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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
18.09.2020. године 

ГОДИНА 2020. 
БРОЈ 18. 

 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 

1. и става 4. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 

16/2020 - аутентично тумачење и 

68/2020) и члана 187  тачка 1. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници одржаној 

дана 18.09.2020. године, у 9,10 часова, 

донела је: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о престанку мандата одборника 

Скупштине општине Баточина 

 

I Утврђује се да је Небојши 

Трајковићу из Баточине, одборнику 

Скупштине општине Баточина са 

Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – 

„Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС) – Драган  

Марковић Палма”, престао мандат 

одборника, због поднете оставке. 

 

II Ову Одлуку објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење 

Одлуке о престанку мандата одборника 

Скупштине општине Баточина садржан је 

у одредбама члана 46. став 1. тачка 1. 

Закона о локалним изборима („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - 

одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 

аутентично тумачење и 68/2020), којим је 

прописано да одборнику престаје мандат 

пре истека времена на које је изабран 

подношењем оставке. Одредбама члана 

46. став 2. и 4. Закона о локалним 

изборима утврђено је да одборник може 

поднети оставку између две седнице у 

форми оверене писане изјаве, као и да је 

Скупштина дужна да о поднетој оставци 

одлучи на првој наредној седници. 

 Одборник СО Баточина Небојша 

Трајковић, изабран са Изборне листе 

ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС), Јединствена 

Србија (ЈС) – Драган  Марковић Палма”, 

дана 26.08.2020. године, поднео је писану 

оставку на одборнички мандат, оверену 

код Општинске управе општине 

Баточина под Ов. бр. 4004/20 од 

01.09.2020. године. 

У складу са чланом 46. став 4. 

Закона о локалним изборима, Скупштина 

општине Баточина је утврдила престанак 

мандата одборника Небојше Трајковића 

из Баточине, због поднете оставке. 

На основу наведеног, дана 

18.09.2020. године, у 9,00 часова, 

Скупштина општине Баточина донела је 

Одлуку као у диспозитиву. 
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Поука о правном средству: 

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова 

од дана доношења Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-552/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

____________________________ 

 

На основу члана 48. и 56. Закона о 

локалним изборима („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично 

тумачење и 68/2020) и члана 10. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19) и Извештаја Одбора 

за административна-мандатна питања, 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 18.09.2020. 

године, у 9,15 часова, донела је: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о потврђивању мандата одборника 

Скупштине општине Баточина 

 

I Потврђујe се мандат одборника 

Предрагу Милосављевићу, рођеном 

26.04.1986. године, трговинском 

техничару из Кијева, са Изборне листе 

ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС), Јединствена 

Србија (ЈС) – Драган  Марковић Палма”.  

 

II Мандат одборника Предрага 

Милосављевића почиње да тече даном 

потврђивања мандата и траје до истека 

мандата одборника коме је престао 

мандат. 

 

III Ову Одлуку објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење 

Одлуке о потврђивању мандата 

одборника Скупштине општине Баточина 

садржан је у одредбама члана 56. Закона 

о локалним изборима („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - 

одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 

аутентично тумачење и 68/2020)  којим је 

прописано да мандат одборника почиње 

да тече даном потврђивања мандата, да 

скупштина одлучује о потврђивању 

мандата одборника, као и да у гласању 

поред одборника, могу учествовати и 

кандидати којима су мандати додељени у 

складу са чланом 48. Закона и који имају 

уверење изборне комисије јединице 

локалне самоуправе да су изабрани.  

Такође, одредбама члана 48. став 

2. Закона о локалним изборима утврђено 

је да када одборнику који је изабран са 

коалиционе изборне листе престане 

мандат пре истека времена на које је 

изабран, мандат се додељује првом 

следећем кандидату на изборној листи 

коме није био додељен мандат - 

припаднику исте политичке странке. 

Одборнику Небојши Трајковићу 

из Баточине, изабраног са Изборне листе 

ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка 

партија Србије (СПС), Јединствена 

Србија (ЈС) – Драган  Марковић Палма”, 

услед поднете оставке, сагласно 

одредбама члана 46. став 1. тачка 1. 

Закона о локалним изборима, престао је 

мандат одборника у Скупштини општине 

Баточина. 

Изборна комисија општине 

Баточина је у складу са законом и 

коалиционим споразумом доделила 

мандат кандидату за одборника са напред 

наведене изборне листе Предрагу 

Милосављевићу из Кијева и издала 

Уверење о избору за одборника. 

Кандидат за одборникa Предраг 

Милосављевић дао je писану сагласност 

да прихвата мандат одборника 

Скупштине општине Баточина. 
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Одбор за административна - 

мандатна питања утврдио је сагласност 

Решења Изборна комисија општине 

Баточина о додели мандата кандидатима 

за одборника Скупштине општине 

Баточина бр. 013-155/20-01 од 02.09.2020. 

године и Уверења о избору Предрага 

Милосављевића за одборника бр. 013-

159/20-01 од 02.09.2020. године, и 

предложио Скупштини општине 

Баточина да потврди мандат 

предложеном кандидату за одборника. 

На основу наведеног, дана 

18.09.2020. године, у 9,15 часова, 

Скупштина општине Баточина донела је 

Одлуку као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: 

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова 

од дана доношења Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-553/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_______________________________ 

 

На основу члана 48. и 56. Закона о 

локалним изборима („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично 

тумачење и 68/2020)  и члана 10. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19) и Извештаја Одбора 

за административно-мандатна питања, 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 18.09.2020. 

године, у 9,15 часова, донела је: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о потврђивању мандата одборника 

Скупштине општине Баточина 

 

I Потврђује се мандат одборника 

Зори Милојевић, рођеној 15.05.1965. 

године, професору разредне наставе из 

Брзана, са Изборне листе Александар 

Вучић - За нашу децу.. 

 

II Мандат одборника Зоре 

Милојевић почиње да тече даном 

потврђивања мандата и траје до истека 

мандата одборника коме је престао 

мандат. 

 

III Ову Одлуку објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење 

Одлуке о потврђивању мандата 

одборника Скупштине општине Баточина 

садржан је у одредбама члана 56. Закона 

о локалним изборима („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - 

одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 

аутентично тумачење и 68/2020)  којим је 

утврђено да мандат одборника почиње да 

тече даном потврђивања мандата, да 

скупштина одлучује о потврђивању 

мандата одборника, као и да у гласању 

поред одборника, могу учествовати и 

кандидати којима су мандати додељени у 

складу са чланом 48. Закона и који имају 

уверење изборне комисије јединице 

локалне самоуправе да су изабрани.  

Такође, одредбама члана 48. став 

1. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 

16/2020 - аутентично тумачење и 

68/2020) утврђено је да, када одборнику 

престане мандат пре истека времена на 

које је изабран, мандат се додељује првом 

следећем кандидату са исте изборне 

листе коме није био додељен мандат 

одборника.  

Одборник Скупштине општине 

Баточина Здравко Младеновић са 

Изборне листе Александар Вучић - За 

нашу децу., на конститутивној седници 

Скупштине општине Баточина одржаној 
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дана 21.08.2020. године, изабран је за 

Председника општине Баточина па му је 

избором на ову функцију  престао мандат 

одборника Скупштине општине 

Баточина.  

Изборна комисија општине 

Баточина је у складу са законом доделила 

мандат кандидату за одборника са напред 

наведене изборне листе Зори Милојевић 

из Брзана и издала Уверење о избору за 

одборника. Кандидат за одборникa Зора 

Милојевић дала je писану сагласност да 

прихвата мандат одборника Скупштине 

општине Баточина. 

Одбор за административно - 

мандатна питања утврдио је сагласност 

Решења Изборна комисија општине 

Баточина о додели мандата кандидатима 

за одборника Скупштине општине 

Баточина бр. 013-155/20-01 од 02.09.2020. 

године и Уверења о избору Зоре 

Милојевић за одборника бр. 013-159/20-

01 од 02.09.2020. године, и предложио 

Скупштини општине Баточина да 

потврди мандат предложеном кандидату 

за одборника. 

На основу наведеног, дана 

18.09.2020. године, у 9,15 часова, 

Скупштина општине Баточина донела је 

Одлуку као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: 

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова 

од дана доношења Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-554/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

______________________________ 

 

На основу члана 48. и 56. Закона о 

локалним изборима („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично 

тумачење и 68/2020) и члана 10. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19) и Извештаја Одбора 

за административно-мандатна питања, 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 18.09.2020. 

године, у 9,15 часова, донела је: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о потврђивању мандата одборника 

Скупштине општине Баточина 

 

 

I Потврђује се мандат одборника 

Стевану Бојковићу, рођеном 16.02.1992. 

године, дипломираном правнику из 

Брзана, са Изборне листе Александар 

Вучић - За нашу децу.. 

 

II Мандат одборника Стевана 

Бојковића почиње да тече даном 

потврђивања мандата и траје до истека 

мандата одборника коме је престао 

мандат. 

 

III Ову Одлуку објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење 

Одлуке о потврђивању мандата 

одборника Скупштине општине Баточина 

садржан је у одредбама члана 56. Закона 

о локалним изборима („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - 

одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 

аутентично тумачење и 68/2020)  којим је 

утврђено да мандат одборника почиње да 

тече даном потврђивања мандата, да 

скупштина одлучује о потврђивању 

мандата одборника, као и да у гласању 

поред одборника, могу учествовати и 

кандидати којима су мандати додељени у 

складу са чланом 48. Закона и који имају 

уверење изборне комисије јединице 

локалне самоуправе да су изабрани.  
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Такође, одредбама члана 48. став 

1. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 

16/2020 - аутентично тумачење и 

68/2020) утврђено је да, када одборнику 

престане мандат пре истека времена на 

које је изабран, мандат се додељује првом 

следећем кандидату са исте изборне 

листе коме није био додељен мандат 

одборника.  

Одборник Скупштине општине 

Баточина Небојша Милосављевић са 

Изборне листе Александар Вучић - За 

нашу децу., на конститутивној седници 

Скупштине општине Баточина одржаној 

дана 21.08.2020. године, изабран је за 

заменика Председника општине Баточина 

па му је избором на ову функцију престао 

мандат одборника Скупштине општине 

Баточина.  

Изборна комисија општине 

Баточина је у складу са законом доделила 

мандат кандидату за одборника са напред 

наведене изборне листе Стевану 

Бојковићу из Брзана и издала Уверење о 

избору за одборника. Кандидат за 

одборникa Стеван Бојковић дао je писану 

сагласност да прихвата мандат одборника 

Скупштине општине Баточина. 

Одбор за административно - 

мандатна питања утврдио је сагласност 

Решења Изборна комисија општине 

Баточина о додели мандата кандидатима 

за одборника Скупштине општине 

Баточина бр. 013-155/20-01 од 02.09.2020. 

године и Уверења о избору Стевана 

Бојковића за одборника бр. 013-159/20-01 

од 18.09.2020. године, и предложио 

Скупштини општине Баточина да 

потврди мандат предложеном кандидату 

за одборника. 

На основу наведеног, дана 

18.09.2020. године, у 9,15 часова, 

Скупштина општине Баточина донела је 

Одлуку као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: 

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова 

од дана доношења Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-555/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

___________________________ 

 

На основу члана 48. и 56. Закона о 

локалним изборима („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично 

тумачење и 68/2020)  и члана 10. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19) и Извештаја Одбора 

за административно-мандатна питања, 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 18.09.2020. 

године, у 9,15 часова, донела је: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о потврђивању мандата одборника 

Скупштине општине Баточина 

 

I Потврђује се мандат одборника 

Бојану Миладиновићу, рођеном 

06.05.1972. године, раднику из Кијева, са 

Изборне листе Александар Вучић - За 

нашу децу.. 

 

II Мандат одборника Бојана 

Миладиновића почиње да тече даном 

потврђивања мандата и траје до истека 

мандата одборника коме је престао 

мандат. 

 

III Ову Одлуку објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење 

Одлуке о потврђивању мандата 
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одборника Скупштине општине Баточина 

садржан је у одредбама члана 56. Закона 

о локалним изборима („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - 

одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 

аутентично тумачење и 68/2020)  којим је 

утврђено да мандат одборника почиње да 

тече даном потврђивања мандата, да 

скупштина одлучује о потврђивању 

мандата одборника, као и да у гласању 

поред одборника, могу учествовати и 

кандидати којима су мандати додељени у 

складу са чланом 48. Закона и који имају 

уверење изборне комисије јединице 

локалне самоуправе да су изабрани.  

Такође, одредбама члана 48. став 

1. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 

16/2020 - аутентично тумачење и 

68/2020) утврђено је да, када одборнику 

престане мандат пре истека времена на 

које је изабран, мандат се додељује првом 

следећем кандидату са исте изборне 

листе коме није био додељен мандат 

одборника.  

Одборник Скупштине општине 

Баточина Ненад Милић са Изборне листе 

Александар Вучић - За нашу децу., на 

конститутивној седници Скупштине 

општине Баточина одржаној дана 

21.08.2020. године, изабран је за члана 

Општинског већа општине Баточина па 

му је избором на ову функцију престао 

мандат одборника Скупштине општине 

Баточина.  

Изборна комисија општине 

Баточина је у складу са законом доделила 

мандат кандидату за одборника са напред 

наведене изборне листе Бојану 

Миладиновићу из Кијева и издала 

Уверење о избору за одборника. 

Кандидат за одборникa Бојан 

Миладиновић дао je писану сагласност да 

прихвата мандат одборника Скупштине 

општине Баточина. 

Одбор за административно - 

мандатна питања утврдио је сагласност 

Решења Изборна комисија општине 

Баточина о додели мандата кандидатима 

за одборника Скупштине општине 

Баточина бр. 013-155/20-01 од 02.09.2020. 

године и Уверења о избору Бојана 

Миладиновића за одборника бр. 013-

159/20-01 од 02.09.2020. године, и 

предложио Скупштини општине 

Баточина да потврди мандат 

предложеном кандидату за одборника. 

На основу наведеног, дана 

18.09.2020. године, у 9,15 часова, 

Скупштина општине Баточина донела је 

Одлуку као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: 

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова 

од дана доношења Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-556/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_________________________ 

 

На основу члана 48. и 56. Закона о 

локалним изборима („Службени гласник 

РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 

54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично 

тумачење и 68/2020)  и члана 10. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19) и Извештаја Одбора 

за административно-мандатна питања, 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 18.09.2020. 

године, у 9,15 часова, донела је: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о потврђивању мандата одборника 

Скупштине општине Баточина 

 

I Потврђује се мандат одборника 

Небојши Радосављевићу, рођеном 

12.08.1968. године, отправнику возова из 

Брзана, са Изборне листе ЗАЈЕДНО за 
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Баточину – Верољуб ВЕРКО Стевановић 

( ЗС, БС, СПО). 

 

II Мандат одборника Небојше 

Радосављевића почиње да тече даном 

потврђивања мандата и траје до истека 

мандата одборника коме је престао 

мандат. 

 

III Ову Одлуку објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење 

Одлуке о потврђивању мандата 

одборника Скупштине општине Баточина 

садржан је у одредбама члана 56. Закона 

о локалним изборима („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007, 34/2010 - 

одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 

аутентично тумачење и 68/2020)  којим је 

утврђено да мандат одборника почиње да 

тече даном потврђивања мандата, да 

скупштина одлучује о потврђивању 

мандата одборника, као и да у гласању 

поред одборника, могу учествовати и 

кандидати којима су мандати додељени у 

складу са чланом 48. Закона и који имају 

уверење изборне комисије јединице 

локалне самоуправе да су изабрани.  

Такође, одредбама члана 48. став 

1. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 

16/2020 - аутентично тумачење и 

68/2020) утврђено је да, када одборнику 

престане мандат пре истека времена на 

које је изабран, мандат се додељује првом 

следећем кандидату са исте изборне 

листе коме није био додељен мандат 

одборника.  

Одборник Скупштине општине 

Баточина Срђан Биорац са Изборне листе 

ЗАЈЕДНО за Баточину – Верољуб 

ВЕРКО Стевановић ( ЗС, БС, СПО), на 

конститутивној седници Скупштине 

општине Баточина одржаној дана 

21.08.2020. године, изабран је за члана 

Општинског већа општине Баточина па 

му је избором на ову функцију  престао 

мандат одборника Скупштине општине 

Баточина.  

Изборна комисија општине 

Баточина је у складу са законом доделила 

мандат кандидату за одборника са напред 

наведене изборне листе Небојши 

Радосављевићу из Брзана и издала 

Уверење о избору за одборника. 

Кандидат за одборникa Небојша 

Радосављевић дао je писану сагласност 

да прихвата мандат одборника 

Скупштине општине Баточина. 

Одбор за административно - 

мандатна питања утврдио је сагласност 

Решења Изборна комисија општине 

Баточина о додели мандата кандидатима 

за одборника Скупштине општине 

Баточина бр. 013-155/20-01 од 02.09.2020. 

године и Уверења о избору Небојше 

Радосављевића за одборника бр. 013-

159/20-01 од 02.09.2020. године, и 

предложио Скупштини општине 

Баточина да потврди мандат 

предложеном кандидату за одборника. 

На основу наведеног, дана 

18.09.2020. године, у 9,15 часова, 

Скупштина општине Баточина донела је 

Одлуку као у диспозитиву. 

Поука о правном средству: 

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Управном суду у року од 48 часова 

од дана доношења Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-557/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

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

РС“, број 129/07, 83/14 - др. Закон и 101/16- др. Закон и 47/18), члана 77. и 78. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник  РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 

108/13, 142/14, 68/15- др. Закон, 103/15, 99/16, 113/2017,  95/18, 31/19 и 72/19) и члана 40. став 

1. тачка 2 Статута Општине Баточина („Службени гласник општине Баточина“, бр. 9/19), а на 

предлог извршног органа општине, Скупштина општине Баточина је на седници одржаној дана  

18.09.2020. године, донела je: 

 

 

 

ОДЛУКУ 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА  

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

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

укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава у завршном рачуну 

буџета општине Баточина у 2019. години у следећим износима: 

 

I    Укупно остварени текући приходи, примања    395.599 хиљада динара 

      са пренетим неутрошеним средствима 

II   Укупно извршени текући расходи и издаци 

      из прихода, примања и неутрошених средстава   362.750 хиљада динара 

III  Разлика (I-II)          32.810 хиљада динара 

 

Члан 2. 

У Билансу стања на 31. децембра 2019. године ( Образац бр. 1) утврђена је укупна актива у 

износу од 1.345.778 (у 000 динара) и укупна пасива у износу од 1.345.778 (у 000 динара). 

 

АКТИВА: 

- нефинансијска имовина ...................973.822 (у 000 динара) 

- финансијска имовина.........................371.956(у 000 динара) 

 

ПАСИВА: 

- извори капитала............................... 1.122.944 (у 000 динара) 

- обавезе из пословања..........................222.834 (у 000 динара) 

 

 

Члан 3. 

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године 

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

                                                                    

                                                                                                       

                                                                                                             (у 000 динара)      

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје 

нефинансијске имовине (OП2001) 

 

375.202 

2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине (ОП2131) 

 

347.343 

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

2) (ОП2346) 

 

27.859 
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4. Мањак прихода и примања- буџетски дефицит (ред.бр.2 – ред.бр. 

