табела 1: Парцеле јавних намена
Састоји се од катастарских парцела
Ознак
Намена
целе
а грађ.
катастарске
делови катастарских
парце
парцеле
парцела
ле
J1
Саобраћајница
827/1, 219, 218/1
у зони Претље
Градац
J1.1
Саобраћајница
240/1, 240/2
у зони Претље
Градац (приступ
ЦС)
Стубна
274
J2
трафостаница
Ј3
Црпна станица
217/1, 219
Ј4
Ј5

Ј6

Део
саобраћајнице
Део
саобраћајнице
на петљи
Жировница
Објекат ЈКП
Водовода на
Петљи
Жировница

1197/8, 1197/4
1455

1446/1, 1446/2, 1447/4

Катастарска
општина
Ко Градац
Ко Градац

Ко Градац
Ко Градац
Ко
Жировница
Ко
Жировница
Ко
Жировница

1.2. Биланс планираних намена
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Табела 2: Биланс планираних намена површина – упоредна табела
Намена површина у оквиру
План
грађевинског земљишта
П (хa)
%
Грађевинско земљиште јавне намене
Петља „Градац“
4,93
30
Петља „Жировница“ и
6,26
38
комунални објекат
Петља „Милатовац“
3,4
20
Приступи пут -измена 4
0,6
3,6
Приступи пут -измена 3
0,91
5,5
Инфраструктурни појас 0,17
1,2
измена 6
Црпна станица
0,19
1,7
Укупно
16,46
100
1.2.1. Подела на урбанистичке целине и зоне
Важећи план детаљне регулације, дефинисао је простор у оквиру граница захвата
као две урбанистичке целине. Другим Изменама и допунама Плана ове целине се
задржавају, као и зоне у оквиру прве целине. За локације које су предмет Измена и
допуна веже иста правила уређења и грађења из важећег Плана дата за целине и
зоне којима припадају.
На основу планиране намене површина, просторних ограничења и карактеристика,
а према важећем Плану детаљне регулације, простор у оквиру границе обухвата,
концептуално је разматран кроз следеће целине:
1. Зона петље "Градац"
Предложена измена се односи на промену стационаже десне изливне и уливне
рампе петље „Градац“. У првобитном планском документу и Идејном пројекту
десна изливна и уливна рампа је била на стационажи km 7+475.00, а овим
Планом, као и на основу урађеног Главног пројекта, десна изливно уливна рампа
се планира на стационажи km 7+650.00.
2. Црпна станица
Основним планом и главним пројектом, одводњавање у зони петље „Градац“ је
било решено путем два упојна поља, са десне стране у смеру раста стационаже.
Изведено упојно поље на стационажи km 7+850.00 не функционише па се овим
изменама планира изградња црпне станице на стационажи km 7+825.00 са десне
стране (која је предвиђена у Идејном пројекту).
3. Приступни пут до нове црпне станице
Предлог приступног пута до нове црпне станице, а одатле даље до
мелиорационог канала на км 8+725.00, којим се обезбеђује приступ њивама које
су остале "одсечене" изградњом пута, као и прилаз главном водоводном вентилу
магистралног цевовода Ø700mm на km 8+725.00, дефинисан је овим планом, у
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складу са условима надлежних институција.
4. Прилаз мотелу у насељу Жировница
Прилаз мотелу који се налази у склопу бензинске станице са леве стране у
насељу Жировница на km 10+500.00, овим планом је остварен планирањем
изливно-уливне траке са државног пута у зони бензинске станице.
5. Фазност изградње пута
Изградња државног пута IБ реда број 24 (М-1.11) предвиђена је у фазама која у
првој фази подразумева "мото-пут" са по две саобраћајне траке по смеру без
зауставних трака. Из саобраћајно - безбедносних разлога, овим планом је
предвиђена изградња „СОС“ ниша за принудно заустављање возила. Нише ће
бити постављене обострано дуж трасе, на приближном растојању од око 1km
између петљи. Све предвиђене нише биће у оквиру регулационог појаса пута.
6. Трафостаница у зони петље „Градац“
За потребе јавне расвете петље "Градац" и напајања нове црпне станице
"Градац", овим изменама и допунама је предвиђена изградња нове стубне
трафостанице 10/0,4кV, на левој страни, у зони раскрснице постојећих локалних
путева и на приближној стационажи државног пута од km 7+620.00. Веза са
постојећом трафостаницом "Лименка" остварена је надземним водом 104кV
оријентационе дужине 550 m.
7. Петља "Жировница"
У првој фази изградње, планира се проширење постојеће раскрснице у нивоу и
њена реконструкција у кружну раскрсницу (према урађеном главном пројекту) на
стационажи km 11+335.65. Кружном раскрсницом, пречника D=52m, биће
омогућен приступ свим постојећим садржајима у зони петље (привредним,
стамбеним...). Кружна раскрсница је дефинисана у појасу експропријације
усвојеног плана. Овим изменама и допунама, у зони петље „Жировница“
планирана је и сервисна саобраћајница
за пролазак пољопривредне
механизације испод државног пута кроз путни пролаз на km 11+612.55, као и
стајалиште јавног превоза са леве стране кружне раскрснице уз постојећи
локални пут. Осим тога, у зони кружне раскрснице, на катастарским парцелама
2663/1, 2665 и 2666, КО Жировница, на иницијативу ЈП „Путеви Србије“, овим
планом је предвиђена изградња комплекса Пункта за одржавање државних
путева. Пункт је предвиђен на површини од око 3860m2, са основном функцијом
сервисирања свих потребних радова зимског и летњег одржавања пута као и за
техничке интервенције код поремећаја одвијања саобраћаја због саобраћајних
незгода.Комплекс Пункта за одржавање државних путева планиран је у појасу
регулације државног пута.
У зони петље „Жировница“, овим планом, предвиђен је продужетак приступног
пута објектима трафостанице и водовода до пута на кп бр. 1443/1 и 1443/2 преко
парцеле бр.1548/1 и даље, веза овог пута са путем на кп 1549/1 и 1549/2, све КО
Жировница. На овај начин ће бити омогућен приступ пољопривредном земљишту
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на потезу Рогац.
У другој фази изградње, на стационажи од око km 11+335.00 биће изграђена
петља „Жировница“ са пуним програмом веза.
8. Заштита од буке
Урађеном техничком документацијом, у коридору државног пута су планиране
звучне баријере за заштиту околних насеља од буке. Овим изменама и допунама,
преиспитиване су позиције свих дефинисаних баријера и/или евентуално
промена микролакције планираних, односно постављање нових звучних баријера.
9. Петља Милатовац
На стационажи km 14+215.53, преко постојећег подвожњака остварена је веза
насеља Милатовац са државним путем у смеру ка и из Крагујевца. Овим
изменама и допунама се даје оквирна граница и смернице за директно
повезивање насеља Милатовац са Баточином. Уливно – изливна трака у смеру
према Баточини биће реализована у појасу регулације државног пута.

1.3. Саобраћајне површине
Планиране трасе и капацитети саобраћајне инфраструктуре
II изменама и допунама Плана детаљне регулације, у односу на основни план као
и I измена и допуна, планиране су следеће интервенције:
Приступ планираној црпној станици (са десне стране петље Градац) биће остварен
преко саобраћајнице, ширине 6m, која се одваја са уливно-изливне траке из
правца Баточине (ОСТ1 на графичком прилогу), укупне дужине око 115 m.
Приступ њивама које су остале "одсечене" изградњом пута, као и прилаз главном
водоводном вентилу магистралног цевовода Ø700mm биће остварен преко
постојећег приступног пута на насипу Лепенице (од моста ка насељу Градац) до
оријентационе стационаже км 7+747, као и преко новопланираног приступног пута
који се левом кривином одваја са насипа и иде према планираној црпној станици у
дужини од око 55м. У наставку, приступни пут се поклапа са планираним путем који
се са петље одваја према црпној станици (у дужини од око 75м, до оријентационе
стационаже државног пута од км 7+845) а затим, у наставку, приступни пут се води
паралелно са државним путем (у границама експропријације а по траси постојећег
пољског земљаног пута) до мелирационог канала који се налази на стационажи км
8+725. Поред приступа мелиорационом каналу и главном водоводном вентилу
магистралног цевовода, овим путем је омогућен приступ и пољопривредним
парцелама које су остале неприступачне изградњом државног пута високог ранга.
Постојећи приступни пут на насипу, у дужини од око 240, треба ојачати у складу са
условима надлежне институције која управља реком Лепеницом приликом израде
техничке документације.
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Укупна дужина планираног приступног пута од насипа Лепенице до мелиорационог
канала износи нешто мање од 1км (не рачунајући део који се преклапа са
приступом црпној станици) са ширином од 3,5м и са застором и носивошћу које
омогућавају несметано кретање пољопривредне механизације. Одводњавање је
предвиђено као површинско, у постојећи канал дуж државног пута.
На стационажи км 10+500, у зони постојеће пумпе и мотела предвиђена је изливноуливна трака са државног пута из правца Крагујевца ка Баточини. Приступ мотелу
који се налази поред пумпе биће остварен овом изливно-уливном траком преко
парцеле пумпе.
Изливна трака, ширине 3,5м (из смера Крагујевца) почиње на стационажи км
10+789 и има дужину од 243м. На стационажи км 10+638, планирана је изградња
аутобуског стајалишта у издвојеној ниши ширине 3м, док ће приступ парцелама у
непосредном окружењу мотела, из правца Крагујевца бити остварен укрштајем
између аутобуског стајалишта и пумпе на оријентационој стационажи од км
10+582.
Уливна трака са пумпе на државни пут у дужини од 246м почиње на стационажи км
10+789 а завршава се на стационажи км 10+546 у смеру Крагујевац – Баточина.
Преко ове изливно-уливне траке, поред пумпе и мотела, омогућен је директан
приступ и другим парцелама у залеђу и поред пумпе.
Имајући у виду да је изграђени државни пут „мото-пут“ без зауставних трака, II
изменама и допунама Плана, у циљу повећања безбедности, предвиђена је
изградња ниша за принудно заустављање возила („СОС“ ниша).
Нише за заустављање возила представљају посебна проширења изван проточних
возних трака на важнијим путним деоницама где нема континуалне зауставне
траке. Ова проширења се користе у случају изненадне потребе (нпр. квар на
возилу). Микролокација сваке нише биће утврђена кроз израду техничке
документације (у појасу регулације) на приближном међусобном растојању од 800
до 1000м. На овај начин, на предметној деоници пута биће постаљене обострано
следеће нише:
• Од почетка деонице (км 5+000) до петље „Градац“ – по две нише (на
приближном растојању од око 900м)
• Од петље „Градац“ до петље „Жировница“ – обострано по 3 нише (на
приближном растојању од око 900м)
• Од петље „Жировница“ до петље „Милатовац“ – по 2 нише на приближном
растојању од око 950м.
Нише се опремају одговарајућом саобраћајном и телекомуникационом опремом.
На слици која следи приказан је стандардни облик и димензије нише за принудно
заустављање.
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Овим II изменама и допунама Плана предвиђена је измена петље „Жировница“ у
односу на техничко решење дато претходном планском и техничком
документацијом. Ново решење петље „Жировница“, у првој фази изградње,
предвиђа проширење постојеће раскрснице у нивоу и њену реконструкцију у
кружну раскрсницу (према урађеном главном пројекту) на стационажи km
11+335.65. Кружном раскрсницом, пречника D=52m, биће омогућен приступ свим
постојећим садржајима у зони петље (привредним, стамбеним...). Кружна
раскрсница је дефинисана у појасу експропријације усвојеног плана. Овим
изменама и допунама, у зони петље „Жировница“ планирана је и сервисна
саобраћајница за пролазак пољопривредне механизације испод државног пута
кроз путни пролаз на km 11+612.55, као и стајалиште јавног превоза са леве
стране кружне раскрснице уз постојећи локални пут. Осим сервисне
саобраћајнице, у зони петље, овим Изменама и допунама предвиђена је и
изградња Пункта за одржавање државних путева, на површини од око 3860m2, у
појасу регулације државног пута, а у свему према урађеној техничкој
документацији.
У зони петље „Жировница“, овим планом, предвиђен је и продужетак приступног
пута објектима трафостанице и водовода до пута на кп бр. 1443/1 и 1443/2 преко
парцеле бр.1548/1 и даље, веза овог пута са путем на кп 1549/1 и 1549/2, све КО
Жировница. На овај начин ће бити омогућен приступ пољопривредном земљишту
на потезу Рогац
У другој фази изградње, на стационажи од око km 11+335.00 биће изграђена петља
„Жировница“ са пуним програмом веза.
На стационажи km 14+215.53, преко постојећег подвожњака остварена је веза
насеља Милатовац са државним путем у смеру ка и из Крагујевца. Овим
изменама и допунама се даје оквирна граница и смернице за директно
повезивање насеља Милатовац са Баточином.
Уливно – изливне траке које би омогућиле пун програм веза у зони насеља
Милатовац могуће је остварити у оквиру границе регулације државног пута
(приближно од стационаже км 13+600 до км 14+150) у дужинама од минимум
250м и са ширином од 3,5м. Микролокација и облик нових прикључака у зони
петље „Милатовац“ биће прецизиран израдом техничке документације.
Планско решење саобраћајних површина у границама II измена и допуна Плана
детаљне регулације дато је у графичком прилогу бр.3 “План саобраћаја,
нивелације и регулације“.
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1.4. Комунална инфраструктура – правила уређења и грађења
1.4.1.Хидротехничка инфраструктура
Измене и допуне плана односе се на:
1. У зони петље „Градац“ челични цевовод Ф700м има трасу приказану на
графичком прилогу 05.Синхрон план. На местима испуста Ф150мм (дубина
1.5м) и ваздушног вентила Ф80мм изграђене су шахте на цевоводу
(2.2,х2.2м),
2. Планиран је нови положај Црпне станице које је одговарајући с аспекта
трасе цевовода;
3. За Цевовод Ф700м треба планирати прелазак преко мото-пута у складу са
прописима. Такође, за приступни пут треба дефинисати прелаз преко цеви;
4. На делу петље „Жировница“ на катастарским парцелама 1446/5, 1446/6,
1447/8 се налази Црпна станица која се планира као јавна комунална
површина. На делу кружне раскрснице потребно је поставити заштитну
облогу цевовода због динамичког удара саобраћаја;
5. Приликом изградње петље „Милатовац“ са пуним програмом везе потребно
је водити рачуна о изграђеној разводној мрежи за насеље Никшић и Совјак
Д90/814 и 6317
Правила грађења
Водовод се морају трасирати тако:
• да не угрожавају постојеће и планиране објекте, као и планиране намене
коришћења земљишта,
• да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
• да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
• да се води рачуна о геолошким особинама тла и подземним водама.
Вертикална удаљеност водоводних цеви од осталих инсталација (гасовод,
топловод, електро и телефонски каблови) при укрштању не сме бити мање од 0,5
m.
Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних
каблова при укрштању.
У случају прелаза цеви испод саобраћајница, исте се морају водити у заштитној
челичној цеви.
Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0 m од врха цеви
до коте терена, а падови према техничким прописима у зависности од пречника
цеви.
Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља објекта је 1,5 m.
Минимално дозвољено растојање при паралелном
инсталацијама износи:
• међусобно водовод и канализација ..............0,40 m