1) (ОП2347) 

 

0 

4. Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања 

а) увећање за укључивање:  

− дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих 

година који се користио за покриће расхода и издатака текуће 

године;(ОП2349) 

− дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за 

набавку нефинансијске имовине;(ОП2350) 

− дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година 

коришћен за покриће расхода и издатака текуће 

године;(ОП2351) 

− износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, 

финансираних из кредита;(ОП2352) 

− износа приватизационих примања коришћена за покриће 

расхода и издатака текуће године;(ОП2353) 

 б) умањен за укључивање издатака:  

− утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за отплату обавеза по 

кредитима;(ОП2355) 

− утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине за набавку финансијске 

имовине;(ОП2356) 

 

 

 

8.557 

 

 

 

 

570 

 

 

 

 

 

 

 

13.578 

 

 

1.829 

 

 

 

ПРИХОДИ: 

-порези……………………………….…...... 196.224 (у 000 динара) 

-донације и трансфери……......................... 136.188 (у 000 динара) 

-други приходи…………….........................   42.790 (у 000 динара) 

-примања од продаје природне имовине....            0.00 (у 000 динара) 

 

 

РАСХОДИ: 

-расходи за запослене ……...............................74.847 (у 000 динара) 

-коришћење роба и услуга.....……….........…..120.037 (у 000 динара) 

-отплата камата……………….....……...….........1.461 (у 000 динара) 

-субвенције.............................................................6.650 (у 000 динара) 

-донације и трансфери…………..….......…........63.394 (у 000 динара) 

-накнада из буџета за соц. заштиту……............18.672 (у 000 динара) 

-остали расходи……………………....................19.707 (у 000 динара) 

-издаци за наб. неф. имовине………..................42.575 (у 000 динара) 

 

 

Вишак  прихода и примања- у износу од 27.859 (у 000 динара) коригован је износом -4.951 (у 

000 динара), тако  да Вишак  прихода и примања - суфицит  износи 32.810 (у 000динара). 

 

   Коригован износ од -4.951 (у 000 динара) састоји се од: 

1) дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који се користио 

за покриће расхода и издатака текуће године у износу од 20.397 (у 000 динара); 

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

имовине за отплату обавеза по кредитима у износу од 13.578 (у 000 динара); 
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3) дела утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске 

имовине за набавку финансијске имовине у износу од 1.829 (у 000 динара) 

4) новчани одливи за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 

400000, 500000 и 600000 у износу од 39 (у 000 динара) 

 

 Вишак прихода и примања-суфицит (за пренос у наредну годину ) у износу од 32.810 (у 

000 динара) састоји се од: 

1) Део вишка прихода и и примања наменски опредељен за наредну годину у износу од 

16.000 (у 000 динара) 

2) Нераспоређеног  вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од 16.810 

(у 000 динара). 

 

Члан 4. 

Буџетски суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су у следећим 

износима, и то: 

      

                                                                                                                                           у (000) динара 

ОПИС 
Економска 

класификација 

Буџетска 

средства 

Додатна 

средства 

Укупна 

средства 

(3+4) 

1 2 3 4 5 

I УКУПНА СРЕДСТВА 

(II+III) 3+7+8+9 355,873 39,726 395,599 

II УКУПНИ ПРИХОДИ И 

ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 355,873 19,329 375,202 

1. Текући приходи 7 355,873 19,329 375,202 

2. Примања од продаје 

нефинансијске имовине 8 0 0 0 

3. Примања од задуживања и 

продаје финансијске имовине 9 0 0 0 

3.1. Примања од продаје 

финансијске имовине 92 0 0 0 

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 0 20,397 20,397 

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ 

(4+5+6) 4+5+6 334,330 28,420 362,750 

4. Текући расходи 4 289,658 15,110 304,768 

5. Издаци за нефинансијску 

имовину 5 29,265 13,310 42,575 

6. Издаци за отплату главнице и 

набавку финансијске имовине 
6 15,407 0 15,407 

6.1. Набавка финансијске 

имовине 62 1,829 0 1,829 

V УКУПНА СРЕДСТВА 

минус УКУПНИ РАСХОДИ 

И ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9)-

(4+5+6) 

21,543 11,306 32,849 

VI БУЏЕТСКИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)-

(4+5) (7+8)-(4+5) 36,950 -9,091 27,859 
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VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(VI+(3.1-6.1) 

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

62) 35,121 -9,091 26,030 

                                                                                                                  

 

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања 

остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и 

издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од  27.859 (у 000 динара). 

 

Члан 5. 

 Утврђује се рачун финансирања општине Баточина за 2019. годину у износу од 26.030 (у 

хиљадама) динара, и то: 

 

 

Редни 

број 
Опис Износ 

А 
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 
  

1 

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине 375,202 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  375,202 

- Буџетска средства 355,873 

- Остали извори 19,329 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 

2 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 347,343 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 304,768 

- Буџетска средства 289,658 

- Остали извори 15,110 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 42,575 

- Буџетска средства 29,265 

- Остали извори 13,310 

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 27,859 

  

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 

јавних политика) 1,829 

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 26,030 

      

Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

  Примања од продаје финансијске имовине 0 

  Примања од задуживања 0 

  Неутрошена средства из претходних година 20,397 

  Издаци за отплату главнице дуга 13,578 

  

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу 

спровођења јавних политика 0 

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 6,819 

 

 

Члан 6. 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у укупном износу од 32.810 (у 000 

динара) биће распоређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Баточина за 

2020. годину. 
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Члан 7. 

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

децембра 2019. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од  0.00 динара и укупни 

издаци у износу од 57.982 (у 000 динара). 

 

ПРИМАЊА: 

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

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

-примања од домаћих задуживања...........................................0 (у 000 динара) 

 

ИЗДАЦИ: 

-изградња и кап.одржавање зграда и објеката................37.584 (у 000 динара) 

-машине и опрема.............................................................. 4.709 (у 000 динара) 

-нематеријална имовина....................................................... 282 (у 000 динара) 

-земљиште ............................................................................0.00 (у 000 динара) 

-отплате главнице и набавка финансијске имовине........15.407 (у 000 динара)                                                                     

 

Члан 8. 

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године 

(Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 395.560 (у 000 динара), утврђени су 

укупни новчани одливи у износу од 362.750 (у 000 динара) и салдо готовине на крају године у 

износу од 32.810 (у 000 динара). 

 

-салдо готовине на почетку године ................................... 20.397 (у 000 динара) 

-кориговани приливи ........................................................375.202 (у 000 динара) 

-кориговани одливи ......................................................... 36.2.789 (у 000 динара) 

-салдо готовине на крају године..........................................32.810 (у 000 динара)    

 

Члан 9. 

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године 

(Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 27.859 (у 000 динара), између укупних 

прихода и примања у износу од 375.202 (у 000 динара) и укупних расхода и издатака у износу од 

347.343 (у 000 динара) по нивоима из финансирања из: Републике, општине, донација и осталих 

извора. 

 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 

 

-Република.......................................................................17.464 (у 000 динара) 

-буџет.............................................................................355.873 (у 000 динара)    

-донације........................................................................... 1.865 (у 000 динара)    

-остали извори.................................................................... 0.00 (у 000 динара)    

 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 

 

-Република........................................................................17.548 (у 000 динара) 

-буџет...............................................................................334.330 (у 000 динара)  

-донације..............................................................................1.865 (у 000 динара) 

-остали извори.................................................................... 9.007 (у 000 динара)   
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Члан 10. 

 Укупно планирани и остварени текући приходи и примања општине са пренетим средствима из ранијих година према економским 

класификацијама утврђени су у следећим износима: 

 

 

Екон. 

Клас. Назив 

План за 

2019. 

годину 

Остварење за I - 

XII 2019 Разлика % 

1 2 3 4 5 

321000 Нераспоређени вишак из ранијих година 20,397 20,397 100.00 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 463,592 375,202 80.93 

710000 Порези 253,359 196,224 77.45 

711100 Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 133,070 131,934 99.15 

712100 Порез на фонд зарада 0 0 0.00 

713100 Периодични порези на непокретности 74,000 38,124 51.52 

713300 Порез на заоставштину, наслеђе и поклон 2,000 2,056 102.85 

713400 Порез на финансијске и капиталне трансакције 7,000 3,851 55.01 

714400 Порез на појединачне услуге 0 0 0.00 

714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара 19,100 11,606 60.76 

716100 Други порези који искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 18,189 8,653 47.57 

730000 Трансфери од других нивоа власти 159,607 136,188 85.33 

732100 Текуће донације од међународних организација 3,546 625 17.63 

733100 Текући трансфери од других нивоа власти 156,061 135,563 86.87 

740000 Други приходи 50,296 42,790 85.08 

741000 Приходи од имовине 26,240 26,096 99.45 

741100 Камате  0 0 0.00 

741400 Закуп непроизведене имовине 140 41 29.29 
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741500 Закуп непроизведене имовине 26,100 26,055 99.83 

742000 Продаја добара и услуга 14,316 7,166 50.06 

742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 6,980 4,900 70.21 

742200 Таксе и накнаде 7,036 2,062 29.31 

742300 Родитељски динар 300 204 68.00 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 7,300 7,446 102.00 

743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 7,200 7,420 103.06 

743900 

 

Остале новчане казне, пенали и приходи и одузете имов.користи 100 26 26.00 

744000 Добровољни трансфери од физичких лица и правних лица 1,240 1,240 100.00 

744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 30 30 0.00 

744200 Капитални добров. трансфери од физичких и правних лица 1,210 1,210 100.00 

745000 Мешовити и неодређени приходи 1,200 842 70.17 

745100 Мешовити и неодређени приходи 1,200 842 70.17 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 330 0 0.00 

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 330 0 0.00 

771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 330 0 0.00 

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 500 0 0.00 

811000 Примања од продаје непокретности 0 0 0.00 

811141 Примања од продаје непокретности 0 0 0.00 

841000 Примања од продаје земљишта 500 0 0.00 

841100 Примања од продаје земљишта 500 0 0.00 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 0 0 0.00 

911000 Примања од домаћих задуживања 0 0 0.00 

911451 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 0 0 0.00 

  УКУПНО 484,489 395,599 81.65 
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ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 11. 

Укупни расходи и издаци извршени из средстава буџета општине Баточина у 2019. години извршени према организационој, функционалној 

програмској и економској класификацији износе у динарима: 
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ОПИС 
Средства из 

буџета 2019 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна 

средства 2019 

Извршење 

средстава  

буџета у 2019. 

години 

Извршење 

средстава из 

осталих 

извора у 

2019.години 

Укупо 

извршена 

средства у 

2019. години 

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

1 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 8,489,572.00 0.00 8,489,572.00 7,356,240.67 0.00 7,356,240.67 

      2101 Програм 16- Политички систем локалне самоуправе 8,489,572.00 0.00 8,489,572.00 7,356,240.67 0.00 7,356,240.67 

    110   0001 ПА 0001- Функционисање скупштине 8,489,572.00 0.00 8,489,572.00 7,356,240.67 0.00 7,356,240.67 

            001 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 1,896,600.00 0.00 1,896,600.00 1,855,489.53 0.00 1,855,489.53 

            002 412 Социјални доприноси (послодавац) 340,000.00 0.00 340,000.00 318,216.46 0.00 318,216.46 

            003 421 Стални трошкови 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

            004 422 Трошкови путов. изабраних лица 50,000.00 0.00 50,000.00 39,973.00 0.00 39,973.00 

            
005 

423 Услуге по уговору 4,277,000.00 0.00 4,277,000.00 3,906,584.30 0.00 3,906,584.30 

  
              - Накнада комисијама, саветима и рад. телима 535,000.00 0.00 535,000.00 530,114.24 0.00 530,114.24 

                - Накнада одборницима Скупштине 1,992,000.00 0.00 1,992,000.00 1,802,013.16 0.00 1,802,013.16 
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- Бруто накнада председнику и заменику 

председника Скупштине 580,000.00 0.00 580,000.00 537,139.00 0.00 537,139.00 

                -Уговорене услуге 20,000.00     0.00     

                - Трошкови репрезентације 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00 1,037,317.90 0.00 1,037,317.90 

            006 426 Материјал 300,000.00   300,000.00 58,452.78 0.00 58,452.78 

            007 465 Остале текуће дотације по закону 284,500.00 0.00 284,500.00 257,609.62 0.00 257,609.62 

            008 465 Чланарине (СКГО, РЕДАСП) 1,066,000.00 0.00 1,066,000.00 718,273.00 0.00 718,273.00 

            009 481 Финансирање политичких странака 265,472.00 0.00 265,472.00 201,641.98 0.00 201,641.98 

2 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 7,063,380.00 0.00 7,063,380.00 6,901,232.04 0.00 6,901,232.04 

      2101 Програм 16- Политички систем локалне самоуправе 7,063,380.00 0.00 7,063,380.00 6,901,232.04 0.00 6,901,232.04 

    110   0002 ПА 0002- Функционисање извршних органа 7,063,380.00 0.00 7,063,380.00 6,901,232.04 0.00 6,901,232.04 

            010 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 4,225,100.00 0.00 4,225,100.00 4,219,851.81 0.00 4,219,851.81 

            011 412 Социјални доприноси (послодавац) 753,280.00 0.00 753,280.00 723,704.68 0.00 723,704.68 

            012 421 Стални трошкови 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

            013 422 Трошкови путовања 200,000.00 0.00 200,000.00 168,844.01 0.00 168,844.01 

            014 423 Услуге по уговору 550,000.00 0.00 550,000.00 527,305.97 0.00 527,305.97 

            015 425 Трошкови одржав. возила 170,000.00 0.00 170,000.00 158,960.03 0.00 158,960.03 

            016 426 Трошкови матер. и набавке горива 650,000.00 0.00 650,000.00 620,552.93 0.00 620,552.93 

            017 465 Остале текуће дотације по закону 505,000.00 0.00 505,000.00 482,012.61 0.00 482,012.61 

3 3.01 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1,034,000.00 0.00 1,034,000.00 1,021,703.00 0.00 1,021,703.00 

      2101 Програм 16- Политички систем локалне самоуправе 1,034,000.00 0.00 1,034,000.00 1,021,703.00 0.00 1,021,703.00 

    110   0002 ПА 0002- Функционисање извршних органа 1,034,000.00 0.00 1,034,000.00 1,021,703.00 0.00 1,021,703.00 

  

          018 423 Услуге по уговору 1,034,000.00 0.00 1,034,000.00 1,021,703.00 0.00 1,021,703.00 

                - Накнаде за рад чланова Општинског већа 916,000.00 0.00 916,000.00 933,280.00 0.00 
933,280.00 
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                - Савет за безбедност у саобраћају 18,000.00 0.00 18,000.00 18,295.00 0.00 18,295.00 

                -Објављивање огласа 100,000.00 0.00 100,000.00 70,128.00 0.00 0.00 

4 4.01 ОПШТИНСКА УПРАВА 316,600,591.50 65,186,198.25 381,786,789.75 250,924,082.24 24,014,274.47 274,938,356.71 

      0602 Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе 96,081,743.36 1,000,040.40 97,081,783.76 82,367,113.82 848,344.10 83,215,457.92 

    130   0001 
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
78,384,317.10 1,000,040.40 79,384,357.50 66,099,074.89 848,344.10 66,947,418.99 

            019 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 21,718,215.50 0.00 21,718,215.50 21,510,698.54 0.00 21,510,698.54 

            020 412 Социјални доприноси (послодавац) 4,060,536.00 0.00 4,060,536.00 3,691,990.31 0.00 3,691,990.31 

            021 413 Накнаде у натури  10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

            022 414 Соц. давања запосленима 870,000.00 0.00 870,000.00 755,484.41 0.00 755,484.41 

            023 415 Накнада за запослене (превоз) 1,650,000.00 0.00 1,650,000.00 1,415,679.38 0.00 1,415,679.38 

            024 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 560,000.00 0.00 560,000.00 502,820.57 0.00 502,820.57 

            025 421 Стални трошкови 25,899,980.00 0.00 25,899,980.00 21,927,287.26 0.00 21,927,287.26 

                - Комуналне услуге 16,834,000.00 0.00 16,834,000.00 14,097,275.44 0.00 14,097,275.44 

                - Расходи за енергију 5,750,000.00 0.00 5,750,000.00 4,964,317.60 0.00 4,964,317.60 

                - Расходи за телефон, интернет и ПТТ 1,795,000.00 0.00 1,795,000.00 1,594,351.59 0.00 1,594,351.59 

                - Трошкови осигурања, чланарине и закупа 750,000.00 0.00 750,000.00 594,229.58 0.00 594,229.58 

                - Трошкови платног промета 770,980.00 0.00 770,980.00 677,113.05 0.00 677,113.05 

            026 422 Трошкови путовања 100,000.00 0.00 100,000.00 42,480.22 0.00 42,480.22 

            027 423 Услуге по уговору 11,092,197.60 850,040.40 11,942,238.00 9,184,686.68 698,344.10 9,883,030.78 

                - Уговорене услуге Општине 10,692,197.60 850,040.40 11,542,238.00 8,923,403.78 698,344.10 9,621,747.88 

                - Трошкови репрезентације 400,000.00 0.00 400,000.00 261,282.90 0.00 261,282.90 

            028 424 Специјализоване услуге 1,450,000.00 0.00 1,450,000.00 910,479.84 0.00 910,479.84 

            029 425 Расходи за текуће одржавање 1,100,000.00 150,000.00 1,250,000.00 973,809.59 150,000.00 1,123,809.59 

            030 426 Материјални трошкови 2,220,980.00 0.00 2,220,980.00 1,530,724.31 0.00 1,530,724.31 

  
              - Трошкови горива 450,000.00 0.00 450,000.00 417,646.26 0.00 417,646.26 

                - Набавка Сл. гласника и стр. литературе 350,000.00 0.00 350,000.00 306,436.50 0.00 306,436.50 

                - Расходи за материјал 1,420,980.00 0.00 1,420,980.00 806,641.55 0.00 806,641.55 
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            031 465 Остале текуће дотације по закону 2,111,000.00 0.00 2,111,000.00 2,080,962.93 0.00 2,080,962.93 

            032 482 Порези и обавезне таксе 250,000.00 0.00 250,000.00 70,639.49 0.00 70,639.49 

            033 483 Новчане казне по решењу суд. и суд. тела 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 508,729.74 0.00 508,729.74 

            034 511 Средства за инвестиционо одржавање зграде 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

            035 512 Средства за набавку опреме 1,070,162.00 0.00 1,070,162.00 921,355.62 0.00 921,355.62 

            036 515 Нематеријална имовина 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

            037 541 Земљиште 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 

            162 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 35,058.00 0.00 35,058.00 35,058.00 0.00 35,058.00 

            164 485 Накнаде штете за повреде  36,188.00 0.00 36,188.00 36,188.00 0.00 36,188.00 

    170   0003 ПА 0003- Сервисирање јавног дуга 15,550,000.00 0.00 15,550,000.00 15,039,006.28 0.00 15,039,006.28 

            038 441 Отплата камате домаћим кредиторима 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,460,815.54 0.00 1,460,815.54 

            039 444 Негативне курсне разлике 200,000.00 0.00 200,000.00 324.66 0.00 324.66 

            040 611 Отплата главнице домаћим пос. банкама 13,850,000.00 0.00 13,850,000.00 13,577,866.08 0.00 13,577,866.08 

    130   0009 ПА 0009- Текућа буџетска резерва 24,413.61 0.00 24,413.61 0.00 0.00 0.00 

            041 499 Текућа буџетска резерва 24,413.61 0.00 24,413.61 0.00 0.00 0.00 

    130   0010 ПА 0010- Стална буџетска резерва 640,000.00 0.00 640,000.00 0.00 0.00 0.00 

            042 499 Стална буџетска резерва 640,000.00 0.00 640,000.00 0.00 0.00 0.00 

    250   0014 ПА 0014- Управљање у ванредним ситуацијама 1,483,012.65 0.00 1,483,012.65 1,229,032.65 0.00 1,229,032.65 

            099 423 Услуге по уговору 605,032.65 0.00 605,032.65 605,032.65 0.00 605,032.65 

            043 425 Tekуће поправке и одржавање 677,980.00 0.00 677,980.00 577,980.00 0.00 577,980.00 

            044 426 Maтеријални трошкови 50,000.00 0.00 50,000.00 46,020.00 0.00 46,020.00 

            045 511 Пројектно планирање 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

            046 512 Средства за набавку опреме 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

  

    1101 Програм 01- Урбанизам и просторно планирање 2,100,000.00 6,090,000.00 8,190,000.00 627,986.20 2,638,875.80 3,266,862.00 
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    620   0001 ПА 0001- Просторно и урбанистичко планирање 2,100,000.00 600,000.00 2,700,000.00 348,000.00 119,000.00 467,000.00 

            047 511 Пројектно планирање 2,100,000.00 600,000.00 2,700,000.00 348,000.00 119,000.00 467,000.00 

    620   0004 ПА 0004- Стамбена подршка 720,000.00 5,490,000.00 6,210,000.00 279,986.20 2,519,875.80 2,799,862.00 