вођењу

са

другим
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до електричних и телефонских каблова .........0,50 m

Избор материјала за изградњу водовода и канализационе мреже, као и опреме,
извршити уз услове и сагласност надлежног Јавног комуналног предузећа.
На канализационој мрежи код сваког рачвања, промене правца у хоризонталном и
вертикалном смислу, промене пречника цеви, као и на правим деоницама на
приближном растојању од 160D, постављају се ревизиони силази од бетонских
цеви Ø1000 mm са дном у виду бетонске кинете и са ливено-гвозденим шахт
поклопцима отпорним на планирано саобраћајно оптерећење.
Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом.
Код пројектовања и изградње, обавезно је поштовање и примена свих важећих
техничких прописа и норматива из ове области.

1.4.2.Електроенергетска инфрструктура
Измене и допуне плана односе се на:
1. Планирана је локација за стубну ТС 10/0,4 кV снаге 250КVA са напојним
водом 10kV. На раскрсници треба поставити разводни ормар са каблом
РР00-А 4х150мм²
2. Постојећи ДВ 10kV који полази са ТС 35/10 кV „Жировница“ и прелази
локани пут планирати да се замени кабловским водом 3х1х150мм² тип ХНЕ
49А до позиције планиране стубне ТС ТС 10/0,4 кV 100КVA
3. Поставити ПВЦ заштиту кабловског вода на прелази преко: локаних путева
(према Жировници и Бадњевцу); на делу приступне саобраћајнице
Жировница – Бадњевац где постојећи кабл прелази; од спољашње ивице
кружне раскрснице према зеленој површини; на прелазу преко кружног
тока, испод коловоза; све у складу са графичким прилогом 06. Синхром
план
4. Израдити елаборат укрштања путева (пут Жировница- Бадњевац и
пристипни пут) и двоструког далековода ДВ35 кV према смерницама из
Услова ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуције Крагујевац бр.
96294/2
Правила грађења
При изградњи инфраструктуре потребно је водити рачуна о положају и дубини
постојећих подземних инсталација. Такође потребно је предузети све потребне
мере обезбеђења и заштите како би подземна мрежа остала на прописаној дубини
од 0,8 m а све у складу са важећим прописима Техничке препоруке ЕД Србије бр.З.
Извођач је обавезан да преузме све потребне мере предострожности како не би на
било који начин дошло до угрожавања механичке стабилности армирано-бетонских
стубова и електричне исправности електроенергетских објеката.
Обавезан је ручни ископ приликом извођења радова у близини електроенергетских
објеката.
Код реконструкције мреже ниског напона треба поштовати одредбе „Правилника о
техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова “(Сл.лист
СФРЈ бр.6/92).
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У зонама где је предвиђена израда кабловске мреже за напајање потрошача и
уличне расвете, исту треба градити према техничкој препоруци ЕД Србија бр.3
„Избор“ и „Полагање енергетских каблова у електродистрибутивним мрежама 1KV,
10kV, 20kV, 35kV“ у складу са условима ЕПС Дистрибуција, Огранак
Електродистрибуције Крагујевац бр. 96294/2
Код паралелног вођења приближавања и укрштања енергетских каблова са другим
врстама инсталација и објеката морају се обезбедити потребни минимални
размаци који износе:
• 0,4m – од цеви водовода и канализације ако је напонски ниво кабла до 20kV
односно 0,5m – ако је напоснки ниво кабла 35kV
• 0,5m – од телекоминикационих каблова ако је напонски ниво кабла до 20kV
односно 1m – ако је напонски ниво кабла 35kV
• 0,7m - ако је напонски ниво кабла 35kV
Није дозвољено паралелно вођење енергетског кабла, испод или изнад гасовода
топловода и цеви водова и канализације.
Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла је могуће уз поштовање
минималног размака, под углом што ближе 90°, не мање од 30° у насељу односно
45° ван насеља.
Енергетски кабл се полаже испод телекомуникационог кабла.
Ако се потребни размаци не могу постићи енергетски кабал се полаже у заштитну
цев дужине најмање 2m, са обе стране место укрштања , или целом дужином код
паралелног вођења.
У односу на зидове или темеље грађевинских објеката минимални размак треба да
је 0,3m.
На прелазу преко саобраћајнице кабл се полаже у кабловској канализацији,
односно у заштитној цеви на дубини мин.1,4m испод површине коловоза, са
армирано-бетонском плочом на 20cm изнад кабла.
Стубови надземне мреже могу се постављати на тротоар или у зелени појас
непосредно поред коловоза саобраћајнице, пожељно на удаљености 0,5 m од
ивице коловоза што се односи и на мрежу јавне расвете .
Код израде надземне мреже 1kV са СКС-ом распон бетонских стубова треба да је
максимално 40 m, а за кућне прикључке до 25 m.
Није дозвољено полагање СКС 1kV директно у земљу. У таквим случајевима исти
се полаже у заштитне цеви да би се онемогућио директан додир СКС-а са земљом.
1.4.3. Телекомуникациона инфраструктура
Измене и допуне плана односе се на:
Допуну трасе телекомуникационим водовима у складу са добијеним Условима
„Телеком Србија“ Извршна јединица Крагујевац, бр.140950/2-2017 од
17.05.2017.године.
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Сви инвеститори у подручју захвата планских решења дужни су да се придржавају
Закона о електронским комуникацијама као и Упуства Републичке Агенције за
електронске комуникације РАТЕЛ о реализацији техничких и других захтева
прилико изградње електронске комуникационе мреже
Планира се да тк мрежа буде подземна због чега је неопходно обезбедити
приступ свим планираним и постојећим објектима путем тк канализације. Да би се
обезбедили капацитети телекомуникационе инфраструктуре за планирану
изградњу, за повезивање претплатника, односно планираних и постојећих
објеката, на тк мрежу, позиција окана, односно растојања између окана је тако да
распон
између два окна није већи од 60m у зависности од ситуације на терену и других
инсталација комуналне инфраструктуре;
Извођач радова је обавезан да приликом извођења радова на местима
приближавања и укрштања предметне улице и ТК каблова поштује важеће
техничке прописе на следећи начин:
• измештање извршити уз минимални прекид ТК саобраћаја, уз обавезно
присуство овлашћеног техничког лица, предузети све потребне и
одговарајуће мере предострожности како неби дошло до угрожавања
механичке стабилности и електричне исправности постојећих ТК каблова,
ископ рова у зони подземних дистрибутивних ТК каблова - на местима
непосредног приближавања и укрштања, извршити искључиво ручним
путем уз обавезну примену заштите ТК каблова од механичког оштећења,
слегања тла итд.
• Положај цеви и условљених окана одредити у зависности од ситуације на
терену, односно од положаја подземних инсталација комуналне
инфраструкгуре.
Димензије
условљених
окана
требада
износе
110x150x190cm (ширина х дужина х висина).

1.4.4. Правила уређења за зеленило и зелене површине
У оквиру обухвата Плана планирано је зеленило у оквиру регулације
саобраћајница.
За озелењавање дуж саобраћајница планирано је ниско растиње.
Обзиром да су парцеле које се граниче са планским подручјем остале намене са
већ постојећим растињем и дрвећем, у складу са планираном ширином тротоара,
није планирано постављање дрвореда дуж тротоара.

1.5. Мере заштите и унапређења животне средине - Мере заштите од
буке
Ради заштите од буке у животној средини и затвореним просторијама која настаје
као резултат одвијања саобраћаја на путевима, поред законских мера (које су у
домену државних активности), потребно је спровести планерско-пројектантске,
саобраћајне и грађевинске мере.

72

БРОЈ XVIII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

ГОДИНА 2017.

1) Планерско-пројектантске мере су превентивне мере које се предузимају при
просторном планирању подручја уз путеве, при планирању путева и пројектовању
објеката – неопходно је поштовање намене површина планиране планском
документацијом, тј. контролисана изградња објеката стритно у зонама планираним
искључиво за планиране намене и на основу правила грађења која обезбеђују да
се нови објекти постављају у зонама које неће бити угрожене саобраћајном буком у
складу са прописима (датим у Табели 1.)
Табела бр.1.- Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору (Уредба
о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини –
"Службени гласник РС", број 75/10) – максимално дозвољени нивои буке за дан и
ноћ су дати у осенченом реду у табели)
Намена простора

Највиши дозвољени ниво спољашње буке
dB(А)
дан

ноћ

Подручја за oдмор и рекреацију, болничке
зоне и опоравилишта, културно-историјски
локалитети, велики паркови

50

40

Туристичка подручја, мала и сеоска насеља,
кампови и школске зоне

50

45

Чисто стамбена насеља

55

45

Пословно-стамбена
подручја,
трговинскостамбена подручја, дечија игралишта

60

50

Градски
центар,
занатска,
трговачка,
административно-управна
зона
са
становима,
зоне дуж
аутопутева
и
магистралних саобраћајница

65

55

Индустријска, складишна и сервисна подручја
и транспортни терминали без становања