            048 472 
Програми и пројекти КИРС 

720,000.00 5,490,000.00 6,210,000.00 279,986.20 2,519,875.80 2,799,862.00 

    620   0003 ПА-0003 Управљање грађевинског земљишта 820,000.00 0.00 820,000.00 0.00 0.00 0.00 

            165 512 Машина и опрема 820,000.00 0.00 820,000.00 0.00 0.00 0.00 

      1102 Програм 02- Комуналне делатности 51,310,717.59 17,757,895.75 69,068,613.34 37,238,937.56 3,590,396.52 40,829,334.08 

    640   0001 ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем 27,434,790.59 0.00 27,434,790.59 23,815,504.12 0.00 23,815,504.12 

            049 421 Стални трошкови 15,634,790.59 0.00 15,634,790.59 14,326,219.96 0.00 14,326,219.96 

            050 425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 842,024.16 0.00 842,024.16 

            051 511 Инвестиционо одржавање 10,800,000.00 0.00 10,800,000.00 8,647,260.00 0.00 8,647,260.00 

    510   0002 ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина 8,150,927.00 14,037,478.00 22,188,405.00 2,821,666.92 0.00 2,821,666.92 

            052 425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 28,876.80 0.00 28,876.80 

            053 424 Специјализоване услуге 300,000.00 0.00 300,000.00 1,990,300.52 0.00 1,990,300.52 

            054 426 Материјал 100,000.00 0.00 100,000.00 47,900.00 0.00 47,900.00 

            055 451 
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 325,000.00 0.00 0.00 300,929.60 0.00 300,929.60 

            056 511 Инвестиционо одржавање 5,425,927.00 14,037,478.00 19,463,405.00 453,660.00 0.00 453,660.00 

    510   0003 ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 6,727,491.06 0.00 6,727,491.06 

            057 424 Специјализоване услуге 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 6,727,491.06 0.00 6,727,491.06 

  

  560   0004 

 

ПА 0004- Зоохигијена 3,390,000.00 0.00 3,390,000.00 3,084,900.00 0.00 3,084,900.00 
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            058 424 Специјализоване услуге 2,250,000.00 0.00 2,250,000.00 1,972,500.00 0.00 1,972,500.00 

            059 485 Накнаде штете за повреде  1,140,000.00 0.00 1,140,000.00 1,112,400.00 0.00 1,112,400.00 

    620   

0005 ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 

60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 

            060 451 Инвестиционо одржавање 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 

    620   0008 ПА 0006- Одржавање гробаља и погребне услуге 1,235,000.00 0.00 1,235,000.00 186,990.80 0.00 186,990.80 

            062 451 

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима 1,235,000.00 0.00 1,235,000.00 186,990.80 0.00 186,990.80 

        0008 
ПА 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће 3,540,000.00 3,720,417.75 7,260,417.75 602,384.66 3,590,396.52 4,192,781.18 

    620       063 511 Инвестиционо одржавање 3,540,000.00 3,720,417.75 7,260,417.75 602,384.66 3,590,396.52 4,192,781.18 

      1501 Програм 03- Локални економски развој 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 

    130   0002 ПА 0002- Мере активне политике запошљавања 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 

            064 464 Текуће дотације НСЗ 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 

    473   0002 Програм 04-Развој туризма 294,130.55 0.00 294,130.55 98,524.55 0.00 98,524.55 

        0003 ПА 0002- Промоција туристичке понуде 294,130.55 0.00 294,130.55 98,524.55 0.00 98,524.55 

            163 421 Стални трошкови 74,130.55 0.00 74,130.55 74,130.55 0.00 74,130.55 

            065 422 Трошкови путовања 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

            066 423 Услуге по уговору 150,000.00 0.00 150,000.00 24,394.00 0.00 24,394.00 

            067 426 Материјални трошкови 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

      0101 Програм 05- Пољопривреда и рурални развој 7,200,000.00 0.00 7,200,000.00 6,006,948.00 0.00 6,006,948.00 

    421   0001 
ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике 

у локалној заједници 
2,150,000.00 0.00 2,150,000.00 1,894,000.00 0.00 1,894,000.00 

  
          069 423 Стални трошкови 150,000.00 0.00 150,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 

            070 451 Уговорене услуге 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1,754,000.00 0.00 1,754,000.00 
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    421   0002 ПА 0002- Мере подршке руралном развоју 5,050,000.00 0.00 5,050,000.00 4,112,948.00 0.00 4,112,948.00 

            071 451 Субвенције у пољопривреди 5,050,000.00 0.00 5,050,000.00 4,112,948.00 0.00 4,112,948.00 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 12,810,000.00 0.00 12,810,000.00 1,090,940.89 0.00 1,090,940.89 

    520   0004 ПА 0004- Управљање отпадним водама 12,810,000.00 0.00 12,810,000.00 1,090,940.89 0.00 1,090,940.89 

            072 421 Стални трошкови 350,000.00 0.00 350,000.00 292,884.05 0.00 292,884.05 

            073 425 Текуће поправке и одржавање 2,600,000.00 0.00 2,600,000.00 798,056.84 0.00 798,056.84 

            075 511 Инвестиционо одржавање 9,860,000.00 0.00 9,860,000.00 0.00 0.00 0.00 

      0701 
Програм 07- Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 
48,617,000.00 29,694,444.34 78,311,444.34 40,090,662.74 9,567,319.21 49,657,981.95 

    451   0002 ПА 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре 48,617,000.00 29,694,444.34 78,311,444.34 40,090,662.74 9,567,319.21 49,657,981.95 

            076 423 Уговорене услуге 192,000.00 0.00 192,000.00 192,000.00 0.00 192,000.00 

            077 425 Tekуће поправке и одржавање 23,256,000.00 0.00 23,256,000.00 20,481,483.05 0.00 20,481,483.05 

            078 426 Материјал 400,000.00 0.00 400,000.00 399,982.32 0.00 399,982.32 

            079 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 390,000.00 0.00 390,000.00 369,630.00 0.00 369,630.00 

            080 451 

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима 300,000.00 0.00 300,000.00 295,200.00 0.00 295,200.00 

            081 511 Инвестиционо одржавање 19,350,000.00 29,694,444.34 49,044,444.34 13,659,627.37 9,567,319.21 23,226,946.58 

            082 512 Средства за набавку опреме 2,900,000.00 0.00 2,900,000.00 2,863,740.00 0.00 2,863,740.00 

            074 621 
Учешће капитала у дом. неф. јавним 
предузећима 1,829,000.00 0.00 1,829,000.00 1,829,000.00 0.00 1,829,000.00 

      2002 
Програм 09- Основно образовање и васпитање 

36,000,000.00 0.00 36,000,000.00 30,192,106.25 0.00 30,192,106.25 

            083 463 Транфер осталим нивоима власти 36,000,000.00 0.00 36,000,000.00 30,192,106.25 0.00 30,192,106.25 

            
Програм 10- Функционисање средњих школа 

16,250,000.00 0.00 16,250,000.00 14,909,216.87 0.00 14,909,216.87 

  
          084 463 Транфер осталим нивоима власти 16,250,000.00 0.00 16,250,000.00 14,909,216.87 0.00 14,909,216.87 

      0901 

 

Програм 11- Социјална и дечија заштита 18,531,000.00 8,697,317.76 27,228,317.76 15,236,447.92 5,422,838.84 20,659,286.76 
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    090   0001 ПА 0001- Социјалне помоћи 3,155,000.00 3,800,339.45 6,955,339.45 2,586,612.53 1,163,998.84 3,750,611.37 

            085 463 

Трансфери осталим нивоима власти (са 

структуром) 95,000.00 0.00 95,000.00 59,453.00 0.00 59,453.00 

            086 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,860,000.00 0.00 2,860,000.00 2,527,159.53 0.00 2,527,159.53 

            087 472 Програми и пројекти КИРС 200,000.00 3,800,339.45 4,000,339.45 0.00 1,163,998.84 1,163,998.84 

    090   0003 ПА 0003- Дневне услуге у заједници 1,240,000.00 1,488,978.31 2,728,978.31 1,236,495.43 1,103,800.00 2,340,295.43 

            088 481 Дотације удружењима грађана 1,240,000.00 1,488,978.31 2,728,978.31 1,236,495.43 1,103,800.00 2,340,295.43 

    090   0005 ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 1,065,200.00 0.00 1,065,200.00 

            089 481 Дотације Црвеном крсту 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00 1,065,200.00 0.00 1,065,200.00 

    040   0008 ПА 0006- Подршка деци и породици са децом 9,876,000.00 2,448,000.00 12,324,000.00 7,661,945.20 2,195,040.00 9,856,985.20 

            090 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 9,876,000.00 2,448,000.00 12,324,000.00 7,661,945.20 2,195,040.00 9,856,985.20 

                - Накнаде за децу рођену у 2019 год 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 1,235,000.00 0.00 1,235,000.00 

                - Посеб. род. додатак за незап. породиље 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00 3,150,000.00 0.00 3,150,000.00 

                - Накнада за превоз деце и смештај деце 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00 2,376,945.20 0.00 2,376,945.20 

                - Стипендије ученицима,студентиа  1,044,000.00 0.00 1,044,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 

                - Мере популационе политике 432,000.00 2,448,000.00 2,880,000.00 0.00 2,195,040.00 2,195,040.00 

    090   0008 ПА 0008- Подршка  особама са инвалидитетом 3,160,000.00 960,000.00 4,120,000.00 2,686,194.76 960,000.00 3,646,194.76 

            091 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 960,000.00 960,000.00 1,920,000.00 960,000.00 960,000.00 1,920,000.00 

            092 481 Услуге по уговору 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 1,726,194.76 0.00 1,726,194.76 

        1801 
Програм 12- Здравствена заштита 

10,745,000.00 1,946,500.00 12,691,500.00 8,426,379.87 1,946,500.00 10,372,879.87 

    700     0001 

ПА 0001-Фунционисање установа примарне 

здраствене заштите 
10,745,000.00 1,946,500.00 12,691,500.00 8,426,379.87 1,946,500.00 10,372,879.87 

            093 464 Трансфери осталим нивоима власти 10,745,000.00 1,946,500.00 12,691,500.00 8,426,379.87 1,946,500.00 10,372,879.87 

  

    1201 Програм 13- Развој културе и информисања 

 

2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1,888,345.83 0.00 1,888,345.83 
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    820   0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
800,000.00 0.00 800,000.00 788,368.83 0.00 788,368.83 

            094 481 Дотације у култури 800,000.00 0.00 800,000.00 788,368.83 0.00 788,368.83 

    840   0003 
ПА 0003- Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 
600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 

            095 481 Дотације верским заједницама 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 

    830   0004 
ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања 
600,000.00 0.00 600,000.00 499,977.00 0.00 499,977.00 

            096 423 Услуге по уговору 600,000.00 0.00 600,000.00 499,977.00 0.00 499,977.00 

      1301 Програм 14- Развој спорта и омладине 10,821,000.00 0.00 10,821,000.00 10,453,615.48 0.00 10,453,615.48 

    810   0001 
ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
10,600,000.00 0.00 10,600,000.00 10,453,615.48 0.00 10,453,615.48 

            097 481 Дотације спортским организацијама 9,600,000.00 0.00 9,600,000.00 9,456,296.28 0.00 9,456,296.28 

            098 481 Дотације удружењима грађана 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 997,319.20 0.00 997,319.20 

    130   0005 ПА 0005- Спровођење омладинске политике 221,000.00 0.00 221,000.00 0.00 0.00 0.00 

            100 423 Уговорене услуге 121,000.00 0.00 121,000.00 0.00 0.00 0.00 

            101 426 Материјал 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

            102 481 Дотације удружењима грађана 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

      0501 
Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори 

енергије 
600,000.00 0.00 600,000.00 596,856.26 0.00 596,856.26 

    620   0001 
ПА 0001- Унапређење и побољшање енергетске 

ефикасности и употреба обновљивих извора енергије 
600,000.00 0.00 600,000.00 596,856.26 0.00 596,856.26 

            103 511 Инвестиционо одржавање зграде 600,000.00 0.00 600,000.00 596,856.26 0.00 596,856.26 

4 4.02 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ" 42,739,768.00 4,065,000.00 46,804,768.00 36,880,964.21 3,743,827.00 40,624,791.21 

  

    2001 Програм 08- Предшколско васпитање и образовање 42,739,768.00 4,065,000.00 46,804,768.00 36,880,964.21 3,743,827.00 40,624,791.21 
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    911   0001 ПА 0001- Функционисање предшколских установа 42,739,768.00 4,065,000.00 46,804,768.00 36,880,964.21 3,743,827.00 40,624,791.21 

            104 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 24,681,400.00 0.00 24,681,400.00 23,819,552.37 0.00 23,819,552.37 

            105 412 Социјални доприноси (послодавац) 4,232,868.00 0.00 4,232,868.00 4,085,005.40 0.00 4,085,005.40 

            106 413 Накнаде у натури 105,000.00 0.00 105,000.00 102,000.00 0.00 102,000.00 

            107 414 Социјална давања запосленима  701,950.00 100,000.00 801,950.00 375,837.16 0.00 375,837.16 

            108 415 Трошкови превоза радника 800,000.00 0.00 800,000.00 475,396.11 0.00 475,396.11 

            109 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 500,000.00 0.00 500,000.00 444,336.76 0.00 444,336.76 

            110 421 Стални трошкови 2,057,550.00 1,640,600.00 3,698,150.00 1,362,337.13 1,596,902.55 2,959,239.68 

            111 422 Трошкови путовања 195,000.00 0.00 195,000.00 149,302.33 0.00 149,302.33 

            112 423 Услуге по уговору 1,514,000.00 253,500.00 1,767,500.00 1,109,873.39 183,030.00 1,292,903.39 

            113 424 Специјализоване услуге 85,000.00 430,900.00 515,900.00 42,900.00 383,030.00 425,930.00 

            114 425 Текуће поправке и одржавање 1,110,000.00 150,000.00 1,260,000.00 306,394.83 99,843.00 406,237.83 

            115 426 Материјал 3,500,000.00 1,490,000.00 4,990,000.00 2,448,358.26 1,481,021.45 3,929,379.71 

            116 465 Остале текуће дотације по закону 2,147,000.00 0.00 2,147,000.00 1,898,373.47 0.00 1,898,373.47 

            117 482 Остали порези и обавезне таксе 80,000.00 0.00 80,000.00 11,374.00 0.00 11,374.00 

            160 511 Инвестиционо одржавање 500,000.00 0.00 500,000.00 249,923.00 0.00 249,923.00 

            118 512 Машине и опрема 530,000.00 0.00 530,000.00 0.00   0.00 

                Извори финансирања за функцију 911: 42,739,768.00     36,880,964.21     

              03 Социјални доприноси   100,000.00     900,000.00   

              07 Средства из Републике   3,665,000.00     3,925,000.00   

              16 Родитељски динар   3,000,000.00     1,517,000.00   

                Укупно Друштвена брига о деци   4,065,000.00 53,569,768.00     43,222,964.21 

4 4.03 КУЛТУРНИ  ЦЕНТАР "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" 13,776,730.00 273,689.16 14,050,419.16 11,731,230.35 132,637.28 11,863,867.63 

      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 13,776,730.00 273,689.16 14,050,419.16 11,731,230.35 132,637.28 11,863,867.63 

  

  820   0001 ПА 0001- Функционисање локалних установа културе 

 

11,826,730.00 163,689.16 11,990,419.16 10,269,928.50 47,479.18 10,317,407.68 

            068 424 Специјализоване услуге 235,000.00 0.00 235,000.00 233,421.11 0.00 233,421.11 
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            119 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 5,130,000.00 0.00 5,130,000.00 5,122,180.61 0.00 5,122,180.61 

            120 412 Социјални доприноси (послодавац) 887,730.00 0.00 887,730.00 878,454.00 0.00 878,454.00 

            121 414 Социјална давања запосленима  100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

            122 415 Накнада трошкова за превоз запослених 110,000.00 0.00 110,000.00 94,938.00 0.00 94,938.00 

            123 421 Стални трошкови 1,872,000.00 44,477.16 1,916,477.16 1,454,542.37 15,347.18 1,469,889.55 

            124 422 Трошкови путовања 50,000.00 29,212.00 79,212.00 0.00 15,115.00 15,115.00 

            125 423 Услуге по уговору 1,180,000.00 20,000.00 1,200,000.00 1,002,972.06 9,212.00 1,012,184.06 

            126 425 Текуће поправке и одржавање 850,000.00 20,000.00 870,000.00 510,323.08 0.00 510,323.08 

            127 426 Материјални трошкови 260,000.00 40,000.00 300,000.00 164,315.39 3,030.00 167,345.39 

            128 465 Остале текуће дотације по закону 372,000.00 0.00 372,000.00 370,380.88 0.00 370,380.88 

            129 482 Остали порези и обавезне таксе 20,000.00 10,000.00 30,000.00 0.00 4,775.00 4,775.00 

            130 511 Инвестиционо одржавање 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

            131 512 Машине и опрема 750,000.00 0.00 750,000.00 438,401.00 0.00 438,401.00 

    820   0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
1,950,000.00 110,000.00 2,060,000.00 1,461,301.85 85,158.10 1,546,459.95 

            132 422 Трошкови путовања 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 46,258.10 46,258.10 

            133 423 Услуге по уговору 1,770,000.00 50,000.00 1,820,000.00 1,366,528.60 38,900.00 1,405,428.60 

            134 424 Специјализоване услуге 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

            135 426 Материјал 130,000.00 0.00 130,000.00 94,773.25 0.00 94,773.25 

4 4.04 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВУК КАРАЏИЋ" 7,254,448.50 100,000.00 7,354,448.50 6,553,919.73 63,429.10 6,617,348.83 

      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 7,254,448.50 100,000.00 7,354,448.50 6,553,919.73 63,429.10 6,617,348.83 

    820   0001 ПА 0001- Функционисање локалних установа културе 7,254,448.50 100,000.00 7,354,448.50 6,553,919.73 63,429.10 6,617,348.83 

            136 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 3,786,694.50 0.00 3,786,694.50 3,727,111.97 0.00 3,727,111.97 

            137 412 Социјални доприноси (послодавац) 665,754.00 0.00 665,754.00 639,200.67 0.00 639,200.67 

  
          138 413 Накнаде у натури (маркице) 15,000.00 0.00 15,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 

            139 414 Социјална давања запосленима  66,000.00 0.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 

            140 415 Накнаде трошкова запосленима 117,000.00 0.00 117,000.00 77,974.14 0.00 77,974.14 
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            141 421 Стални трошкови 900,000.00 4,000.00 904,000.00 720,337.73 4,111.70 724,449.43 

            142 422 Трошкови путовања 40,000.00 0.00 40,000.00 32,893.55 0.00 32,893.55 

            143 423 Услуге по уговору 450,000.00 0.00 450,000.00 338,965.85 0.00 338,965.85 

            144 424 Специјализоване услуге 60,000.00 28,000.00 88,000.00 59,919.97 25,500.00 85,419.97 

            145 425 Текуће поправке и одржавање 100,000.00 0.00 100,000.00 63,510.00 0.00 63,510.00 

            146 426 Материјал 180,000.00 0.00 180,000.00 129,438.00 0.00 129,438.00 

            147 465 Остале текуће дотације по закону 359,000.00 0.00 359,000.00 353,345.00 0.00 353,345.00 

            148 482 Остали порези и таксе 35,000.00 0.00 35,000.00 7,435.00 0.00 7,435.00 

            149 483 Новчане казне по решењу суда 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

            150 512 Опрема 150,000.00 0.00 150,000.00 146,446.00 0.00 146,446.00 

            151 515 Књиге и литература 300,000.00 68,000.00 368,000.00 247,341.85 33,817.40 281,159.25 

5 5.09 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 5,055,510.00 550,000.00 5,605,510.00 1,727,493.49 467,053.53 2,194,547.02 

      0602 Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе 5,055,510.00 550,000.00 5,605,510.00 1,727,493.49 467,053.53 2,194,547.02 

    160   0002 ПА 0002- Функционисање месних заједница 5,055,510.00 550,000.00 5,605,510.00 1,727,493.49 467,053.53 2,194,547.02 

            152 421 Стални трошкови 2,770,000.00 175,000.00 2,945,000.00 688,021.88 146,318.53 834,340.41 

            153 423 Услуге по уговору 340,000.00 250,000.00 590,000.00 80,000.00 286,000.00 366,000.00 

            154 424 Специјализоване услуге 4,000.00 39,000.00 43,000.00 0.00 0.00 0.00 

            155 425 Текуће поправке и одржавање 303,000.00 80,000.00 383,000.00 90,100.00 34,000.00 124,100.00 

            156 426 Материјал 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 735.00 735.00 

            157 483 Новчане казне и пенали по решењу суда 1,550,000.00 0.00 1,550,000.00 780,861.61 0.00 780,861.61 

            161 512 Машине и опрема 88,510.00 0.00 88,510.00 88,510.00 0.00 88,510.00 

5 5.10 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 12,300,000.00 0.00 12,300,000.00 11,232,230.58 0.00 11,232,230.58 

   

 

 

  

  0401 Програм 06- Заштита животне средине 12,300,000.00 0.00 12,300,000.00 598,664.24 0.00 598,664.24 
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    510   0005 ПА 0005- Управљање комуналним отпадом 11,700,000.00 0.00 11,700,000.00 10,633,566.34 0.00 10,633,566.34 

            158 421 Стални трошкови 11,700,000.00 0.00 11,700,000.00 10,633,566.34 0.00 10,633,566.34 

    560   0001 ПА 0006- Управљање осталим врстама отпада 600,000.00 0.00 600,000.00 598,664.24 0.00 598,664.24 

            159 424 Специјализоване услуге 600,000.00 0.00 600,000.00 598,664.24 0.00 598,664.24 

У К У П Н И   Р А С Х О Д И  414,314,000.00 70,174,887.41 484,488,887.41 334,329,096.31 28,421,221.38 362,750,317.69 
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Члан 12. 