На граници зоне, бука не сме прелазити
нивое у зони са којом се граничи

Основу за дефинисање зона које ће бити угрожене буком од саобраћаја на
предметном државном путу и у којима локације и намене нових објеката морају
бити у складу прописаним вредностима, представљају зоне потенцијалне
угрожености од буке дате у Студији процене утицаја Пројекта Државног пута I реда
М1.11. Крагујевац – Коридо X (деоница Баточина стац. км.5+000 до 14+773) на
животну средину - ЈП "Дирекција за урбанизам Крагујевац", 2011.год. и Пројекту
техничких мера заштите у оквиру техничке документације, "Урбиспројект", Нови
Сад, 2012.год.).
Према наведеној документацији оријентациона минимална удаљеност објеката од
ивице предметног државног пута износи 25-30 метара, али она подлеже корекцији
у складу са конфигурацијом терена, спратношћу објеката и њиховом наменом, као
и карактеристикама коловозне конструкције и застора, техничким елементима
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трасе, те брзином кретања возила и структуром саобраћајног тока. У складу са тим
су у техничкој документацији извршене корекције прорачуна и назначене изофоне
у оквиру којих један број постојећих објеката "лежи" у зонама у којима се очекује
бука већа од прописане (Графички прилог бр. 6: Карта буке у зони пута М1.11 за
ноћне услове одвијања саобраћаја). Поред тога, поједине зоне дуж предметног
државног пута су просторно-планском и урбанистичком документацијом планиране
за стамбене и привредне намене, те је заштиту од буке могуће спровести на два
начина:
- начин 1: у оквиру ових зона неопходно да грађевинска линија иза које се
постављају нови објекти у Планском подручју, буде на удаљености на којој се
очекује да бука од саобраћаја буде у дозвољеним границама (65 dB(А) за дан и 55
dB(А) за ноћ). При спровођењу овог ПДРа као и ППО и урбанистичког плана за
насељене зоне општинског центра Баточине, неопходно је обебедити ово
минимално удаљење нових објеката, у складу са акустичким зонама одређеним
изофонама у Графичком прилогу бр. 6: Карта буке у зони пута М1.11 за ноћне
услове одвијања саобраћаја, као и свим прорачуном акустичких зона из техничке
документације.
- начин 2: у оквиру ових зона нови објекти се могу постављати и на
удаљености мањој од неопходне за обезбеђење заштите од буке (уз поштовање
прописа безбедности саобраћаја), али је у том случају неопходно да се уз
предметни државни пут поставе звучне баријере.
Дефинисање тачне позиције и пројектних решења заштитних баријера конструкција за заштиту од буке обавиће се кроз израду техничке документације,
односно пројекта техничких мера заштите од буке.
При пројектовању објеката у зонама у којима се очекује повећан извор буке
препоручује се примена правилног распореда просторија, оријентације отвора,
примена квалитетних материјала за зидове, фасаде, кровни покривач и остале
грађевинске елементе објекта (прозори, врата и сл.), који имају добре изолационе
способности у погледу спречавања ширења спољне буке унутар објекта.
Такође, неопходно је успостављање и функционално дефинисане/класификоване
мреже путева која омогућава успостављање заштићених стамбених подручја и
повезивање индивидуалног моторног саобраћаја на околним локалним
саобраћајницама са коридором предметног државног пута искључиво на местима
укрштања предвиђеним техничком документацијом и овим Планом.
При пројектовању предметног државног пута применити таква решења која
минимизирају саобраћајну буку: решења којима се обезбеђује уједначен ток
саобраћаја без оштрих кривина и великих подужних нагиба, кружне раскрснице као
боље решење које обезбеђује уједначенији и мање узнемирујући ток саобраћаја,
као и потребну ширину путног појаса у оквиру којег се може обезбедити простор за
подизање звучних баријера).
2) Саобраћајне мере обухватају саобраћајно-техничке и саобраћајно-правне мере
које су потребне за заштиту животне средине од буке, треба првенствено да буду
усмерене на побољшање тока саобраћаја у смислу уједначавања брзине возила,
односно ограничења брзине.
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У случају ограничења која се односе на одвијање саобраћаја, потребно је
понудити/обезбедити одговарајуће просторе за паркирање возила у случају
потребе контролисања саобраћајног тока и забране одвијања саобраћаја.
3) Грађевинске мере на путевима и објектима који се уз њих налазе подразумевају
грађевинско-техничке мере које се односе на заштиту околине од буке и обухватају
мере које се односе на израду коловозног застора, грађевинске мере које се
односе на изградњу објеката у околини предметног државног пута, као и мере за
смањење ширења буке (баријере).
Када је реч о коловозном застору на путевима као мери заштите од буке, потребно
је у обзир следеће:
- извођењем застора мора да се обезбеди минималан ниво буке на извору, а
поготово на деловима пута кроз насељене зоне у којима прорачуни показују да се
може пчекивати ниво буке изнад прописаних вредности,
- коловоз је потребно редовно одржавати, нарочито после било каквих
ископавања,
- пут не сме да буде равномерно профилисан и не сме да има попречне жљебове,
- потребно је спречити/уклонити појаву неравнина, степеника, прагова и
деформација,
- поклопце за шахтове, као и друге уграђене објекте треба поставити на местима
која се у
најмањој могућој мери употребљавају за прелаз возила (изван
колотрага),
- прелази на конструкције/проширења мостова/надвожњака и делова петљи треба
да стварају што је могуће мању буку.
Грађевинске мере подразумевају професионално извођење грађевинских радова и
детаља, уз исправну употребу и уградњу изолационих и тихих материјала зидова и
кровног покривача, у складу са пројектно-техничком документацијом. У складу са
тим, приликом изградње нових и реконструкције постојећих објеката примењивати
грађевинске материјале који добро апсорбују буку, као и прозоре, врата и друге
елементе који добро изолују унутрашњост објекта од спољње буке.
У насељеним подручјима спречити да ниво буке буде изнад граничних вредности,
техничким мерама заштите у облику звучних баријера одговарајућих материјала и
облика, који ће у што мањој мери нарушити визуелна својства предела;
ефикасност објеката за смањење ширења буке се у принципу повећава њиховом
висином и дужином, као и са смањењем удаљености од пута. Материјали који се
примењују за изградњу ових зидова морају добро апсорбовати звук, а облик
зидова треба да додатно спречи ширење буке ка објектима или деловима објеката
који се налазе на позицијама (више коте у односу на извор буке) где бука која
допире прелази дозвољене нивое. Све перформансе баријера за заштиту од буке,
њихове тачне позиције и начин изградње ће се одредити кроз израду одговарајуће
техничке документације.
Приликом планирања заштите од буке потребно је водити рачуна о томе да избор
конструкције и позиција одговарају захтевима смањења буке, да конструкционо и
грађевински буду одговарајуће израђене да се обезбеди њихово дуготрајно и
квалитетно фнкционисање.
Основе за израду и постављања конструкција за заштиту од буке треба да буду у
складу са стандардима СРПС ЕН 1793 и СРПС ЕН 1794 и СРПС ЕН 14388.
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Конструкције за заштиту од буке треба да буду изведене тако да се приликом
проласка буке, која настаје одвијањем саобраћаја, кроз конструкцију за заштиту од
буке (узимајући у обзир све елементе конструкције) она смањује за најмање 25
dB(А). Изолацију буке коју изводе конструкције за заштиту од буке треба
проверавати лабораторијским мерењима у складу са стандардом ИСО 140-3, док
се процена изводи у складу са стандардом СРПС ЕН 1793-2.
На основу конструкције, елементи конструкције могу бити:
- једнослојни, углавном се изводе од полиакрила или поликарбоната,
- двослојни, углавном се изводе од цемент
- израђени од бетона и дрво-бетона и
- вишеслојни (сендвич), углавном се изводе од дрвета, метала и стакло-цемента.
Целокупна конструкција за заштиту од буке мора, без већих оштећења или
деформација, да издржи дозвољено слегање темеља које је утврђено
геотехничком студијом.
Сви елементи конструкције за заштиту од буке у двослојним или вишеслојним
елементима за заштиту од буке треба да буду димензионисани у складу са
предвиђеним оптерећењима, која су наведена у статичком прорачуну.
Дуж конструкције за заштиту од буке потребно је обезбедити уздужно и попречно
одводњавање тако да су сви елементи конструкције за заштиту од буке, углавном
структурни елементи, на одговарајући начин заштићени од негативног утицаја
атмосферских вода.
Када је реч о конструкцијама мостова на које је отежан приступ, горњи део
конструкције за заштиту од буке изнад висине коловоза зависи од одговарајуће
опреме којом се редовно проверава стање конструкције моста Причвршћивање
конструкције за заштиту од буке на ивицу објекта мора да буде изведено у складу
са одредбама важећих техничких

2.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Изградња и реконструкција објеката мора бити усклађена са Законом о планирању
и изградњи (“Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка,64/10-оУС, 24/11,
121/2012, 42/2013- оУС, 98/2013-оУС, 132/2014 и 145/14) уз обавезу поштовања
правила парцелације, регулације, параметара и правила изградње дефинисаних у
Плану.
Целокупна површина измене и допуне Плана је планирана за површине јавне
намене и то за саобраћајне површине и комуналне објекте и инфраструктура.
Изградња
и
реконструкција
комуналне
инфраструктуре
(водовода,
електроенергетске инфраструктуре, атмосферске канализације, топловодне мреже
и телекомуникационе) планира се заједно са радовима на изградњи
саобраћајница.
У оквиру Плана није дозвољена изградња објеката осталих намена. Самим тим не
постоји потреба прописивања урбанистичких параметара за изградњу објекта у
оквиру плана као што су:
- положај објекта у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске
парцеле,
- највећи дозвољени индекси изграђености / индекси заузетости,
- највећа дозвољена спратност и висина објеката,
- најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката међусобно и објеката од
границе парцеле,
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- услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели,
- услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање
возила,
- ограђивање парцела.