Укупни расходи и издаци извршени према програмској класификацији у 2019. години: 

 

 

 

Програм Програмска  ОПИС Средства из  Средства из  Средства из Укупна средства Реализација Салдо % 
активност    буџета осталих извора сопствених 

/Пројекат извора 

 

0101 Пољопривреда и рурални развој 7,200,000.00 0.00 0.00 7,200,000.00 6,006,948.00 1,193,052.00 83.43 
0101 0001 Подршка за спровођење пољопривредне  2,150,000.00 0.00 0.00 2,150,000.00 1,894,000.00 256,000.00 88.09 
0101 0002 Мере подршке руралном развоју 5,050,000.00 0.00 0.00 5,050,000.00 4,112,948.00 937,052.00 81.44 
0401 Заштита животне средине 25,110,000.00 0.00 0.00 25,110,000.00 12,323,171.47 12,786,828.53 49.08 
0401 0004 Управљање отпадним водама 12,810,000.00 0.00 0.00 12,810,000.00 1,090,940.89 11,719,059.11 8.52 
0401 0005 Управљање комуналним отпадом 11,700,000.00 0.00 0.00 11,700,000.00 10,633,566.34 1,066,433.66 90.89 
0401 0006 Управљање осталим врстам отпада 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 598,664.24 1,335.76 99.78 
0501 Енергетска ефикасност и обновљиви извори  600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 596,856.26 3,143.74 99.48 

енергијер 

0501 0001 Унапређење и побољшање енергетске  600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 596,856.26 3,143.74 99.48 
0602 Опште услуге локалне самоуправе 101,137,253.36 2,075,040.40 0.00 102.687.293,76 85,410,004.94 17,802,288.82 83,17 

 

0602 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских  78,384,317.10 1,000,040.40 0.00 79,384,357.50 66,947,418.99 12,436,938.51 84.33 
0602 0002 Функционисање месних заједница 5,055,510.00 550.000.00 0.00 5,605,510.00 2,194,547.02 3,935,962.98 39.15 
0602 0003 Сервисирање јавниог дуга 15,550,000.00 0.00 0.00 15,550,000.00 15,039,006.28 510,993.72 96.71 
0602 0009 Текућа буџетска резерва 24,413.61 0.00 0.00 24,413.61 0.00 24,413.61 0.00 
0602 0010 Стална буџетска резева 640,000.00 0.00 0.00 640,000.00 0.00 640,000.00 0.00 
0602 0014 Управљање ванредним ситуацијама 1,483,012.65 0.00 0.00 1,483,012.65 1,229,032.65 253,980.00 82.87 
0701 Организација саобраћаја и саобраћајна  48,617,000.00 29,694,444.34 0.00 77,251,539.34 49,657,981.95 28,653,462.39 64.28 

инфраструкт. 

0701 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 48,617,000.00 29,694,444.34 0.00 77,251,539.34 49,657,981.95 28,653,462.39 64.28 
0901 Социјална и дечија заштита 18,531,000.00 8,697,317.76 0.00 27,228,317.76 20,659,286.76 6,569,031.00 75.87 
0901 0001 Социјалне помоћи 3,155,000.00 3,800,339.45 0.00 6,955,339.45 3,750,611.37 3,204,728.08 53.92 
0901 0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 1,240,000.00 1,488,978.31 0.00 2,728,978.31 2,340,295.43 388,682.88 85.76 
0901 0005 Подршка реализацији програма црвеног крста 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 1,065,200.00 34,800.00 96.84 
0901 0006 Подршка деци и породица са децом 9,876,000.00 2,448,000.00 0.00 12,324,000.00 9,856,985.20 2,467,014.80 79.98 
0901 0008 Подршка старим лицима и/или особама са  3,160,000.00 960,000.00 0.00 4,120,000.00 3,646,194.76 473,805.24 88.50 
1101 Локални развој и просторно планирање 3,640,000.00 6,090,000.00 0.00 9,730,000.00 3,266,862.00 6,463,138.00 33.58 
1101 0001 Просторно и урбанистичко планирање 2,100,000.00 600,000.00 0.00 2,700,000.00 467,000.00 2,233,000.00 17.30 
1101 0003 Управљање грађевинским земљиштем 820,000.00 0.00 0.00 820,000.00 0.00 820,000.00 0.00 
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1101 0004 Социјално становање 720,000.00 5,490,000.00 0.00 6,210,000.00 2,799,862.00 3,410,138.00 45.09 
1102 Комуналне делатности 51,310,717.59 17,757,895.75 0.00 69,068,613.34 40,829,334.08 28,239,279.26 59.11 
1102 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 27,434,790.59 0.00 0.00 27,434,790.59 23,815,504.12 3,619,286.47 86.81 
1102 0002 Одржавање јавних зелених површина 8,150,927.00 14,037,478.00 0.00 22,188,405.00 2,821,666.92 19,366,738.08 12.72 
1102 0003 Одржавање чостоће на површинама јавне  7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 6,727,491.06 772,508.94 89.70 
1102 0004 ЗОО хигијена 3,390,000.00 0.00 0.00 3,390,000.00 3,084,900.00 305,100.00 91.00 
1102 0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 
1102 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 1,235,000.00 0.00 0.00 1,235,000.00 186,990.80 1,048,009.20 15.14 
1102 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 3,540,000.00 3,720,417.75 0.00 7,260,417.75 4,192,781.18 3,067,636.57 57.75 

1201 Развој културе и информисања 23,031,178.50 373,689.16 0.00 23,404,867.66 20,369,562.29 3,035,305.37 87.03 
1201 0001 Функционисање локалних установа културе 19,081,178.50 263,689.16 0.00 19,344,867.66 16,934,756.51 2,410,111.15 87.54 
1201 0002 Јачање културне продукције и уметничког  2,750,000.00 110,000.00 0.00 2,860,000.00 2,334,828.78 525,171.22 81.64 
1201 0003 Унапређење система очувања и представљања  600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 100.00 
1201 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у  600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 499,977.00 100,023.00 83.33 
1301 Развој спорта и омладине 10,821,000.00 0.00 0.00 10,821,000.00 10,453,615.48 367,384.52 96.60 
1301 0001 Подршка локалним спортским организацијама,  10,600,000.00 0.00 0.00 10,600,000.00 10,453,615.48 146,384.52 98.62 
1301 0005 Спровођење омладинске политике 221,000.00 0.00 0.00 221,000.00 0.00 221,000.00 0.00 
1501 Локални економски развој 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 100.00 
1501 0002 Мере активне политике запошљавања 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 100.00 
1502 Развој туризма 294,130.55 0.00 0.00 294,130.55 98,524.55 195,606.00 33.50 
1502 0002 Промоција туристичке понуде 294,130.55 0.00 0.00 294,130.55 98,524.55 195,606.00 33.50 
1801 Здравствена заштита 10,745,000.00 1,946,500.00 0.00 12,691,500.00 10,372,879.87 2,318,620.13 81.73 
1801 0001 Функционисање установа примарне здравствене  10,745,000.00 1,946,500.00 0.00 12,691,500.00 10,372,879.87 2,318,620.13 81.73 
2001 Предшколско васпитање и образовање 42,739,768.00 4,065,000.00 0.00 46,804,768.00 40,624,791.21 6,179,976.79 86.80 
2001 0001  Функционисање предшколских установа 42,739,768.00 4,065,000.00 0.00 46,804,768.00 40,624,791.21 6,179,976.79 86.80 
2002 Oсновно образовање и васпитање 36,000,000.00 0.00 0.00 36,000,000.00 30,192,106.25 5,807,893.75 83.87 
2002 0001  Функционисање основних школа 36,000,000.00 0.00 0.00 36,000,000.00 30,192,106.25 5,807,893.75 83.87 
2003 Средње образовање и васпитање 16,250,000.00 0.00 0.00 16,250,000.00 14,909,216.87 1,340,783.13 91.75 
2003 0001  Функционисање средњих школа 16,250,000.00 0.00 0.00 16,250,000.00 14,909,216.87 1,340,783.13 91.75 
2101 Политички систем локалне самоуправе 16,586,952.00 0.00 0.00 16,586,952.00 15,279,175.71 1,307,776.29 92.12 
2101 0001 Функционисање скупштине 8,489,572.00 0.00 0.00 8,489,572.00 7,356,240.67 1,133,331.33 86.65 
2101 0002 Функционисање извршних органа 8,097,380.00 0.00 0.00 8,097,380.00 7,922,935.04 174,444.96 97.85 

УКУПНО: 414,314,000.00 70.174.887,41 0.00 484,488.887,41 362,750,317.69 121,738,569.72 74.87 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 13. 

       Завршни рачун буџета општине 

Баточина садржи: 

1) Биланс стања на дан 31.12.2019. 

године; 

2) Биланс прихода и расхода у периоду 

01.01.2019. до 31.12.2019. године; 

3) Извештај о капиталним расходима и 

финансирању у периоду 01.01.2019. 

до 31.12.2019. године; 

4) Извештај о новчаним токовима у 

периоду од 01.01.2019. године. до 

31.12.2019. године; 

5) Извештај о извршењу буџета у 

периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. 

године; 

6) Објашњење великих одступања 

између одобрених средстава и 

извршења за период 01.01.2019. до 

31.12.2019. године; 

7) Извештај о примљеним донацијама и 

кредитима, домаћим и иностраним 

као и извршеним отплатама дугова у 

периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. 

године; 

8) Извештај о коришћењу средстава из 

текуће и сталне буџетске резерве за 

период 01.01.2019. до 31.12.2019. 

године; 

9) Извештај о гаранцијама датим у току 

фискалне године у преоду 01.01.2019. 

до 31.12.2019. године; 

10) Извештај о ревизији финансијских 

иизвештаја општине  за период од 

01.01.2019. – 31.12.2019. године, наш 

број 402-1/20-02 од 05.06.2020. 

године. 

11) Извештај родно одговорног 

буџетирања општине Баточина за 

2019.годину 

(Извештаји су саставнио део одлуке и 

налазе се као посебни прилози) 

 

Члан 14. 

Извештај о извршењу Одлуке о 

буџету општине за 2019. годину је саставни 

део ове Одлуке. 

 

 

Члан 15. 

 Одлуку о завршном рачуну буџета 

општине Баточина за 2019. годину заједно са 

Извештајем о извршењу Одлуке о буџету 

општине Баточина за период 01.01.2019. до 

31.12.2019. године и Извештај о учинку 

програма за период од  01.01.2019. – 

31.12.2019. године доставити Министарству 

финансија РС. 

 

Члан 16. 

Ову Одлуку о завршном рачуну 

општине Баточина за 2019. годину објавити у 

„Службеном гласнику општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Брoj: 020-558/20-01 од 18.09.2020. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 

 

И З В  Е Ш Т А Ј 

 
O ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

На основу  Законa о локалној 

самоуправи и Закона о буџетском 

систему Општини припадају средства 

одређених јавних прихода на основу 

којих се саставља буџет и врши 

финансирање одређених друштвених 

потреба у локалној самоуправи. 

Финансирање јавних расхода обавља се 

преко четири директна корисника буџета 

тј. Скупштине општине, Председника 

општине, Општинског већа и Општинске 

управе, као и 14 индиректних корисника: 

 

1. Народна библиотека „Вук 

Караџић“ 

2. Предшколска установа 

„Полетарац“ 

3. Културни центар „Доситеј 

Обрадовић“ 

4. Месна заједница Баточина 

5. Месна заједница Бадњевац 
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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 Упутства за припрему 

одлуке о буџету локалне власти за 2019. 

годину и пројекција за 2020. и 2021. 

годину, затим члана 43. Закона о 

буџетском систему (''Службени гласник 

РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 – испр, 108/13, 142/14 

и 68/15- др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17 , 

95/18, 31/19 и 72/19 ), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – др. 

Закон, 101/16 – др. Закон и 47/18), члана 

40. став 1. тачка 2. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник општине 

Баточине'', бр. 9/19) и предлога 

финансијских планова корисника буџета 

општине Баточина за 2019. годину, на 

предлог Општинског већа општине 

Баточина, Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 14.12.2018. 

године, донела је Одлуку о буџету 

општине Баточина за 2019. годину са 

пројектованим билансом прихода од 

498.804.449,60динара. 

 

У току извршавања Одлуке у домену 

расхода, а нарочито прихода, указала се 

потреба за ребалансом те је Одлука о 

првој измени и допуни Одлуке о буџету 

општине Баточина за 2019. годину 

усвојена 22.02.2019. године, чиме су 

укупни приходи и расходи распоређени у 

износу од 536.039.631,72 динара, с тим 

да су у одлуци распоређена неутрошена 

средства из претходне године. 

 

Изменом Одлуке планирани су 

приходи у укупном износу од 

536.039.631,72 динара, и то за извор 01 у 

износу од 400.435.310,00 динара што 

представља смањење у односу на 

првобитни план за 2019. годину, док су 

приходи из осталих извора увећани и 

износе 135.604.321,72 динара.  

 

Првом изменом и допуном Одлуке о 

буџету општине Баточина за 2019. 

годину, а у складу са Законом о јавном 

дугу планирано је дугорочно задуживање 

у износу од 42.000.000,00 динара ради 

финансирања капиталних инвестиионих 

расхода и то за: реконструкцију јавне 

расвете, асфалтирање улица и путева и 

реконструкцију црпних станица фекалне 

канализације у Баточини. 

 

Другом изменом Одлуке планирани 

су приходи у укупном износу од 

550.349.982,41динара, при чему су 

буџетски приходи увећани и износе 

550.349.982,41 динара, док су приходи из 

осталих извора умањени у односу на 

претходну измену Одлуке и износе 

131.174.982,41 динара. 

 

Уговором о суфинансирању мера 

популационе политике јединица локалне 

самоуправе у Републици Србији у 2019. 

години број 401-01-138/54/2019-01/1 од 

16. априла 2019. године Кабинет 

министра без портфеља задуженог за 

демографију и популациону политику 

одобрио је  износ од 4.394.500,00 динара 

за суфинансирање мера „подстицаја 

младих брачних парова у руралним 

срединама – набавка пластеника и 

„очување и унапређење репродуктивног 

здравља“ – набавка возила за патронажну 

службу и „пут ка здравом материнству“ - 

набавка сонде за УЗ апарат. 

 

У складу са чланом  8. Уредбе о 

наменским трансферима у социјалној 

заштити („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) 

закључен је Уговор са Министарством за 

рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања бр. 401-73/19-01 од 26.03.2019. 

године којим су додељена средства у 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

32 

износу од 1.248.978,31 динара за услуге 

социјалне заштите. 

 

Уговором о донаторству бр. 401-

157/19-01 од 11.07.2019. године 

држављанин Руске Федерације, Михаил 

Голубцов обавезао се да општини 

Баточина изврши бесповратну донацију у 

износу од 1.059.905,00 динара на име 

суфинансирања радова на 

рехабилитацији и реконструкцији сеоске 

улице према гробљу у Прњавору. 

 

На име трошкова одржавања 

јубиларног XXV Сабора „СВЕТИ 

ПРОРОК ИЛИЈА“ у Брзану обезбеђене су 

донације у износу од 10.000,00 динара од 

„Дексинг“ доо из Брзана и 20.000,00 

динара од „Брзан Пласт“ доо из Брзана. 

 

Предузеће за путеве Крагујевац ДОО 

из Крагујевца суфинансирало је услугу на 

поправци и постављању електричног сата 

на Карађорђевом тргу у Баточини у 

износу од 150.000,00 динара. 

 

Трећом изменом Одлуке планирани 

су приходи у укупном износу од 

555.349.887,41 динара, и то за извор 01 

износ од 421.175.000,00 динара и из 

осталих извора 134.174.887,41 динара 

што представља увећање у односу на 

износ планиран другим ребалансом.  

 

У складу са чланом 8. Уредбе о 

наменским трансферима у социјалној 

заштити („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) 

закључен је Анекс уговора са 

Министарством за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања бр. 401-

73/19-01 од 02.10.2019. године којим су 

додељена средства у износу од 

1.200.000,00 динара за услуге социјалне 

заштите. 

 

Предузеће за путеве Крагујевац ДОО 

из Крагујевца суфинансирало је услугу на 

поправци и постављању електричног сата 

на Карађорђевом тргу у Баточини у 

износу од 150.000,00 динара. 

 

У складу са горе наведеним, 

Скупштина општине Баточина је на 

седници 17.12.2019. године донела 

Одлуку о четртој измени и допуни одлуке 

о буџету општине Баточина за 2019. 

годину, док су укупни приходи и 

примања и то из извора 01 износи 

484.488.887,41  и из осталих извора 

70.174.887,41 динара што представља 

смањење у односу на износ планиран 

трећим ребалансом. 

 

 

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И 

ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, 

ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА 2019. 

ГОДИНУ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ 

КЛАСИФИКАЦИЈИ 

 

 

Основни извори прихода који 

припадају Општини и путем законских 

прописа се остварују преко буџета и 

служе за финансирање јавних расхода су: 

 

 

• Трансфери од других нивоа власти 

учествовали су у остварењу 

буџета са 135.563.151,23 динара 

или 35,33 % укупно остварених 

прихода. Овим средствима 

припада текући трансфер од 

Републике у корист нивоа 

општина, који се утврђује на 

основу Закона о финансирању 

локалне самоуправе, као и остали 

трансфери.  

• Уступљени приходи (порез на 

наслеђе и поклоне, на пренос 

апсолутних права) у износу од 

146.558.908,71 динара или 38,19 % 

укупно остварених прихода. 
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• Изворни приходи општине (таксе, 

накнаде, порез на имовину итд.) у 

остварењу износе 91.215.245,67 

динара или 23,77 % укупно 

остварених прихода. 

• Средства из донација у укупном 

остварењу буџета учествују са 

1.865.387,56 динара односно 049 

%  

 

Извештај о извршењу буџета за 

период од 01.01.2019. до 31.12.2019. 

године саставља се на основу 

консолидовања евиденције директних 

корисника буџетских средстава, 

Годишњих финансијских извештаја које 

су доставили сви индиректни корисници 

буџетских средстава и евиденције са 

наменских подрачуна донација за 

спровођење пројеката на територији 

општине Баточина. Након консолидације, 

текући приходи и примања и пренета 

средства из ранијих година у општини 

Баточина планирани су у износу од 

484.488.887,41 динара, остварени у 

износу од 383.759.315,67 динара, што у 

процентима износи 79,21% извршења. 

 

 

Екон. 

Клас. Назив 

План 

за 

2019. 