2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ЗЕМЉИШТУ ЈАВНЕ НЕМЕНЕ
Саобраћајнице и саобраћајне површине
Све измене и допуне саобраћајних површина утврђене предметним Планом
изводе се на јавним саобраћајним површинама (петља „Жировница, приступни пут
до нове црпне станице и мелирационог канала, изливне и уливне траке на петљи
„Милатовац“, у зони аутобуског стајалишта и бензинске станице и мотела у
Жировници, нише за принудно заустављање возила и сл.) и морају се пројектовати
по прописима, нормативима и стандардима за јавне путеве и објекте на њима на
основу Закона о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 123/2007,
101/2011, 93/2012 i 104/2013).
Процедуре израде и усвајања пројеката, као и само грађење саобраћајне
инфраструктуре, мора се спроводити у свему према важећој законској регулативи.
Процедуре и активности на пројектовању и грађењу саобраћајне инфраструктуре,
инсталација техничке инфраструктуре морају се обједињавати.
У току израде техничке документације саобраћајнице са припадајућом
инфраструктуром, уколико постоји прихватљивије решење у инвестиционо техничком смислу, у оквиру планом дефинисане регулације саобраћајнице, могуће
су прерасподеле попречног профила које не утичу на режим саобраћаја, измене
геометрије ивичних линија у границама регулације, уклапање у геометрију
постојећих саобраћајница које нису у свему изведене према важећој планској
документацији, нивелациона одступања од планом дефинисаних кота ради
усаглашавања са постојећим стањем, прерасподела планираних водова,
капацитета и садржаја планиране инфраструктурне мреже. За све овакве промене
неопходно је прибавити сагласност свих надлежних Јавних комуналних предузећа
и институција чије се инсталације налазе у профилу саобраћајница.
Основна правила за изградњу и реконструкцију путне мреже и објеката на њој:
•
•

•

Све саобраћајнице на територији II измена и допуна Плана су јавне
саобраћајнице.
Трасе новопланираних објеката (петље «Жировница» и «Милатовац»,
уливно-изливне траке, нише и сл.) као и саобраћајница (приступни пут) у
ситуационом и нивелационом плану прилагодити терену и котама изведених
саобраћајница са одговарајућим подужним и попречним падовима.
Коловозну конструкцију планираних објеката и саобраћајница утврдити
сходно рангу саобраћајнице, оптерећењу, као и структури возила која ће се
њоме кретати, за пројектни период од 20 година, а према важећим
стандардима и нормативима базираним на СРПС У.Ц4.012, према
„Правилнику о техничким нормативима за димензионисање коловозних
конструкција“ и „Пројектовање флексибилних коловозних конструкција“ и
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другим пратећим прописима.. Коловозни застор треба да је у функцији
саобраћајнице, подужних и попречних нагиба, као и начина одводњавања
застора
Приликом пројектовања користити и податке о климатско хидролошким
условима, носивости материјала постељице и других елемената коловозне
конструкције (за израду новог коловоза и ојачање постојеће коловозне
конструкције).
Одвођење површинских вода са коловоза и контактних површина трупа пута
са околним тереном, вршити преко система каналета, отворених канала,
пропуста и сепаратора, а усмерети према оним местима који су и до сада
функционисали за те потребе уз евентуалну употребу црпних станица.
У зони планираних петљи пројектовати осветљење према важаћим
стандардима из ове области.
Ради заштите путева од спирања и одроњавања, потребно је, ако природа
земљишта допушта, да косине усека, засека и насипа, као и друге косине у
путном земљишту буду озелењене травом, шибљем и другим растињем које
не угрожава прегледност пута.
Ограде, дрвеће и засади поред путева подижу се тако да не ометају
прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја. Ограде, дрвеће и
засади поред путева се морају уклонити уколико се, приликом реконструкције
или рехабилитације пута, дође до закључка да негативно утичу на
прегледност пута и безбедност саобраћаја.
Саобраћајну сигнализацију и пратећу опрему пута пројектовати према
категорији државног пута 1. реда резервисаног за саобраћај моторних возила
(мото пут).
Светли профил у зони петљи димензионисати на минимално 4,5м слободне
висине од равни коловоза.
На планираном стајалишту у зони бензинске станице и мотела (насеље
Жировница) је могуће постављање урбаног мобилијара (корпе за отпатке,
клупе, жардињере, запреке према коловозу и сл).
Планирано стајалиште повезати са објектима у залеђу бенѕзнске станице
тротоарима минималне ширине 1,5м који су оивичени ивичњацима
Заштитни појас у зони државног пута 1. реда износи 20м, а у појасу
општинских путева заштитни појас износи 5м . У заштитном појасу није
дозвољена изградња грађевинских објеката (Закон о јавним путевимаСлужбени гласник Републике Србије бр.101/2005).

Услови за постављање инсталација у појасу Државних путева
На простору који је предмет овог плана доминира државни пут IБ реда бр. 24 као
јавни пут који је у надлежности Јавног предузећа ''Путеви Србије'' и за које се
полагање и изградња електроенергетске и телекомуникацоне инфраструктуре
мора вршити на следећи начин и испуњавати следеће услове:
- У заштитном појасу јавног пута на осноаву члана 28.став 2. Закона о јавним
путевима (''Сл.гласник РС'', број 101/2005), може се градити, односно
постављати телекомуникациони и електроенергетски водови, инсталације и
постројења и сл., по предходно прибављеној сагласности управљача јавног
пута који садржи саобраћајно-техничке услове.
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Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као
јавно добро путеви-својина Републике Србије, и на којима се ЈП „Путеви
Србије'', Београд води као корисник, или је ЈП 'Путеви Србије'', Београд
правни следбеник корисника.

Општи услови за постављање инсталација:
- Трасе планиране инсталације се морају пројектно усагласити са постојећим
инсталацијама поред и испод предметних путева.
Услови за укрштање инсталација са предметним путем:
- Укрштања инсталација са путем може се вршити искључиво механичким
подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној
цеви.
- Заштитна цев мора бити постављена и пројектована на целој дужини
између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољна ивица
реконструисаног коловоза), увећана за по 3м са сваке стране,
- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже
горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35.
- Минимална дубина предеметних инсталација и заштитних цеви испод
путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна
канала до горње коте заштитне цеви износи 1,0м.
- Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се
стубови поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба,
мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди
сигурносна висина од 7м од највише коте коловоза до ланчанице, при
најнеповољнијим температурним условима.
Услови за паралелно вођење инсталација на предметном путу:
• Предметне инсталације морају бити постављене минимално 3м од крајње
тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне
ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног
коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза, на
ванградској деоници пута,
• На местима где није могуће задовољити услове из предходног става мора
се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.
Сва остава правила грађења која се односе на изградњу секундарне саобраћајне
мреже и мреже и објеката јавне инфраструктуре примењују се из ВАЖЕЋЕГ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Државног пута М 1.11 КРАГУЈЕВАЦ-КОРИДОР
X (ДЕОНИЦА БАТОЧИНА стационажа км 5+000 до 14+773)

3.0. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
План представља плански основ за формирање грађевинских парцела јавне
намене, издавање информација о локацији и локацијских услова, све у складу са
правилима овог Плана и у складу са Законом о планирању и изградњи (“Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка,64/10-оУС, 24/11, 121/2012, 42/2013-оУС,
50/2013-оУС, 98/2013-оУС, 132/2014 и 145/14).
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Овим планом је могућа парцелација и препарцелација јавних саобраћајних
површина у циљу фазног спровођења, тако да свака фаза представља
функционалну целину.
До реализације планираних решења инфраструктурних мрежа дозвољена је
примена техничких решења, уз прибављање одговарајућих услова и сагласности
надлежних институција и предузећа пре издавања локацијских услова.
Ове, II Измене и допуне Плана представљају саставни део важећег Плана
детаљне регулације Државног пута М-1.11 КРАГУЈЕВАЦ-КОРИДОР X (ДЕОНИЦА
БАТОЧИНА стационажа км 5+000 до 14+773) (Службени гласник општине
Баточина бр. 11/10) и заједно са Изменама и допунама Плана детаљне регулације
државног пута I реда M-1.11 Крагујевац-Коридор X (деоница Баточина стационажа
km 5+000 до 14+773) - ("Сл. гласник Општине Баточина" бр. 20/16).
Обухватају следеће измене:
1. II Измена и допуна: Зона петље "Градац"
Предложена измена се односи на промену стационаже десне изливне и уливне
рампе петље „Градац“. У првобитном планском документу и Идејном пројекту
десна изливна и уливна рампа је била на стационажи km 7+475.00, а овим
Планом, као и на основу урађеног Главног пројекта, десна изливно уливна рампа
се планира на стационажи km 7+650.00.
2. II Измена и допуна: Црпна станица
Овим изменама планира изградња црпне станице на стационажи km 7+825.00 са
десне стране (која је предвиђена у Идејном пројекту).
3. II Измена и допуна: приступни пут до нове црпне станице
Планира се приступни пут до нове црпне станице, који се одваја са петље
„Градац“. Такође се планира и приступни пут од краја насипа реке Лепенице,
преко приступног пута црпној станици даље до мелиорационог канала на км
8+725.00, због приступа њивама које су остале "одсечене" изградњом пута, а и
због прилаза главном водоводном вентилу магистралног цевовода Ø700mm на
km 8+725.00,.
4. II Измена и допуна: Прилаз мотелу у насељу Жировница
Планира се прилаз мотелу (и прикључак из насеља Жировница) који се налази у
склопу бензинске станице са леве стране у насељу Жировница на km 10+500.00,
5. II Измена и допуна: Фазност изградње пута
Изградња државног пута IБ реда број 24 (М-1.11) предвиђена је у фазама која у
првој фази подразумева "мото-пут" са по две саобраћајне траке по смеру без
зауставних трака. Из саобраћајно - безбедносних разлога, овим планом је
предвиђена изградња „СОС“ ниша за принудно заустављање возила.
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6. II Измена и допуна: Трафостаница у зони петље „Градац“
За потребе јавне расвете петље "Градац" и напајања нове црпне станице
"Градац", овим изменама и допунама је предвиђена изградња нове стубне
трафостанице 10/0,4кV, у зони раскрснице постојећих локалних путева и на
приближној стационажи државног пута од km 7+620.00. Веза са постојећом
трафостаницом "Лименка" остварена је надземним водом 104кV оријентационе
дужине 550 m.
7. II Измена и допуна: петља "Жировница"
У првој фази изградње, планира се проширење постојеће раскрснице у нивоу и
њена реконструкција у кружну раскрсницу на стационажи km 11+335.65, пречника
D=52m. Овим изменама и допунама, у зони петље „Жировница“ планирана је и
сервисна саобраћајница
за пролазак пољопривредне механизације испод
државног пута кроз путни пролаз на km 11+612.55, као и стајалиште јавног
превоза са леве стране кружне раскрснице уз постојећи локални пут. Такође је
планирана и изградња Пункта за одржавање државних путева у зони раскрснице,
као и везама са локалним саобраћајницама приступ пољопривредном земљишту
на потесу Рогац.
У другој фази изградње, на стационажи од око km 11+335.00 биће изграђена
петља „Жировница“ са пуним програмом веза.
8. II Измена и допуна: Заштита од буке
До сада урађеном техничком документацијом, у коридору државног пута су
планиране звучне баријере за заштиту околних насеља од буке. Овим изменама и
допунама је извршено преиспитивање позиције свих дефинисаних баријера,
односно разматране су потребе за постављањем нових звучних баријера. Звучне
баријере ће се прецизно дефинисати и постављати унутар јавног земљишта
одређеног за предметни државни пут, а према техничкој документацији, односно
пројекту техничких мера заштите од буке. Приликом израде тове техничке
документације морају се узети у обзир како постојећи објекти и њихова угроженост
буком, тако и потреба заштите нових објеката који ће се градити у складу са
планираним наменама (привредни и стамбени објекти у зонама одређеним ППО и
урбанистичко-планском документацијом за општински центар Баточину) лоцирани
у складу са Законом (у погледу обезбеђења заштитног појаса пута).
9. II Измена и допуна: Петља Милатовац
На стационажи km 14+215.53 овим изменама и допунама је постојећи непотпуни
програм веза бити промењен и планиран као петља са пуним програмом веза.
Сви делови плана који нису обрађени овим Изменама и допуна у потпуности
важе и користе се из важећег плана чија се Измена и допуна врши.
Саставни део Плана детаљне регулације су и:
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
1.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
5.1.
5.2.
6.