годину 

Остварење 

за I - XII 

2019 

Разлика 

% 

1 2 3 4 5 

321000 Нераспоређени вишак из ранијих година 20,397 20,397 100.00 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 463,592 375,203 80.93 

710000 Порези 253,359 196,224 77.45 

711100 

Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка 

лица 133,070 131,933 99.15 

712100 Порез на фонд зарада 0 0 0.00 

713100 Периодични порези на непокретности 74,000 38,124 51.52 

713300 Порез на заоставштину, наслеђе и поклон 2,000 2,057 102.85 

713400 Порез на финансијске и капиталне трансакције 7,000 3,851 55.01 

714400 Порез на појединачне услуге 0 0 0.00 

714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара 19,100 11,606 60.76 

716100 

Други порези који искључиво плаћају предузећа, односно 

предузетници 18,189 8,653 47.57 

730000 Трансфери од других нивоа власти 159,607 136,188 85.33 

732100 Текуће донације од међународних организација 3,546 625 17.63 

733100 Текући трансфери од других нивоа власти 156,061 135,563 86.87 

740000 Други приходи 50,296 42,791 85.08 

741000 Приходи од имовине 26,240 26,096 99.45 

741100 Камате  0 0 0.00 

741400 Закуп непроизведене имовине 140 41 29.29 

741500 Закуп непроизведене имовине 26,100 26,055 99.83 

742000 Продаја добара и услуга 14,316 7,167 50.06 

742100 

Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране 

тржишних организација 6,980 4,901 70.21 
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742200 Таксе и накнаде 7,036 2,062 29.31 

742300 Родитељски динар 300 204 68.00 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 7,300 7,446 102.00 

743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 7,200 7,420 103.06 

743900 

Остале новчане казне, пенали и приходи и одузете 

имов.користи 100 26 26.00 

744000 Добровољни трансфери од физичких лица и правних лица 1,240 1,240 100.00 

744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 30 30 0.00 

744200 
Капитални добров. трансфери од физичких и правних лица 1,210 1,210 100.00 

745000 Мешовити и неодређени приходи 1,200 842 70.17 

745100 Мешовити и неодређени приходи 1,200 842 70.17 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 330 0 0.00 

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 330 0 0.00 

771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 330 0 0.00 

800000 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 500 0 0.00 

811000 Примања од продаје непокретности 0 0 0.00 

811141 Примања од продаје непокретности 0 0 0.00 

841000 Примања од продаје земљишта 500 0 0.00 

841100 Примања од продаје земљишта 500 0 0.00 

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 0 0 0.00 

911000 Примања од домаћих задуживања 0 0 0.00 

911451 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 0 0 0.00 

  УКУПНО 484,489 395,600 81.65 

 

 

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2019. 

ГОДИНИ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА 

ФИНАНСИРАЊА 

 

Јавни расходи у општини Баточина планирани у износу од 484.488.887,41                 

динара, извршени су у износу од 362.750.317,69 динара, односно 74,87 %. 

 

 

Екон. 

Клас. Назив 

План за 

2019. 

годину 

Остварење 

за I - XII 

2019 % 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 360,431 304,768 84.56 

410000 Расходи за запослене 78,083 74,847 95.86 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 61,438 60,255 98.07 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 10,940 10,338 94.50 

413000 Накнаде у натури 130 112 86.15 

414000 Социјална давања запосленима 1,838 1,131 61.53 

415000 Накнаде трошкова за запослене 2,677 2,064 77.10 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

35 

416000 Награде запосленима 1,060 947 89.34 

420000 Коришћење услуга и роба 145,361 120,037 82.58 

421000 Стални трошкови 63,142 53,238 84.31 

422000 Трошкови путовања 774 489 63.18 

423000 Услуге по уговору 25,488 21,225 83.27 

424000 Специјализоване услуге 14,693 12,945 88.10 

425000 Текуће поправке и одржавање 31,867 25,117 78.82 

426000 Материјал 9,397 7,023 74.74 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуж. 1,500 1,461 97.40 

441000 Отплата домаћих камата 1,500 1,461 97.40 

444000 Пратећи трошкови задуживања 200 0 0.00 

444200 Казне за кашњење 200 0 0.00 

450000 Субвенције 8,970 6,650 74.14 

451000 Субвенције јавним нефин. предузећима 8,970 6,650 74.14 

454000 Текуће субвенције приватним предузећима 0 0 0.00 

460000 Донације, дотације и трансфери 73,582 63,394 86.15 

463000 Трансфери осталим нивоима власти 52,345 45,161 86.28 

464000 Дотације организацијама обавезног соц.осигурања 14,392 12,073 83.89 

465000 Остале дотације и трансфери 6,845 6,160 89.99 

470000 Социјално осигурање и соц. заштита 27,740 18,672 67.31 

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 27,740 18,672 67.31 

480000 Остали расходи 24,995 19,707 78.84 

481000 Дотације НВО 18,344 17,175 93.63 

482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 395 94 23.80 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 5,080 1,290 25.39 

484000 Накнада штете елементарне непогоде 0 0 0.00 

485000 Накнада штете за повреде 1,176 1,148 97.62 

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 107,715 42,575 39.53 

510000 Основна средства 107,215 42,575 39.71 

511000 Зграде и грађевински објекти 100,438 37,584 37.42 

512000 Машине и опрема 6,359 4,709 74.05 

515000 Нематеријална имовина 418 282 67.46 

540000 Природна имовина 500 0 0.00 

541000 Земљиште 500 0 0.00 

60000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 13,850 13,578 98.04 

611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 13,850 13,578 98.04 

621000 Набавка домаће финансијске имовине 1,829 1,829 100.00 

621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала 1,829 1,829 100.00 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 664 0 0.00 

499110 Стална резерва 640 xxx   

499120 Текућа Резерва 24 xxx   

УКУПНО ИЗДАЦИ 484,489 362,750 74.87 
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Употреба средстава јавних 

прихода по основним функцијама у 2019. 

години, била је следећа: 

1. За финансирање зараде 

председника, заменика и помоћника 

председника општине, као и покриће 

осталих материјалних трошкова 

утрошено је 6.901.232,04 динара или 

97,74 % планираних средстава буџета, 

док је за накнаде за рад чланова 

општинског већа утрошено 1.021.703 

динара односно 98,81 %. 

За покриће функционалних 

трошкова Скупштине и њених органа и 

тела, као и плата, доприноса за 

председника и бруто накнаде за заменика 

председника утрошено је 7.356.240,67 

динара или 86,65 % укупно планираних 

средстава буџета. 

 

2. За рад Општинске управе 

(плате запослених, материјални 

трошкови, задовољење других потреба 

управе, као и инвестиционо и текуће 

одржавање) утрошено је  66.947.418,99 

динара или  84,33 % укупно планираних 

средстава буџета. 

За потребе Трансакција јавног 

дуга, по основу отплата кредитних 

задужења (камате и главнице) утрошено 

је 15.036.006,28 динара, односно 96,71 % 

од планираних расхода. 

У трошкове за потребе локалног 

економског развоја и промоцију 

предузетништва, укупно је утрошено 

1.700.000,00 динара односно 100 % 

планираних расхода. 

 

3. Знатан део буџетских средстава 

употребљен је за финансирање 

остваривања Законом утврђених обавеза 

општине у области јавних служби, и то: 

• за предшколско образовање 

40.624.791.21 динара или 86,80 % 

укупно планираних расхода у 

буџету, у чему су садржана 

средства за плате запослених, 

трошкови набавке материјала, 

пенала по решењима судова, 

стални трошкови, трошкови 

текућег одржавања и набавке 

опреме.  

 

• за основно образовање 

30.192.106.25 динара или 83,87% 

укупно планираних расхода, чиме 

је обезбеђено покриће сталних и 

материјалних трошкова, превоз 

наставника, превоз деце на 

удаљености већој од 4 км, 

уговорене и специјализоване 

услуге, трошкови текућег и 

инвестиционог одржавања и 

јубиларне награде за наставнике 

који су то право стекли у току 

2019. године. 

• за средње образовање 

14.909.216,87 динара или 91,75 % 

од укупно планираних расхода, 

чиме су обезбеђени стални и 

материјални трошкови, уговорене 

услуге школе, нужна средства за 

текуће и инвестиционо одржавање 

школе и јубиларне награде за 

запослене који су то остварили 

током 2019. године. 

 

4. за финансирање културе, спорта, 

социјалне заштите, здравства  

(библиотеке, културног центра и спорта) 

издвојена су следећа средства: 

 

o Kултурнo центар ''Доситеј 

Обрадовић'' 11.863.867,63 динара или 

84,44 % укупно планираних расхода 

(плате, набавка и одржавање машине 

и опрема, културне манифестације) 

o библиотека ''Вук Караџић'', 

6.617.348,83 или 89,97 % укупно 

планираних расхода (плате, 

материјални трошкови, инвестиције, 

набавка књига,) 

o Дотације невладином 

сектору у износу од 

1.597.319,20динара односно 99.83 % 

чиме је помогнут рад удружењима 
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грађана у области културе, верским 

заједницама) 

o „Дом здравља Баточина“ 

10.372.879,87 односно 81,73%  

o за спорт 9.456.296,28 

динара или 98,50 % укупно 

планираних расхода (функционални 

трошкови такмичења клупског и 

масовног спорта, текуће дотације 

невладиним организацијама, којим се 

углавном финансирају програми од 

интереса за Општину) 

o за финансирање дела 

социјалне заштите 20.659.286,76 

динара или 75,87% укупно 

планираних расхода (трошкови за 

потребе социјалних штићеника и 

новчане помоћи-проширена права, 

пратећи трошкови, финансирање 

потреба старих и социјално 

угрожених лица, помоћ у кући, 

избегла и интерно расељена лица, 

једнократне помоћи за новорођенчад, 

родитељски додатак за незапослене 

породиље ...) 

 

5. Знатан део буџетских средстава 

употребљен је за финансирање 

комуналне инфраструктуре, одржавање и 

зградњу локалних путева, јавне радове, 

субвенције, развој пољопривреде, рад 

месних заједница и заштиту животне 

средине и то у следећим износима: 

 

• укупно планираних расхода, и то 

за финансирање комуналне 

инфраструктуре у износу од 

40.829.334,08 динара или 59,11 %, 

• укупно планираних расхода, и то 

за финансирање одржавања и 

изградње локалних путева у 

износу од 49.657.981,95 динара 

или 64,28 %, 

• Субвенције јавним 

предузећима у износу од 

186.990,80 динара односно 

15,14% планираних расхода, 

• Развој пољопривреде у износу 

од 6.006.948 динара односно 

83,43% планираних расхода, 

• Рад месних заједница у износу 

од 2.194.547,02 динара односно 

39,15 % планираних расхода, 

• Буџетски фонд за заштиту 

животне средине у износу од 

11.232.230,58 односно 91,32 % 

планираних расхода. 

 

УТВРЂИВАЊЕ УКУПНОГ 

БУЏЕTСКОГ СУФИЦИТА, 

ОДНОСНО БУЏЕТСКОГ 

ДЕФИЦИТА, КАО И УКУПНОГ 

ФИСКАЛНОГ СУФИЦИТА, 

ОДНОСНО УКУПНОГ ФИСКАЛНОГ 

ДЕФИЦИТА 

 

На основу члана 2. став 1. тачка 

24) Закона о буџетском систему и 

извршења приходовне и расходовних 

ставки буџета општине Баточина, 

утврђује се буџетски суфицит/дефицит, 

као и укупан фискални суфицит/дефицит 

на следећем нивоу, што је приказано у 

табели: 

 

 

Редни 

број 
Назив Ек. Клас. 

План 

2019. 

Остварење 

I - XII 

2019 

Разлика 

% 

1 2 3 4 5 
6 

(5*100/4) 

I УКУПНА СРЕДСТВА 3+7+8+9 484.489 395.599 81,65 

II 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

(1+2+3) 
7+8+9 464.092 375.202 80,85 
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1 Текући приходи 7 463.592 375.202 80,93 

2 
Примања од продаје нефинансијске 

имовине 
8 500 0 0,00 

3 
Примања од задуживања и продаје финан. 

имов. 
9 0 0 0,00 

3.1. Примања од задуживања 91 0 0 0,00 

3.2. Примања од продаје финансијске имовине 92 0 0 0,00 

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 20.397 20.397 100,00 

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 484.489 362.750 74,87 

4 Текући расходи 4 361.095 304.768 84,40 

5 Издаци за нефинансијску имовину 5 107.715 42.575 39,53 

6 
Издаци за отплату главнице и набавку 

фин. имовине 
6 15.679 13.578 86,60 

6.1. Отплата главнице 61 13.850 13.578 98,04 

6.2. Набавка финансијске имовине 62 1.829 1.829 0,00 

V 
УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9)-

(4+5+6) 
0 32.849 0,00 

VI 

ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ 

ДЕФИЦИТА (планирани издаци за 

набавку фин. имовине који се у смислу 

Закона о буџетском систему сматрају 

расходима) 

Део 62 1.829 1.829 0,00 

VII 
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)-

(4+5) 

(7+8)-

(4+5) 
-4.718 27.859 -590,48 

VIII 
УКУПНИ ФИСКАЛНИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(7+8)-

(4+5+део 

62) 

-6.547 26.030 -397,59 

IX 
Део издатака исказан у рачуну 

финансирања (6.2 - VI) 
Део 62 0 0 0,00 

X 
Део средстава рачуна финансирања (3.2-

IX) 
(92-62) 0 0 0,00 

XI 
Део средстава рачуна финансирања- 

отплата главнице (3.1 -6.1) 
(91-61) -13.850 -13.578 98,04 

XII 
Покриће укупног фискалног дефицита из 

рачуна финансирања (X-XI) 
  13.850 13.578 98,04 

XIII 
Покриће укупног фискалног дефицита из 

пренетих средстава 
  22.226 -12.452 -56,02 

XIV 
Укупно за покриће укупног фискалног 

дефицита (XII-XIII) 
  -8.376 26.030 -310,77 

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: 

 

 

Редн

и број 
Назив План 2019. Остварење I - 

XII 2019 

Разлика 

% 

1 2 3 4 5 

I Текући приходи (кл.7) 463.592 375.202 80,93 

II Примања од продаје нефин. имовине (кл.8) 500 0 0,00 

III УКУПНО (I+II) 464.092 375.202 80,85 

IV Текући расходи (кл. 4) 361.095 304.768 84,40 

V Издаци за набавку нефин. имовине (кл. 5) 107.715 42.575 39,53 

VI УКУПНО (IV+V) 468.810 347.343 74,09 

VII Буџетски дефицит/суфицит (III-VI) -4.718 27.859 -590,48 

VIII Издаци за набавку финан. имовине (катег. 62) -1.829 -1.829 0,00 

IX Примања од продаје финансијске имовине 0 0 0,00 

X 

УКУПАН ФИСКАЛНИ 

ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (VII+(VIII-IX)) -6.547 26.030 -397,59 

 

 

 

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 

Чланом 2. Став 1. Тачка 32) Закона о Буџетском систему дефинисан је рачун 

финансирања који се утврђује на следећем нивоу: 

 

 

Редни 

број 

Назив План 2019. 

Остварење 

I - XII 

2019 

Разлика 

% 

1 2 3 4 5 

I Примања од задуживања (катег. 91) 0 0 0.00 

II Примања од продаје фин. имовине 0 0 0.00 

III Неутрошена средства из ранијих година 20,397 20,397 100.00 

IV УКУПНО (I+III) 20,397 20,397 100.00 

V Издаци за отплату главнице дуга ( катег. 61) 13,850 13,578 98.04 

VI 

Издаци за набавку финансијске имовине која 

није у циљу спровођења јавних политика (62) 0 0 0.00 

VII УКУПНО (V+VI) 13,850 13,578 98.04 

VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV-VII) 6,547 6,819 104.15 

 

 

Из приложене табеле се уочава да се финансирање отплате главнице дуга не врши 

из примања по основу продаје финансијске имовине, пошто општина Баточина није 
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вршила емисије ХоВ, те да се исто врши из текућих прихода и примања буџета у току 

извештајног периода. 
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА У 2019. ГОДИНИ 

 

 
Укупни расходи и издаци извршени према програмској класификацији у 2019. години: 

   

Програм Програмска  ОПИС Средства из  Средства из  Средства из Укупна средства Реализација Салдо % 
 активност    буџета осталих извора сопствених  
 /Пројекат извора 

0101 Пољопривреда и рурални развој 7,200,000.00 0.00 0.00 7,200,000.00 6,006,948.00 1,193,052.00 83.43 
 0101 0001 Подршка за спровођење пољопривредне  2,150,000.00 0.00 0.00 2,150,000.00 1,894,000.00 256,000.00 88.09 
 0101 0002 Мере подршке руралном развоју 5,050,000.00 0.00 0.00 5,050,000.00 4,112,948.00 937,052.00 81.44 
0401 Заштита животне средине 25,110,000.00 0.00 0.00 25,110,000.00 12,323,171.47 12,786,828.53 49.08 
 0401 0004 Управљање отпадним водама 12,810,000.00 0.00 0.00 12,810,000.00 1,090,940.89 11,719,059.11 8.52 
 0401 0005 Управљање комуналним отпадом 11,700,000.00 0.00 0.00 11,700,000.00 10,633,566.34 1,066,433.66 90.89 
 0401 0006 Управљање осталим врстам отпада 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 598,664.24 1,335.76 99.78 
0501 Енергетска ефикасност и обновљиви извори  600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 596,856.26 3,143.74 99.48 
 енергијер 

 0501 0001 Унапређење и побољшање енергетске  600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 596,856.26 3,143.74 99.48 
0602 Опште услуге локалне самоуправе 101,137,253.36 2,075,040.40 0.00 102.687.293,76 85,410,004.94 17,802,288.82 83,17 
  

 0602 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских  78,384,317.10 1,000,040.40 0.00 79,384,357.50 66,947,418.99 12,436,938.51 84.33 
 0602 0002 Функционисање месних заједница 5,055,510.00 550.000.00 0.00 5,605,510.00 2,194,547.02 3,935,962.98 39.15 
 0602 0003 Сервисирање јавниог дуга 15,550,000.00 0.00 0.00 15,550,000.00 15,039,006.28 510,993.72 96.71 
 0602 0009 Текућа буџетска резерва 24,413.61 0.00 0.00 24,413.61 0.00 24,413.61 0.00 
 0602 0010 Стална буџетска резева 640,000.00 0.00 0.00 640,000.00 0.00 640,000.00 0.00 
 0602 0014 Управљање ванредним ситуацијама 1,483,012.65 0.00 0.00 1,483,012.65 1,229,032.65 253,980.00 82.87 
0701 Организација саобраћаја и саобраћајна  48,617,000.00 29,694,444.34 0.00 77,251,539.34 49,657,981.95 28,653,462.39 64.28 
 инфраструкт. 