Катастарско топографска подлога са границама Измена и 1: 5000
допуна
План намена површина петља Градац
1: 1000
1: 1000
План намена површина петља Жировница
1: 1000
План намена површина петља Милатовац
1: 1000
План саобраћаја, нивелације и регулације
План парцелације

1: 1000

Синхрон план

1: 1000

Карта буке у зони пута М1.11 за ноћне услове одвијања саобраћаја

1: 5000

На основу члана 7. и 20. Закона
о локалној самоуправи (..Службени
гласник РС", број 129/07, 83/2014др.закон и 101/2016), члана 5. и 6.
Закона
о
јавним
предузећима
(„Службени гласник РС", број
15/2016), члана 2. и 3. Закона о
комуналним
делатностима
(„Службени гласник РС“ број 88/2011
и 104/2016), као и члана 36. став 1.
тачка 8. Статута општине Баточина
(,,Службени
гласник
општине
Баточина“ број 10/08, 5/15), на
седници
Скупштине
општине
Баточина, одржаној дана 21.07.2017.
године, донета је
ОДЛУКУ
о другој нзмени Одлуке о
усклађивању пословања Јавног
предузећа "Лепеница Баточина" из
Баточине са Законом о јавним
предузећима
Члаи 1.
У Одлуци о
пословања
Јавног

усклађивању
предузећа

"Лепеница Баточина" из Баточине са
Законом о јавним предузећима ("Сл.
гласник општине Баточина", број
14/16 и 22/16) члан 13. мења се и
гласи:
’’Члан 13.
Претежна
делатност
предузећа је:

Јавног

Шифра

Назив и опис делатности

81.30

Услуге
уређења
и
одржавања
околине,
обухвата уређење и
одржавање паркова и
вртова за: приватне куће
и стамбене зграде, јавне
зграде (школе, болнице,
цркве итд). градске
зелене
површине
и
гробља, зеленило уз
саобраћајнице,
индустријске п пословне
зграде,
уређење
и
одржавање зеленила и
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спортеких
терена,
сађење
дрвећа
за
заштиту
од
ветра,
ерозије и др.

Комунална делаатност:
улица и путева.
43.21

Комунална делатност: одржавање
јавних зелених површина.
Осим наведене претежне
делатности, Јавно предузеће ће се
бавити и другим комуналним
делатностима, и то:
Шифра

Назив и опис делатности

38.11

Скупљање отпада који
није опасан (послови на
одржавању чистоће на
површинама
јавне
намене као што је
чишћење
и
прање
асфалтних, бетонских,
поплочаних и других
површпна јавне намене,
пркупљање и одвожење
комуналног отпада са
тих
површина,
одржаванње
и
пражњење посуда за
отпатке па површинама
јавне намене као и
одржаванње
јавних
чесми, бунара, фонтана,
купалишта, плажа и
тоалета ).

Комунална делатност: одржавање
чистоће на површинама јавне намене.
81.29

Услуге
осталог
чишћења
(обухвата
чишћење
улице,
уклањање снега и леда и
делатност чишћења на
другом
месту
непоменуте).

ГОДИНА 2017.
одржавање

Постављање
електричних
инсталација
(обезбеђивање уличне
јавне
расвете
и
електричних
сигнала,
одржавањем,
адаптацијом објеката и
инсталација
јавног
осветљења којима сс
осветљавају саобраћајне
и друге површине јавне
намене и сл),

Комунална делатност: обезбеђивање
јавног осветљења.
47.80

Трговина на мало на
тезгама и пијацама,
обухвата трговину на
мало
новим
или
половним производима
било које врсте која се
одвија на покретним
тезгама, поред јавних
путева
или
на
организованој пијаци.

47.81

Трговина
на
мало
храном,
пићем,
дуванским производима
на тезгама и пијаца.

47.82

Трговина
на
мало
текстилом, одећом и
обућом на тезгама и
пијацама.

47.89

Трговина
на
мало
осталом
робом
на
тезгама и пијацама,
(обухвата трговину на
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мало: осталом робом на
тезгама и пијацама:
теписима и подним
прекривачима, књигама,
играчкама и игрицама,
апаратима
за
домаћинство
и
електроником за широку
потрошњу, музичким и
видео записима)

Комунална делатност:
јавним паркиралиштима.

Комунална
пијацама.

делатност:

96.03

37.00

Уклањање
отпадних
вода
(обухвата:
сакупљање и транспорт
индустријских,
комуналних и других
отпадних вода, као и
кишнице, коришћењем
канализационихоих
мрежа,
покретних
танкова или других
видова
транспорта,
пражњење и чишћењс
септичких
јама
и
резервоара, шахтова и
канализацноних
јама,
одржавање и чишћење
одводних
канала
и
дренажу, укључују и
деблокирање одвода)

управљање

Комунална делатност : пречишћавање
и одвођење атмосферских и отпадпих
вода
52.21

Услужне делатпости у
копненом
саобраћају
(обухвата
пратсће
активности у вези са
коришћењем
(одржавање и наплата)
путева, мостова, тунела,
паркиралишта
или

гаража, паркиралишта
за бицикле, зимског
смештаја
приколица,
рад објеката и опреме на
термипалима као што су
железничке и аутобуске
станице и др.)
управљање

Погребне
и
сродне
делатности (обухвата:
сахрањивање
и
спаљивање људских и
животињских лешева,
изнајмљивање
опремљеног простора за
церемоније сахране на
гробљу, изнајмљивање и
продавање
погребних
места,
одржавање
гробова и споменика и
др.)

Комунална делатност: управљање
гробљима и погребне услуге.
Остале делатности јавног предузећа
Шифра

Назив и опис делатности

36.00

Сакупљање,
пречишћавање
и
дистрибуција воде
Одржавање улица и
путева
Изградња цевовода
Трговина на велико
цвећем и садницама
Рушење објеката
Припрема градилишта
Постваљање
водоводних,
канализационих, грејних

42.11
42.21
42.22
43.11
43.12
43.22
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43.31
43.32
43.33
43.34
43.99

47.78

49.39
49.41
79.90

81.10
81.21
81.22

96.09

56.21
Јавно
искључиво
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и
климатизационих
система
Малтерисање
Уградња столарије
Постављање подних и
зидних облога
Бојење и застакљивање
Остали
непоменути
специфични
грађевински радови
Остала трговина на мало
новим производима у
специјализованим
продавницама
Остали превоз путника
у копненом саобраћају
Друмски превоз терета
Остале
услуге
резервације
и
делатности повезане са
њим
Услуге
одржавања
објеката
Услуге
редовног
чишћења зграда
Услуге
осталог
чишћења
зграда
и
опреме
Остале
непоменуте
личне
услужне
делатности
Кетеринг
предузеће
има
право
обављања
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комуналних делатности из става 1. и
2. овог члана на територији општине
Баточина.
Јавно предузеће може без
уписа у регистар да врши и друге
делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те
делатности
испуњава
услове
предвиђене законом.
О промени делатности Јавног
предузећа, као и о обављању других
делатности које служе обављању
прегежне
делатности
одлучује
Надзорни одбор, уз сагласност
оснивача, у складу са законом.“
Члан 2.
Овлашћује
се
секретар
Скупштине општине Баточина да
изради шречишћен текст Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
"Службеном
гласнику
општине
Баточина".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-720/17-01 од 21.07.2017.
године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Павловић
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