 0701 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 48,617,000.00 29,694,444.34 0.00 77,251,539.34 49,657,981.95 28,653,462.39 64.28 
0901 Социјална и дечија заштита 18,531,000.00 8,697,317.76 0.00 27,228,317.76 20,659,286.76 6,569,031.00 75.87 
 0901 0001 Социјалне помоћи 3,155,000.00 3,800,339.45 0.00 6,955,339.45 3,750,611.37 3,204,728.08 53.92 
 0901 0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 1,240,000.00 1,488,978.31 0.00 2,728,978.31 2,340,295.43 388,682.88 85.76 
 0901 0005 Подршка реализацији програма црвеног крста 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 1,065,200.00 34,800.00 96.84 
 0901 0006 Подршка деци и породица са децом 9,876,000.00 2,448,000.00 0.00 12,324,000.00 9,856,985.20 2,467,014.80 79.98 
 0901 0008 Подршка старим лицима и/или особама са  3,160,000.00 960,000.00 0.00 4,120,000.00 3,646,194.76 473,805.24 88.50 
1101 Локални развој и просторно планирање 3,640,000.00 6,090,000.00 0.00 9,730,000.00 3,266,862.00 6,463,138.00 33.58 
 1101 0001 Просторно и урбанистичко планирање 2,100,000.00 600,000.00 0.00 2,700,000.00 467,000.00 2,233,000.00 17.30 
 1101 0003 Управљање грађевинским земљиштем 820,000.00 0.00 0.00 820,000.00 0.00 820,000.00 0.00 
 1101 0004 Социјално становање 720,000.00 5,490,000.00 0.00 6,210,000.00 2,799,862.00 3,410,138.00 45.09 
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1102 Комуналне делатности 51,310,717.59 17,757,895.75 0.00 69,068,613.34 40,829,334.08 28,239,279.26 59.11 
 1102 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 27,434,790.59 0.00 0.00 27,434,790.59 23,815,504.12 3,619,286.47 86.81 
 1102 0002 Одржавање јавних зелених површина 8,150,927.00 14,037,478.00 0.00 22,188,405.00 2,821,666.92 19,366,738.08 12.72 
 1102 0003 Одржавање чостоће на површинама јавне  7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 6,727,491.06 772,508.94 89.70 
 1102 0004 ЗОО хигијена 3,390,000.00 0.00 0.00 3,390,000.00 3,084,900.00 305,100.00 91.00 
 1102 0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 
 1102 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 1,235,000.00 0.00 0.00 1,235,000.00 186,990.80 1,048,009.20 15.14 
 1102 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 3,540,000.00 3,720,417.75 0.00 7,260,417.75 4,192,781.18 3,067,636.57 57.75 

1201 Развој културе и информисања 23,031,178.50 373,689.16 0.00 23,404,867.66 20,369,562.29 3,035,305.37 87.03 
 1201 0001 Функционисање локалних установа културе 19,081,178.50 263,689.16 0.00 19,344,867.66 16,934,756.51 2,410,111.15 87.54 
 1201 0002 Јачање културне продукције и уметничког  2,750,000.00 110,000.00 0.00 2,860,000.00 2,334,828.78 525,171.22 81.64 
 1201 0003 Унапређење система очувања и представљања  600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 100.00 
 1201 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у  600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 499,977.00 100,023.00 83.33 
1301 Развој спорта и омладине 10,821,000.00 0.00 0.00 10,821,000.00 10,453,615.48 367,384.52 96.60 
 1301 0001 Подршка локалним спортским организацијама,  10,600,000.00 0.00 0.00 10,600,000.00 10,453,615.48 146,384.52 98.62 
 1301 0005 Спровођење омладинске политике 221,000.00 0.00 0.00 221,000.00 0.00 221,000.00 0.00 
1501 Локални економски развој 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 100.00 
 1501 0002 Мере активне политике запошљавања 1,700,000.00 0.00 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 100.00 
1502 Развој туризма 294,130.55 0.00 0.00 294,130.55 98,524.55 195,606.00 33.50 
 1502 0002 Промоција туристичке понуде 294,130.55 0.00 0.00 294,130.55 98,524.55 195,606.00 33.50 
1801 Здравствена заштита 10,745,000.00 1,946,500.00 0.00 12,691,500.00 10,372,879.87 2,318,620.13 81.73 
 1801 0001 Функционисање установа примарне здравствене  10,745,000.00 1,946,500.00 0.00 12,691,500.00 10,372,879.87 2,318,620.13 81.73 
2001 Предшколско васпитање и образовање 42,739,768.00 4,065,000.00 0.00 46,804,768.00 40,624,791.21 6,179,976.79 86.80 
 2001 0001  Функционисање предшколских установа 42,739,768.00 4,065,000.00 0.00 46,804,768.00 40,624,791.21 6,179,976.79 86.80 
2002 Oсновно образовање и васпитање 36,000,000.00 0.00 0.00 36,000,000.00 30,192,106.25 5,807,893.75 83.87 
 2002 0001  Функционисање основних школа 36,000,000.00 0.00 0.00 36,000,000.00 30,192,106.25 5,807,893.75 83.87 
2003 Средње образовање и васпитање 16,250,000.00 0.00 0.00 16,250,000.00 14,909,216.87 1,340,783.13 91.75 
 2003 0001  Функционисање средњих школа 16,250,000.00 0.00 0.00 16,250,000.00 14,909,216.87 1,340,783.13 91.75 
2101 Политички систем локалне самоуправе 16,586,952.00 0.00 0.00 16,586,952.00 15,279,175.71 1,307,776.29 92.12 
 2101 0001 Функционисање скупштине 8,489,572.00 0.00 0.00 8,489,572.00 7,356,240.67 1,133,331.33 86.65 
 2101 0002 Функционисање извршних органа 8,097,380.00 0.00 0.00 8,097,380.00 7,922,935.04 174,444.96 97.85 

 УКУПНО: 414,314,000.00 70.174.887,41 0.00 484,488.887,41 362,750,317.69 121,738,569.72 74.87
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Прилив средстава у буџет Општине у 

2019. години, омогућио је да се задовоље 

основне потребе свих функција општине као 

локалне самоуправе, а нарочито: 

 

 

1. Финансирање функција Скупштине 

општине, Председника општине и 

Општинског већа, као представничког тела 

локалне заједнице; 

 

2. Рад органа Општинске управе на 

извршењу поверених послова од стране 

Републике и изворних послова из 

надлежности локалне самоуправе 

 

3. Највећи део средстава буџета усмерен је 

и реализован за редовно и инвестиционо 

одржавање комуналне и путне 

инфраструктуре. 

 

4. Финансирање потреба установа јавних 

служби (култура, спорт, друштвена брига о 

деци, здравство) чиме се обезбеђује 

задовољење интереса потреба грађана у 

свим областима; 

 

5. За потребе основног и средњег 

образовања у општини обезбеђени су 

материјални трошкови и други трошкови 

функционисања, пре свега трошкови 

превоза ученика и наставника, трошкови 

грејања, итд., као и капитални трошкови 

неопходни за реконструкцију самих зграда 

основне и средње школе;   

 

6. Обезбеђено је издвајaње средстава у 

текућу и сталну буџетску резерву, што је 

омогућило буџетску сигурност у случају 

непредвидивих и ванредних околности. 

 

7. Правовремено финансирање кредитних 

обавеза. 

 

Обрадио: Л. Живадиновић          

                                  ____________________ 

                                         Одговорно лице 

 
НAПОМЕНЕ О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ 

ПОЛИТИКАМА И ДОДАТНИМ АНАЛИЗАМА, 

ОБРАЗЛОЖЕЊИМА И СРАВЊИВАЊУ 

СТАВКИ ИЗВОДА И ИЗВЕШТАЈА 

ОБУХВАЋЕНИХ ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ 

 

 

Рачуноводствене политике буџета општине 

Баточина представљају начела, правила и основе које 

се примењују при састављању и презентовању 

рачуноводствених извештаја. 

Пословне промене у рачуноводству буџета, 

односно трезора општине Баточина воде се по 

готовинској основи на прописаним шестоцифреним 

субаналитичким контима садржаним у контном 

плану Правилника о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем. 

 Финансијски извештаји у рачуноводству 

буџета, односно трезора општине Баточина 

састављају се на готовинској основи, а у складу са 

међународним стандардима за јавни сектор на 

прописаним шестоцифреним субаналитичким 

контима садржаним у контном плану Правилника о 

стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 

  

У поступку припреме и састављања завршног 

рачуна за 2019. годину, општина Баточина је 

примењивала следеће прописе: 

  

Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама 

за 2020. и 2021. годину систему („Службени гласник 

РС“, број 92/18) 

 

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 и 

47/2018), 

- Закон о буџетском систему („Службени гласник 

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

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

103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19  и 72/19), 

- Уредбу о буџетском рачуноводству („Службени 

гласник РС“, бр. 125/03,12/06 и 27/20 ), 

- Правилник о стандардном класификационом 

оквиру и контном плану за буџетски систем 

(„Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16,107/16, 

46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18 ,14/19, 

33/19, 68/19 и 84/19), 

- Правилник о начину припреме, састављања и 

подношења финансијских извештаја корисника 
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буџетских средстава и корисника средстава 

организација обавезног социјалног осигурања и 

буџетских фондова („Службени гласник РС“, број 

18/15 и 104/18), 

- Одлуку о буџету општине Баточина за 2019. годину 

(„Службени гласник општине Баточина“, број 28/19, 

5/19, 13/19, 21/19 и 24/19) 

- Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, 

бр.61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и 91/19) 

-Правилник о номенклатури нематеријалних улагања 

и основних срестава са стопама 

амортизације(„Службени гласник РС“, бр. 17/97 и 

24/2000) 

  

-  Правилник о буџетском рачуноводству општине 

Баточина 

  

Основа за вођење буџетског рачуноводства 

јесте готовинска основа, што значи да се трансакције 

и остали догађаји евидентирају у тренутку када се 

готовинска средства приме, односно исплате. 

Пословне књиге воде се по систему двојног 

књиговодства. 

Директни корисници буџета општине су 

Скупштина општине, Председник општине, 

Општинско веће и Општинска управа, који немају 

свој подрачун, већ своје пословање обављају преко 

рачуна извршења буџета. 

 

__________________ 

       

        Одговорно лице 

 

 

ОБЈАШЊЕЊЕ  ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА 

ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И 

ИЗВРШЕЊА 

ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. 

ГОДИНЕ 

 

 

 

 
У периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. 

године није било одступања у извршењу буџета, 

у односу на одобрене апропријације. 

                

                                 ___________________ 

                            Одговорно лице 
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И З В Е Ш Т А Ј 
 

О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И 

КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ 

И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 

ПЕРИОДУ 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ 

 

 

 
А) На основу Уговора, преглед примљених 

донација од домаћих и страних донатора, 

укључујући у укупан износ и учешће општине 

Баточина према пројектима изгледа на следећи 

начин: 

 

 

Донације 

Стање на 

почетку 

године 

Примљена 

донација у 

периоду I – 

XII 2019. 

год 

Учешће 

буџета 

општине 

Баточина 

Утрошено 

у периоду I 

– XII 2019. 

год 

Стање на 

крају 

периода 

Донатор 

1 2 3 4 5 6 7 

Финансирање 

избеглих и 

расељених лица 

339.45 1,164,000.00 1,861.70 1,166,197.61 3.54 

Комесаријат 

за избеглице 

РС 

"Општински 

економски развој у 

Источној Србији 

2017-2021"(Фаза 2) 

-Реформа пореза 

на имовину 

72,861.54 177,575.18 157,561.79 407,998.51 0.00 

Мeђународна 

организација 

- International 

Managment 

Group (IMG) 

Имплементација 

пројекта за 

изградњу и 

реконструкцију 

спортских терена у 

општини Баточина 

11,229,581.84 0.00 45,400.00 45,604.30 11,229,377.54 
UNOPS, EU - 

PRO 

Имплементација 

пројекта  

"Ефикасно и 

ефективно 

управљање 

имовином- 

вредновање 

имовине и нови 

организациони 

оквир"   

0.00 447,907.38 10,996.88 458,904.26 0.00 

Европска 

Унија из 

средстава 

ИПА 2014 

кроз програм 

EXCHANGE 

5 

Суфинансирање 

радова на 

рехабилитацији и 

реконструкцији 

сеоске улице 

према гробљу у 

Прњавору, 

означене као кп. 

Бр. 656 КО 

Милатовац 

0.00 1,059,905.00 0.00 0.00 1,059,905.00 

Голубцов 

Михаило, 

држављанин 

Руске 

Федерације 

са 

привременим 

боравком у 

селу 

Милатовцу, 
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општина 

Баточина 

Донација за 

потребе покрића 

трошкова 

одржавања 

јубиларног XXV  

Сабора "Свети 

Илија" који се 

одржавао у селу 

Брзан у периоду од 

01.-02. августа 

2019. године 

0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 

"Dexing" 

д.о.о. из села 

Брзан  

Донација за 

потребе покрића 

трошкова 

одржавања 

јубиларног XXV  

Сабора "Свети 

Илија" који се 

одржавао у селу 

Брзан у периоду од 

01.-02. августа 

2019. године 

0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 

"Брзан 

Пласт" д.о.о. 

из села Брзан 

Суфинансирање 

услуга на 

поправци и 

постављању 

електричног сата 

на Карађорђевом 

тргу у Баточини 

0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 

"Предузеће 

за путеве 

Крагујевац" 

д.о.о. из 

Крагујевца 

УКУПНО: 11,302,782.83 3,029,387.56 215,820.37 2,258,704.68 12,289,286.08 / 

 

 

Б)  Општина Баточина је у 2019. години 

наставила отплату дуга по основу дугорочног 

кредита скопљеног са „Hypo Alpe-Adria-Bank“ 

а.д. Београд која је променила назив у „Addiko 

banka“ а.д. Београд, те је закључно са 31.12.2019. 

године и ова обавеза измирена у износу од 

4.935.590,63 динара.  

 

У 2019. години вршена  је отплата 

главнице по инвестиционом кредиту са 

Комерцијалном банком, а.д. Београд у  износу 

8.642.275,45 динара. 
 

 

У 2019. години општина Баточина није се 

кредитно задуживала 

 

                                ___________________ 

                          Одговорно лице 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

47 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И 

СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 

01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ 

 

 

Стална буџетска резерва 

 

 

Одлуком о буџету општине Баточина за 

2019. годину планирана су средства за сталну 

буџетску резерву у износу од 1.000.000,00 

динара, у оквирима 0,5% планираних прихода и 

примања од продаје нефинансијске имовине 

буџета за текућу годину 

 

 

 

Средства сталне буџетске резерве 

утрошена су за следеће намене: 

 

Назив Датум  Број решења Износ  Намена 

1 2 3 4 5 

"Explocop gradnja" -из 

Доброводице 
26.7.2019 400-92/19-02 114,000.00 

Ангажовање радне машине-

комбиноване машине са 

циљем превенције и санације 

поплава на критичним тачкама 

на територији општине 

Баточина 

Игор Владисављевић пр, 

Самостална занатско 

аутопревозничка радња  

"Владисављевић" 19.8.2019 400-98/19-02 96,000.00 

Ангажовање радне машине-

комбиноване машине са 

циљем превенције и санације 

поплава на критичним тачкама 

на територији општине 

Баточина 

 

 

С.З.Р. "Маша" из Брзана 

29.10.2019 400-141/19-02 150,000.00 

Ангажовање радне машине-

комбиноване машине са 

циљем превенције и санације 

поплаве у улицу Карађорђева 

у Баточини 

У К У П Н О: 360,000.00   

 

 

Текућа буџетска резерва 

 

Према одредбама члана 69. Закона о 

буџетском систему, средства текуће буџетске 

резерве користе се за непланиране сврхе за које 

нису извршене апропријације, или за сврхе за 

које се у току године покаже да апропријације 

нису биле довољне. Закон предвиђа планирање 

средстава текуће буџетске резерве највише до 4% 

планираних прихода и примања од продаје 

нефинансијске имовине буџета за текућу годину. За 

текућу буџетску резерву у Oдлуци о буџету за 

2019. годину планирана су средства у износу од 

3.000.000,00 динара.  

 

 

Средства текуће буџетске резерве 

утрошена су за следеће намене: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив Датум  Број решења Износ  Намена 
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1 2 3 4 5 

Општински 

економски развој 

у Источној Србији 

2017-2021(Фаза 2) 

-Реформа пореза 

на имовину 

31.1.2019 400-29/19-02 157,026.60 
Исплата хонорара пописивачима 

који су ангажовани  по Пројекту 

"Fractal d.o.o. 

Крагујевац 
21.3.2019 400-64/19-02 420,162.00 

Набавка новог серверског 

рачунара на коме се налазе подаци 

које користи Општинска управа 

општине Баточина 

Златко Денић 

интерно расељено 

лице са 

територије 

општине 

Баточина 

30.4.2019 400-82/19-02 120,000.00 

Учешће Општине кроз откуп 

сеоског домаћинства у циљу 

побољшања услова становања 

Месна заједница 

Прњавор 

11.4.2019 400-78/19-02 88,510.00 

Куповина нове пумпе за 

водоводни систем "Младенова 

вода" у селу Прњавор 

"Инфраструктура 

железнице 

Србије" а.д. из 

Београда 

18.07.2019. 400-88/19-02 435,708.00 
Одржавање пружних прелаза на 

територији општине Баточина 

ЈКП "Погребне 

услуге" из 

Београда 

12.08.2019. 400-95/19-02 35,058.00 

У складу са чланом 15. Закона о 

сахрањивању и гробљима 

погребни трошкови за покојног 

Владимира Новаковића који је 

преминуо дана 18.04.2019. године 

у Београду са пребивалиштем на 

територији општине  Баточини 

"Шумадија 

сајам" д.о.о. из 

Крагујевца 

5.9.2019 400-123/19-02 42,400.80 

Закуп простора на Сајму 

пољопривреде у периоду од 05-08. 

септембра 

"Ваљак 2019" из 

Доброводице 
16.09.2019. 400-127/19-02 217,980.00 

Услуга израде преградног зида у 

магацину Управе за ванредне 

ситуације Крагујевац у којој је 

смештено ватрогасно-спасилачко 

одељење Баточина 
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Спасоје 

Шћепановић из 

Баточине 

08.10.2019. 400-137/19-02 36,188.00 

Повраћај средстава која је уплатио 

Фонду за уређење грађевинског 

земљишта, пољопривредног 

земљишта, водопривреду, 

шумарство, заштиту животне 

средине и комуналне делатности у 

току 2015. године на име 

прикључка на канализациону 

мрежу, какао прикључење никада 

није спроведено услед промењене 

трасе канализационе мреже и 

повраћај није извршен након 

пресуде Апелационог суда у 

Крагујевцу број Гж. 3022/12, 

општина као правни следбеник 

Фонда извршила повраћај 

Шумадија сајам 

д.о.о. из 

Крагујевца 
05.11.2019. 400-145/19-02 31,729.75 

Закуп простора на Сајму туризма 

у периоду од 22-24. новембра 

Противградни 

стрелци- порези и 

доприноси 
11.12.2019 400-172/19-02 32.65 

Измирење обавеза на име пореза и 

доприноса по основу исплате 

накнаде противградних стрелцима 

Општинско веће 

општине 

Баточина 

24.12.2019 400-176/19-02 16,000.00 

Исплата нето накнаде за рад 

члановима Општинског већа за 

присуство на седници одржаној 

дана  24. децембра 2019. године 

ЈП "ЕПС" 

Београд 
30.12.2019. 400-187/19-02 1,334,790.59 

Исплата средстава на име 

потрошње електричне енергије за 

јавну расвету за месец новембар 

2019. године, по рачуну број 

26523598 

Александар 

Крстић из 

Баточине 

31.12.2019. 400-189/19-01 40,000.00 

Исплата средстава по основу 

вансудског поравнања број 401-

291/19-01 од 30.12.2019. године на 

име накнаде штете које је 

проузрокована уједом паса 

луталице 

УКУПНО:  -  - 
   

2,975,586.39       
-  

 
 

 

 

 

                               ____________________ 

                                            Одговорно лице 
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И З В Е Ш Т А Ј 

О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ 

ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 

01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 34. став 3. Закона о 

јавном дугу („Службени гласник РС“, број  

61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 и 91/19) 

локалне власти не могу давати гаранције, те у 

складу с тим и општина Баточина није давала 

гаранције у току 2019. године. 

 

       

                     ____________________ 

     Одговорно лице 
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На основу члана 47. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 

142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18  

и 31/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

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

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 36. 

став 1. тачка 2. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина“, бр. 9/19), 

на предлог Општинског већа општине Баточина, 

Скупштина општине Баточина, на седници одржаној 

дана 18.09.2020. године, донела је  

 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 

У Одлуци о Буџету општине Баточина за 

2020. годину („Службени гласник општине 

Баточина“, број 24/19 и 2/20) (у даљем тексту: 

Одлука), члан 1. мења се и гласи: 

Приходи и примања, расходи и издаци 

буџета општине Баточина за 2020. годину по свим 

изворима средстава финансирања буџета (у даљем 

тексту: буџет), састоје се од: 

 

Редни 

број 
Опис 

Износ у 

динарима 

А 
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 
  

1 

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине 540.468.210,57 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  535.468.210,57 

- Буџетска средства 456.550.900,00 

- Остали извори 78.917.310,57 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 5.000.000,00 

2 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 559.426.794,46 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 384.087.738,81 

- Буџетска средства 365.002.884,40 

- Остали извори 19.084.854,41 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 175.339.055,65 

- Буџетска средства 82.698.015,60 

- Остали извори 92.641.040,05 

      

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -18.958.583,89 

  

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 

јавних политика) 0,00 

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -18.958.583,89 

      

Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   
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  Примања од продаје финансијске имовине 0,00 

  Примања од задуживања 0,00 

  Неутрошена средства из претходних година 21.579.002,05 

  Неутрошена средства донација из претходних година 11.229.581,84 

  Издаци за отплату главнице дуга 13.850.000,00 

      

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 18.958.583,89 

 

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

 

Редни 

број 
ОПИС 

Економска 

класификација 

Износ у 

динарима 

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 540.468.210,57 

1 Порески приходи 71 267.790.000,00 

1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 

самодоприноса) 711 139.640.000,00 

1.2 Самодопринос 711180 0,00 

1.3 Порез на имовину 713 85.000.000,00 

1.4 Остали порески приходи 714+716 43.150.000,00 

2 Непорески приходи, у чему: 74 77.263.832,00 

2.1 Поједине врсте накнада са одређеном наменом   8.000.000,00 

2.2 Приходи од продаје добара и услуга   69.263.832,00 

3 Донације 731+732 3.407.896,16 

4 Трансфери 733 186.646.482,41 

5 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771 360.000,00 

6 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 5.000.000,00 

II 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 4+5 559.426.794,46 

1 Текући расходи 4 312.435.909,81 

1.1 Расходи за запослене 41 89.007.716,00 

1.2 Коришћење роба и услуга 42 153.235.880,77 

1.3 Отплата камате 44 1.050.000,00 

1.4 Субвенције 45 10.000.000,00 

1.5 Социјална заштита из буџета 47 26.887.845,70 

1.6 Остали расходи, у чему: 48+49 32.254.467,34 

  - Средства резерви 499 1.945.125,10 

2 Трансфери 46 71.651.829,00 

3 Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 175.339.055,65 

4 Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊЕ 9 0,00 
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1 

Примања по основу отплата кредита и продаје 

финансијске имовине 92 0,00 

2 Задуживање 91 0,00 

2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911 0,00 

2.2 Задуживање код страних кредитора 912 0,00 

IV ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 6 13.850.000,00 

3 Отплата дуга 61 13.850.000,00 

3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 13.850.000,00 

3.2 Отплата дуга страним кредиторима 612 0,00 

3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 

4 Набавка финансијске имовине 6211 0,00 

      

V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 3 21.579.002,05 

VI НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 4 11.229.581,84 

 

 

Члан 2. 

 

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

 

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

планирају се у следећим износима: 
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Члан 3. 

 

 Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 

 

Расходи и издаци из члана 1. Ове одлуке користе се за следеће програме: 
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Члан 4. 

Члан 4. Одлуке о буџету општине Баточина, мења се и гласи: 
 

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

 

                                                                                                              износи су у хиљадама динара 
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2
0
 

 2
0

2
1
 

 2
0

2
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Н
а

к
о
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 2

0
2

2
 

1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 

1 

Изградња постројења 

за пречишћавање 

отпадних вода 

2021 2021 110.000 2021 0 110.000 0 0 

2 

Изградња секундарне 

водоводне мреже у 
селу Брзан 

2020 2022 246.000 2020 10.300 120.000 120.000 0 

3 
Рехабилитација пута 
Баточина  - Лапово 

2020 2020 107.000 2020  107.000 0 0 0 

4 
Рехабилитација пута 

Бадњевац – Ресник 
2020 2020 52.000 2020 52.000 0 0 0 

5 
Изградња зелене 

пијаце у Баточини 
2020 2020 63.000 2020 63.000 0 0 0 

6 

Изградња приступних 

саобраћајница у 

индустријској зони 
Жировничко поље 

2020 2020 52.000 2020 52.000 0 0 0 

7 

Изградња система за 

наводњавање 

пољопривредног 

земљишта 

2021 2022 10.000 2022 0 5.000 5.000 0 

8 

Израда просторног 

плана општине 
Баточина 

2021 2021 6.000 2021 0 6.000 0 0 

9 

Реконструкција јавне 

расвете у општини 
Баточина 

2016 2021 58.000 2021 8.600 5.000 0 0 

10 

Реконсктрукција 

улице Краља Петра I 
у Баточини 

2021 2021 53.000 2021 0 53.000 0 0 
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11 

Израда пројектне 
документације за 

изградњу и 

реконструкцију 
водоводне мреже 

2020 2020 4.000 2020 4.000 0 0 0 

12 

Израда пројектне 

документације за 

рехабилитацију 
путева на територији 

општине 

2020 2020 800 2020 800 0 0 0 

13 
Рехабилитација 

Раковдолске улице у 

Баточини 

2020 2020 1.700 2020 1.700 0 0 0 

14 

Рехабилитација дела 

Железничке улице и 
надвожњака у улици 

Александра Симића у 

Баточини 

2020 2020 4.200 2020 4.200 0 0 0 

15 

Рехабилитација 

Пиротске улице у 

Баточини 

2021 2021 3.000 2020 0 3.0000 0 0 

16 

Рехабилитација улице 
Капетана Коче 

Анђелковића у 

Баточини 

2021 2021 1.000 2020 0 1.000 0 0 

17 

Рехабилитација улице 

Лазе Младеновића у 

Бадњевцу 

2020 2020 4.000 2020 4.000 0 0 0 

18 

Рехабилитација улице 
Радомира 

Михаиловића у 

Жировници 

2021 2021 4.200 2021 0 4.200 0 0 

19 

Рехабилитација улице 

Вука Караџића 

(Калиготић) у Брзану 

2021 2021 4.500 2021 0 4.500 0 0 

20 
Рехабилитација улице 

Старокијевачке у 

Кијеву 

2020 2020 2.400 2020 2.400 0 0 0 

21 
Рехабилитација пута 

Доброводица – 

Жировница 

2021 2021 32.000 2021 0 32.000 0 0 

22 
Рехабилитација улице 

Ловћенске у Баточини 
2021 2021 1.800 2021 0 1.800 0 0 

23 

Рехабилитација улице 

Стевана Синђелића у 
Брзану 

2021 2021 2.700 2021 0 2.700 0 0 

24 

Рехабилитација улице 

Горњомалске у 

Кијеву 

2021 2021 1.900 2021 0 1.900 0 0 

25 
Рехабилитација пута 
кроз Орнице у Брзану 

2022 2022 7.500 2022 0 0 7.500 0 

26 
Уређење водокова 

другог реда на 

територији општине 

2020 2021 5.600 2021 600 5.000 0 0 

27 
Основна школа-

капитално одржавање 

зграде 

2019 2020 200.000 2020   200.000 0 0 0 
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28 
Средња школа-

капитално одржавање 
2020 2022 109.500 2022 1.000 98.000 8.000 0 

29 
 

ПУ "Полетарац" – 
2020 2022 109.200 2022 805 3.000 105.000 0 

30 

Изградња спортско 

рекреационог 

комлекса у насељу 
Стара Лозница 

2019 2020 19.463 2020 20.037 0 0 0 

31 

Реконструкција 

црпних станица 
фекалне канализације 

2020 2020 12.000 2020 6.000 0 0 0 

32 

Изградња фекалне 

канализације у улици 

Радоја Домановића у 
Баточини 

2020 2020 1.500 2020 1.500 0 0 0 

33 

Завршетак изградње 

фекалне канализације 
у насељу Доња Мала 

у Баточини 

2021 2021 14.000 2021 0 14.000 0 0 

34 
Израда анализе стања 

водовоснабдевања 
2020 2020 600 2020 600 0 0 0 

35 
Израда анализе стања 

канализационе мреже 
2020 2020 600 2020 600 0 0 0 

36 

Израда пројектне 

документације за 
изградњу 

канализационе мреже 

2020 2020 600 2020 600 0 0 0 

37 
Изградња дечијих 

мобилијара 
2020 2022 5.500 2022 1.500 2.000 2.000 0 

38 

Реконструкција Дома 

културе у 
Доброводици 

2021 2021 2.500 2021 0 2.500 0 0 

39 
Реконструкција Дома 

културе у Грацу 
2022 2022 3.000 2022 0 0 3.000 0 

40 

Рехабилитација пута 

у Бадњевцу - Павлиш, 

5.реон 

2021 2021 3.200 2021 0 3.200 0 0 

41 

Рехабилитација пута 
у Бадњевцу - од 

Прешића раскрснице 

до Миленковића 

2022 2022 2.400 2022 0 0 2.400 0 

42 

Рехабилитација 

локалних путева у 

Никшићу 

2021 2022 5.000 2022 0 2.500 2.500 0 

43 
Рехабилитација 

локалних путева у 

Прњавору 

2021 2022 5.000 2022 0 2.500 2.500 0 

44 

Изградња фекалне 
канализације у 

улицама Боре 

Станковића, 
Крагујевачка, 

Виноградарска 

2021 2021 10.200 2021 0 10.200 0 0 

45 

Изграња мерне 

станице за контролу 
квалитета ваздуха 

2022 2022 2.000 2022 0 0 2.000 0 
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46 
Изградња капеле на 

гробљу у Бадњевцу 
2022 2022 4.500 2022 0 0 4.500 0 

47 
Рехабилитација пута 

у Стевановића крају у 

Жировници 

2022 2022 1.200 2022 0 0 1.200 0 

48 
Изградња спортско 

рекреационог 

комплекса ''Урвина'' 

2021 2021 2.500 2021 0 2.500  0 

49 

Рехабилитација пута 

према Чесми - Стари 
Брзан 

2022 2022 5.000 2022 0 0 5.000 0 

50 

Рехабилитација улице 

Краљевића Марка у 
Бадњевцу 

2021 2021 4.200 2021 0 4.200 0 0 

51 

Реконструкција Дома 

културе у Горњој 

Баточини 

2021 2021 2.000 2021 0 2.000 0 0 

 

 

 

I ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 5. 

 

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

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

финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

109 

 
 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

110 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

111 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

112 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

113 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

114 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

115 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

116 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

117 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

118 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

119 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

121 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

122 

 

 

 

 

Члан 6. 

 

У осталим деловима Одлука о Буџету 

општине Баточина за 2020. годину („Службени 

гласник општине Баточина“, број 24/19 и 2/20) остаје 

непромењена. 

 

Члан 7.             

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у «Службеном гласнику општине 

Баточина». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-559/20-01 од 18.09.2020. 

годинеПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

  Невена Митић 

______________________________ 

 

На основу члана 76. Закона о буџетском 

систему Закона о буџетском систему („Сл. 

гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 

108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) 

и члана 40. тачка 2. у вези са чланом 21.  Статута 

општине Баточина („Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 9/19), Скупшина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 18.09.2020. 

године, донела је:  

 

О Д Л У К У  

о усвајању Извештаја о извршењу 

Одлуке о буџету општине Баточина за 

период од 01.01.2020. до 30.06.2020. 

године 

 

Члан 1. 

 УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу 

Одлуке о буџету општине Баточина за период од 

01.01.2020. до 30.06.2020. године. 

  

Члан 2. 

 Саставни део ове Одлуке је Извештај о 

извршењу Одлуке о буџету општине  Баточина 

за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године. 

 

Члан 3. 

 Ову Одлуку са извештајем објавити у 

„Службеном гласнику општине Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-560/20-01 од 18.09.2020. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за изворне приходе, 

привреду, jавне службе и финансије 

Број: 400-64/20-02 

Датум: 15.07.2020. године 

Б А Т О Ч И Н А 

 

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, 99/16, 

113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и члана 10. став 1. и 

2. Одлуке о буџету општине Баточина за 2020. 

годину („Службени гласник општине Баточина“, 

бр. 24/19 и 2/20), Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије општинске 

управе општине Баточина дана 15.07.2020. 

године, Председнику општине Баточина и 

Општинском већу општине Баточина подноси: 
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И З В  Е Ш Т А Ј 

 
O ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА  

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 30.06.2020. 

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 2020. години, обавља се преко 4 

директна корисника буџета, тј. Скупштина 

општине, Председник општине, Општинско 

веће, Општинска управа и 14 индиректних 

корисника: 

 

15. Народна библиотека ''Вук Караџић'' 

16. Дечији вртић ''Полетарац'' 

17. Културни центар ''Доситеј Обрадовић'' 

18. Месна заједница Баточина 

19. Месна заједница Бадњевац 

20. Месна заједница Брзан 

21. Месна заједница Доброводица 

22. Месна заједница Жировница 

23. Месна заједница Кијево 

24. Месна заједница Милатовац 

25. Месна заједница Никшић 

26. Месна заједница Прњавор 

27. Месна заједница Црни Као 

28. 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, 

108/13, 142/14, 68/15- др. закон, 103/15 ,99/16, 

113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон 

и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. Статута 

општине Баточина (''Службени гласник општине 

Баточине'', бр. 9/19) и предлога финансијских 

планова корисника буџета општине Баточина за 

2020. годину, на предлог Општинског већа 

општине Баточина, Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 17.12.2019. 

године, донела је Одлуку о буџету општине 

Баточина за 2020. годину са пројектованим 

билансом прихода од 544.930.378,00 динара. 

 

 

 

 

 

У току извршавања Одлуке у домену 

расхода, а нарочито прихода, указала се потреба 

за ребалансом те је Одлука о првој измени и 

допуни Одлуке о буџету општине Баточина за 

2020. годину усвојена 14.02.2020. године, чиме 

су укупни приходи и расходи распоређени у 

износу од 566.044.955,05 динара, с тим да су у 

одлуци распоређена неутрошена средства из 

претходне године. 

 

 

Изменом Одлуке планирани су приходи у 

укупном износу од 566.044.955,05 динара, и то 

за извор 01 у износу од 472.196.475.00 динара 

што представља увећање  у односу на првобитни 

план за 2020. годину, док  приходи из осталих 

извора износе 93.848.480,05 динара тако да се 

средства из осталих извора умањују. Извршена 

је расподела нераспоређеног вишка прихода и 

примања из ранијих година (извор 13) у износу 

од 21.579.002,05 динара, као и извор 15 у износу 

од 14.037.478,00 динара.  

 

 

На основу Уговора о наменским 

трансферима у социјалној заштити број 401-00-

00396/10/2020-09 од 30.03.2020. године између 

Министарства за рад, запошљавања, борачка и 

социјална питања и општине Баточина, 

председник општине је донео решење о увећању 

апропријације број 400-44/20-02 од 07. маја 

2020. године за средства у износу од 

1.134.536,17 динара по коме се повећава износ 

планираних наменских средстава у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа општина 

на уплатном рачуну број 840-733154843-26. 

Наведена средства се расподељују у оквиру 
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раздела 4., глава 4.1, Програм 11-Социјална и 

дечија заштита и то на: 

 

 

• ПА 0003 - Дневне услуге у заједници, 

функција 090, апропријација 092, 

економска класификација 424-

Специјализоване услуге у износу од 

922.536,17 динара 

• ПА 0008 - Подршка особама са 

инвалидитетом, функција 090, 

апропријација 096, економска 

класификација 472-Накнада за 

социјалну заштиту из буџета у износу 

од 212.000,00 динара. 

 

 

           За потребе финансирања Пројекта 

„Радови на рационализацији потрошње 

електричне енергије на мрежи јавног осветљења 

у МЗ Црни Као, Кијево, Милатовац, Никшић, 

Осојак и Баточина“, председник општине је 

донео решење о увећању апропријације број 

020-228/20-01 од 31.03.2020. године за износ од 

10.050.000,00 динара којим се увећава износ 

планираних наменских средстава у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа општина 

на уплатном рачуну 840-733154843-26. 

 

Наведена средства се расподељују у оквиру 

раздела 4., глава 4.1, Програм 02- Комуналне 

делатности и то на: 

 

• ПА 0001-Управљање/одржавање 

јавним остветљењем, функција 510, 

апропријација 053, економска 

класификација 511 - Зграде и 

грађевински објекти у износу од 

10.500.000,00 динара 

 

На основу Анекса I Уговора о 

коришћењу средстава из Буџетског фонда за 

програм локалне самопураве закљученог између 

Министарства државне управе и локалне 

самоуправе и општине број 401-00-315/2020-01 

од 13.05.2020. године, председник општине је 

донео Решење о измени решења о увећању 

апропријације број 020-228/2020-01 од 

13.05.2020. године, тако се износ од 

10.050.000,00 динара за потребе финансирања 

Пројекта „Радови на рационализацији потрошње 

електричне енергије на мрежи јавног осветљења 

у МЗ Црни Као, Кијево, Милатовац, Никшић, 

Осојак и Баточина“, замењује износом од 

5.025.000,00 динара. 

 

Остварени приходи примања буџета 

општине Баточина у периоду од 01.01.2020. до 

30.06.2020. године, у номиналном износу 

исказани су 163.153.937,91 динара, што 

представља 28,48% остварења у односу на 

укупно пројектована средства након извршеног 

ребаланса и решења о увећању апропријација. 

 

 

I) УКУПНО ПЛАНИРАНИ И 

ОСТВАРЕНИ ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И 

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА 

СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ 

ГОДИНА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – 

ЈУН  2020. ГОДИНЕ ПРЕМА 

ЕКОНОМСКОЈ 

КЛАСИФИКАЦИЈИ 

 

 

У складу са чланом 2. Одлуке о буџету 

општине Баточина за 2020. 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 2020 

Средства из 

осталих 

извора 2020 

Укупна 

средства 2020 

Остварена 

средства из 

буџета I-VI 

2020 

Остварена 

средства из 

осталих 

извора I-VI 

2020 

Укупно 

остварена 

средства I-VI 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 144,640,000.00 0.00 144,640,000.00 46,288,793.65 0.00 46,288,793.65 

1.1 711110 - порез на зараде 119,270,000.00 0.00 119,270,000.00 40,968,888.34 0.00 40,968,888.34 

1.2 711120 - порез на приходе од самосталне делатности 12,100,000.00 0.00 12,100,000.00 3,427,719.09 0.00 3,427,719.09 

1.3 711143 - порез на приходе од непокретности 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

1.4 711145 - порез од давања у закуп покретних ствари 200,000.00 0.00 200,000.00 99,559.23 0.00 99,559.23 

1.5 711146 - порез на приходе од пољопривреде и шумарства 10,000.00 0.00 10,000.00 1,210.00 0.00 1,210.00 

1.6 711147 -Порез на земљиште 0.00 0.00 0.00 890.00 0.00 890.00 

1.7 711148 - порез од непокретности по решењу ПУ 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 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 0.00 

1.9 711180 - самодопринос 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.10 711190 - порез на друге приходе 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00 1,790,526.99 0.00 1,790,526.99 

2 712 Порез на фонд зарада 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 

2.1 712110 Пореѕ на фонд зарада 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 

3 713 Порез на имовину 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00 17,129,606.34 0.00 17,129,606.34 

3.1 713120 - порез на имовину 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00 14,516,772.90 0.00 14,516,772.90 

3.2 713310 - порез на наслеђе и поклоне 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 915,477.79 0.00 915,477.79 

3.3 713420 - порез на капиталне трансакције 7,000,000.00  7,000,000.00 1,697,355.65 0.00 1,697,355.65 

4 714 Порез на добра и услуге 18,100,000.00 0.00 18,100,000.00 3,940,658.72 0.00 3,940,658.72 

4.1 714513 - комунална такса за држање моторних возила 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 3,202,701.00 0.00 3,202,701.00 

4.2 714543 - накнада за промену намене земљишта 500,000.00 0.00 500,000.00 72,624.00 0.00 72,624.00 

4.3 714548 - накнада за супстанце које оштећују озонски омотач 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 

4.4 714549 - накнада за емисије SO2, NO2 500,000.00 0.00 500,000.00 78,692.32 0.00 78,692.32 

4.5 714552 - боравишна такса 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 
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4.6 
714562 - посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 374,704.35 0.00 374,704.35 

4.7 714565 
-накнада за коришћење простора на јавној површини у 

пословне и др. Сврхе 
500,000.00 0.00 500,000.00 205,037.05 0.00 

205,037.05 

4.8 714566 -накнада за коришћење јавн. Површ. Огл.сопст.потребе 0.00 0.00 0.00 6,900.00 0.00 6,900.00 

5 716 Други порези 25,050,000.00 0.00 25,050,000.00 4,565,317.12 0.00 4,565,317.12 

5.1 716111 - комунална такса за истицање фирме на пословном простору 25,050,000.00  25,050,000.00 4,565,317.12 0.00 4,565,317.12 

6 732 Донације од међународних организација 0.00 380,000.00 380,000.00 0.00 502,894.61 502,894.61 

6.1 732151 - текуће донације од међународних организација 0.00 380,000.00 380,000.00 0.00 502,894.61 502,894.61 

7 733 Текући трансфери од других нивоа власти 112,099,068.00 63,049,536.17 175,148,604.17 56,049,534.00 15,515,341.82 71,564,875.82 

7.1 733151 - текући трансфери од других нивоа власти 112,099,068.00 0.00 112,099,068.00 56,049,534.00 0.00 56,049,534.00 

7.2 733154 - текући наменски трансфери од Републике у корист општина 0.00 63,049,536.17 63,049,536.17 0.00 15,515,341.82 15,515,341.82 

8 741 Приходи од имовине 53,317,265.00 0.00 53,317,265.00 13,303,241.12 0.00 13,303,241.12 

8.1 741414 - накнада за коришћење природних добара 217,265.00 0.00 217,265.00 0.00 0.00 0.00 

8.2 741510 - накнада за коришћење природних добара 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 10,606,604.48 0.00 10,606,604.48 

8.3 741522 - накнада за коришћење пољопривредног земљишта 500,000.00 0.00 500,000.00 60,699.60 0.00 60,699.60 

8.4 741526 - накнада за коришћење шума и шумског земљишта 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 

8.5 741531 - комунална такса на кор. простора на јав. површинама 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 2,046,528.74 0.00 2,046,528.74 

8.6 741533 - комунална такса за коришћење слободних површина 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

8.7 741534 - накнада за коришћење грађевинског земљишта 4,800,000.00 0.00 4,800,000.00 229,811.46 0.00 229,811.46 

8.8 741535 - комунална такса за заузеће грађевинског материјала 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

8.9 741538 - допринос за уређење грађевинског земљишта 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 319,323.00 0.00 319,323.00 

8.10 741596 -Накнада за коришћење дрвета 200,000.00 0.00 200,000.00 40,273.84 0.00 40,273.84 

9 742 Приходи од продаје добара и услуга 18,830,142.00 760,000.00 19,590,142.00 2,490,293.00 47,493.00 2,537,786.00 

9.1 742150 
- приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране 

тржишних организација у корист нивоа општина 
6,600,000.00 460,000.00 7,060,000.00 1,714,763.00 12,493.00 1,727,256.00 

9.2 742251 - општинске административне таксе 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 310,030.00 0.00 310,030.00 

9.3 742255 - такса за озакоњење објеката 10,230,142.00 0.00 10,230,142.00 465,500.00 0.00 465,500.00 

9.4 742378 Родитељски динар за ваннаставне активности 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

9.5 
742351 

Приходи који својом делатн. остваре органи и 

органи.општина 
0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00 

10 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 8,300,000.00 0.00 8,300,000.00 2,501,485.50 0.00 2,501,485.50 
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10.1 743324 - приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 2,493,985.50 0.00 2,493,985.50 

10.2 743351 - приходи од новчаних казни за у корист нивоа општина 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

10.3 743353 
- приходи од мандатних казни и казни изречених у управном 

пос 
100,000.00 0.00 100,000.00 7,500.00 0.00 7,500.00 

10.4 743924 -увећање пореског дуга у поступку принудне наплате 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

11 744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 

11.1 744151 
Текући добров.трансфери од физ.и правних лица у корист 

нивоа општина 
0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 600,000.00 

12 745 Мешовити и неодређени приходи 1,600,000.00 102,000.00 1,702,000.00 156,683.37 58,965.00 215,648.37 

12.1 745151 - oстали приходи у корист нивоа општина 1,500,000.00 102,000.00 1,602,000.00 156,683.37 58,965.00 215,648.37 

12.2 745153 - део добити ЈП по одлуци УО ЈП у корист нивоа општина 100,000.00  100,000.00 0.00 0.00 0.00 

13 771 Мешовити и неодређени приходи 260,000.00 100,000.00 360,000.00 0.00 3,600.66 3,600.66 

13.1 771111 - меморандумске ставке за рефундацију расхода 260,000.00 100,000.00 360,000.00 0.00 3,600.66 3,600.66 

14 841 Примања од продаје земљишта 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

14.1 841151 - примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 472,196,475.00 64,991,536.17 537,188,011.17 146,425,642.82 16,728,295.09 163,153,937.91 

         

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 0.00 35,616,480.05 35,616,480.05 0.00 35,616,480.05 35,616,480.05 

         

УКУПНО 472,196,475.00 100,608,016.22 572,804,491.22 146,425,642.82 52,344,775.14 198,770,417.96 
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Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. 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 

572.804 хиљада динара, остварени у износу од 198.770 хиљада динара, што у процентима износи 34,70 

% извршења. 

 

             у 000 динара 

Екон. 

Клас. 
Назив 

План за 

2020. 

годину 

Остварење 

за I - VI 

2020 

Разлика 

% 

1 2 3 4 5 

321000 Нераспоређени вишак из ранијих година 35,616 35,616 100.00 

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 532,188 163,154 30.66 

710000 Порези 272,790 71,924 26.37 

711100 
Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка 

лица 
144,640 46,289 32.00 

713100 Периодични порези на непокретности 75,000 14,517 19.36 

713300 Порез на заоставштину, наслеђе и поклон 3,000 915 30.50 

713400 Порез на финансијске и капиталне трансакције 7,000 1,697 24.24 

714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара 18,100 3,941 21.77 

716100 
Други порези који искључиво плаћају предузећа, односно 

предузетници 
25,050 4,565 18.22 

730000 Трансфери од других нивоа власти 175,529 72,068 41.06 

732100 Текуће донације од међународних организација 380 503 132.37 

733100 Текући трансфери од других нивоа власти 175,149 71,565 40.86 

740000 Други приходи 83,509 19,158 22.94 

741000 Приходи од имовине 53,317 13,303 24.95 

741400 Накнада за коришчење прородних добара 217 0 0.00 

741500 Закуп непроизведене имовине 53,100 13,303 25.05 

742000 Продаја добара и услуга 19,590 2,538 12.96 

742100 
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране 

тржишних организација 
7,060 1,727 24.46 

742200 Таксе и накнаде 12,230 776 6.35 

742300 Родитељски динар 300 35 11.67 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 8,300 2,501 30.13 

743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 8,200 2,501 30.50 

743900 Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате 100 0 0.00 

744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 600 600 100.00 

744151 Текући  добровољни трансфери од физичких и правних лица 600 600 1.00 

745000 Мешовити и неодређени приходи 1,702 216 12.69 
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745100 Мешовити и неодређени приходи 1,702 216 12.69 

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 360 4 1.11 

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 360 4 1.11 

771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 360 4 1.11 

800000 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 
5,000 0 0.00 

841000 Примања од продаје земљишта 5,000 0 0.00 

841100 Примања од продаје земљишта 5,000 0 0.00 

  УКУПНО 572,804 198,770 34.70 

 

 

 

II) УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА 

ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЕРИОД 

01.01.2020. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ 

 

 

Јавни расходи у општини Баточина планирани у износу од 572.804  хиљада динара, извршени су 

у износу од 161.224 хиљада динара, односно 28,15 %. 

 

Употреба средстава јавних прихода по основним економским класификацијама буџета општине у 

периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године била је следећа: 

 

у 000 динара 

 

Екон. 

Клас. Назив 

План за 

2020. 

годину 

Остварење 

за I - VI  

2020 

Разлика 

% 

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 361,263 120,207 33.27 

410000 Расходи за запослене 85,608 40,070 46.81 

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 67,940 32,750 48.20 

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 11,693 5,454 46.64 

413000 Накнаде у натури 120 0 0.00 

414000 Социјална давања запосленима 1,772 344 19.41 

415000 Накнаде трошкова за запослене 3,070 1,081 35.21 

416000 Награде запосленима 1,013 441 43.53 

420000 Коришћење услуга и роба 145,306 41,837 28.79 

421000 Стални трошкови 57,563 21,283 36.97 

422000 Трошкови путовања 835 40 4.79 

423000 Услуге по уговору 26,398 7,043 26.68 

424000 Специјализоване услуге 15,841 5,351 33.78 

425000 Текуће поправке и одржавање 34,328 5,967 17.38 

426000 Материјал 10,341 2,153 20.82 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуж. 1,050 417 39.71 
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441000 Отплата домаћих камата 1,000 417 41.70 

444000 Пратећи трошкови задуживања 50 0 0.00 

450000 Субвенције 10,000 0 0.00 

451000 Субвенције јавним нефин. предузећима 10,000 0 0.00 

460000 Донације, дотације и трансфери 70,019 22,994 32.84 

463000 Трансфери осталим нивоима власти 53,063 16,998 32.03 

464000 Дотације организацијама основног соц. осигурања 15,200 5,115 33.65 

465000 Остале дотације и трансфери 1,756 881 50.17 

470000 Социјално осигурање и соц. заштита 24,210 8,814 36.41 

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 24,210 8,814 36.41 

480000 Остали расходи 25,070 6,075 24.23 

481000 Дотације НВО 19,455 5,093 26.18 

482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 395 33 8.35 

483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 4,220 583 13.82 

485000 Накнада штете за повреде 1,000 366 36.60 

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 196,489 36,120 18.38 

510000 Основна средства 193,489 35,920 18.56 

511000 Зграде и грађевински објекти 187,591 34,830 18.57 

512000 Машине и опрема 5,480 1,016 18.54 

515000 Нематеријална имовина 418 74 17.70 

540000 Природна имовина 3,000 200 6.67 

541000 Земљиште 3,000 200 6.67 

60000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ 13,850 4,897 35.36 

611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 13,850 4,897 35.36 

499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 1,202 0 0.00 

499110 Стална резерва 1 xxx   

499120 Текућа Резерва 1,201 xxx   

УКУПНО ИЗДАЦИ 572,804 161,224 28.15 
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III) 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 2020. 
Остварење 
I - VI 2020 

Разлика % 

1 2 3 4 5 
6 

(5*100/4) 

I УКУПНА СРЕДСТВА 3+7+8+9 572,804 198,770 34.70 

II УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 537,188 163,154 30.37 

1 Текући приходи 7 532,188 163,154 30.66 

2 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 5,000 0 0.00 

3 Примања од задуживања и продаје финан. Имов. 9 0 0 0.00 

3.1. Примања од задуживања 91 0 0 0.00 

3.2. Примања од продаје финансијске имовине 92 0 0 0.00 

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 35,616 35,616 100.00 

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 572,804 161,224 28.15 

4 Текући расходи 4 362,465 120,207 33.16 

5 Издаци за нефинансијску имовину 5 196,489 36,120 18.38 

6 
Издаци за отплату главнице и набавку фин. 

Имовине 
6 13,850 4,897 35.36 

6.1. Отплата главнице 61 13,850 4,897 35.36 

6.2. Набавка финансијске имовине 62 0 0 0.00 

V 
УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9)-

(4+5+6) 
0 37,546 0,00 

VI 

ИЗНОС КОРЕКЦИЈЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА 

(планирани издаци за набавку фин. имовине који 
се у смислу Закона о буџетском систему сматрају 

расходима) 

Део 62 0 0 0.00 

VII БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5) 
(7+8)-
(4+5) 

-21,766 6,827 -31.37 

VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(7+8)-

(4+5+део 
62) 

-21,766 6,827 -31.37 

IX 
Део издатака исказан у рачуну финансирања (6.2 - 

VI) 
Део 62 0 0 0.00 

X Део средстава рачуна финансирања (3.2-IX) (92-62) 0 0 0.00 

XI 
Део средстава рачуна финансирања- отплата 

главнице (3.1 -6.1) 
(91-61) -13,850 -4,897 35.36 

XII 
Покриће укупног фискалног дефицита из рачуна 

финансирања (X-XI) 
  -13,850 -4,897 35.36 
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XIII Покриће укупног фискалног дефицита из пренетих 
средстава 

  35,616 -1,930 -5.42 

XIV 
Укупно за покриће укупног фискалног дефицита 

(XII-XIII) 
  21,766 -6,827 -31.37 

XV 
Износ укупног фискалног дефицита који остаје 

непокривен 
  0 0 0.00 

 

 

Рачун прихода и примања остварених од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за 

набавку нефинансијске имовине може се дати у табели: 

 

у 000 динара 

Редни 

број 
Назив План 2020. Остварење 

I - VI 2020 

Разлика 

% 

1 2 3 4 5 

I Текући приходи (кл.7) 532,188 163,154 30.66 

II Примања од продаје нефин. имовине (кл.8) 5,000 0 0.00 

III УКУПНО (I+II) 537,188 163,154 30.37 

IV Текући расходи (кл. 4) 361,263 120,207 33.27 

V Издаци за набавку нефин. имовине (кл. 5) 196,489 36,120 18.38 

VI УКУПНО (IV+V) 557,752 156,327 28.03 

VII Буџетски дефицит/суфицит (III-VI) -20,564 6,827 -33.20 

VIII Издаци за набавку финан. имовине (катег. 62) 0 0 0,00 

IX Примања од продаје финансијске имовине 0 0 0.00 

X 
УКУПАН ФИСКАЛНИ 

ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ (VII+(VIII-IX)) 
-20,564 6,827 -33.20 

 

 

Према обрачуну, за извештајни период утврђује се буџетски суфицит  у износу од 6.827 хиљада 

динара а укупан фискални суфицит  у износу од 6.827 хиљада динара. 
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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 
Назив План 2020. Остварење 

I - VI 2020 

Разлика 

% 

1 2 3 4 5 

I Примања од задуживања (катег. 91) 0 0 0.00 

II Примања од продаје фин. имовине 5,000 0 0.00 

III Неутрошена средства из ранијих година 35,616 35,616 100.00 

IV УКУПНО (I+III) 35,616 35,616 100.00 

V Издаци за отплату главнице дуга ( катег. 61) 13,850 4,897 35.36 

VI 
Издаци за набавку финансијске имовине која 

није у циљу спровођења јавних политика (62) 
0 0 0.00 

VII УКУПНО (V+VI) 13,850 4,897 35.36 

VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV-VII) 21,766 30,719 141.13 

 

 

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 01.01.2020. ДО 30.06.2020. 

ГОДИНЕ 

 

Укупно планирани расходи и издаци 

буџета општине Баточина износе 572.804 (у 000 

динара), док су извршени расходи и издаци 

161.224 (у 000 динара), што значи да је проценат 

извршења 28,15%. 

 
У периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. 

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 01.01.2020. ДО 

30.06.2020. 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: 

 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

134 

 

Донације 

Стање на 

почетку 

године 

Примљена 

донација у 

периоду  I – VI 

2020. год 

Учешће 

буџета 

општине 

Баточина 

Утрошено у 

периоду          

I – VI 2020. 

год 

Стање на 

крају периода 
Донатор 

1 2 3 4 5 6 7 

Финансирање избеглих 

и расељених лица 
3.54 80,000.00 0.00 80,000.00 3.54 

Комесаријат за 

избеглице РС 

Донација-"COVID 19"-

помоћ становништву 

на територији општине 

Баточина,  у вези са 

проглашеним 

ванредним стањем 

дана 15.03.2020. године 

у Републици Србији  

0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 

"Хидромонтажа 

д.о.о" , Београд 

у износу од 

100.000,00 

динара: 

"Телекомуникац

ија" доо, Блаце у 

износу од 

250.000,00 

динара;" ТМГ 

Топлота" д.о.о, 

Баточина у 

износу од 

100.000,00 

динара;Брзан 

Пласт доо,Брзан 

у износу од 

150.000,00 

динара; 

Донација у роби и то 

102 пакета који садржи 

прехрамбене и 

хигијенске производе у 

вези са проглашеним 

ванредним стањем 

дана 15.03.2020. године 

у Републици Србији 

0.00 116,484.00 0.00 116,484.00 0.00 

Голубцов 

Михаил. 

држављанин 

Руске 

Федерације са 

привременим 

боравком у 

Милатовцу 

Имплементација 

пројекта за изградњу и 

реконструкцију 

спортских терена у 

општини Баточина 

0.00 11,229,581.84 2,695,290.76 2,891,646.20 11,033,226.40 
UNOPS, EU - 

PRO 
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Имплементација 

пројекта  "Ефикасно и 

ефективно управљање 

имовином- вредновање 

имовине и нови 

организациони оквир"   

0.00 502,894.61 0.00 502,894.61 0.00 

Европска Унија 

из средстава ПА 

2014 кроз 

програм 

EXCHANGE 5 

Донација- уступање 

каменог агрегата 

фракције 0-31mm 

укупне количине 730 t 

0.00 306,600.00 0.00 306,600.00 0.00 

"Теко Мининг" 

доо, Нови 

Београд 

УКУПНО: 3.54 12,835,560.45 2,695,290.76 4,497,624.81 11,033,229.94   

 

 

 

Б) Општина Баточина је у 2020. години 

наставила отплату главнице кредита скопљеног 

са „Hypo Alpe-Adria-Bank“ а.д. Београд која је 

променила назив у „Addiko banka“ а.д. Београд, 

те је закључно са 30.06.2020. године и ова 

обавеза измирена у износу од 1.305.020,23 

динара.  

 

 

 

У 2020. години вршена  је отплата 

главнице по инвестиционом кредиту са 

Комерцијалном банком, а.д. Београд и укупно 

измирена главница у извештајном периоду 

износи 3.591.939,76 динара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII) ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ 

СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И 

СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 

ПЕРИОДУ 01.01.2020. ДО 

30.06.2020. ГОДИНЕ 

 

 

Стална буџетска резерва 

 

 

Одлуком о буџету општине Баточина за 

2020. годину планирана су средства за сталну 

буџетску резерву у износу од 1.000.000,00 

динара, у оквирима 0,5% планираних прихода и 

примања од продаје нефинансијске имовине 

буџета за текућу годину 

 

 

Средства сталне буџетске резерве су 

трошена за следеће намене: 

 

 

Од планираних средстава сталне 

буџетске резерве остало је неутрошено 1.224,30 

динара. 
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Назив Датум  Број решења Износ  Намена 

1 2 3 4 5 

Финансирање 

трошкова у циљу 

спречавања 

ширења вируса 

COVID-19. 

20.03.2020. 400-26/20-02 998,775.70 

Набавка пакета хране за 

социјално угрожене, набака 

заштитних маски за 

вишекратну употребу, набавка 

алкохола 70% и једнократних 

рукавица за запослене у 

Општинској управи, као и  

вршење превентивне  

дезинфекције објеката у циљу 

спречавања вируса 

УКУПНО:  -  -   998,775.70       -  

 

 

Текућа буџетска резерва 

 

 

Према одредбама члана 69. 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, 99/16, 

113/17, 95/18 , 31/19 и 72/19), 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.Текућа 

буџетска резерва опредељује се највише до 4 % 

укупних прихода и примања од продаје  

нефинансијске имовине за буџетску годину. За 

текућа буџетску резерва у Oдлуци о буџету за 

2020. годину планирана су средства у износу од 

3.000.000,00 динара. 

 

 

Потрошено је: 

 

 

 

Назив Датум  Број решења Износ  Намена 

1 2 3 4 5 

"Михајловић" ДОО, 

Доња Мутница 
26.3.2020 400-29/20-02 39,822.10 

Потрошња горива за ангажовање 

волонтерских служби за доставу основних 

животних намирница, лекова и средства за 

хигијену на терену услед проглашеног 

ванредног стања на територији Републике 

Србије 

"Ђорђевић" доо. 

Баточина 
31.3.2020 400-36/20-02 1,484,600.00 

Набавка пакета хране и средства за хигијену 

корисницима пензије услед проглашеног 

ванредног стања. 
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Предшколска 

установа"Полетарац" 

Баточина 

7.5.2020 400-43/20-02 97,384.00 

Набавка средстава за заштиту и хигијену за 

примену превентивних мера у установи 

услед пандемије COVID 19 

 

"Еко дезинфекција" 

Јагодина 

19.5.2020 400-49/20-02 67,325.00 

Дезинфекција објекта предшколске 

установе"Полетарац" објекта за продужен 

боравак деце и сале Основне школе "Свети 

Сава" Баточина и зграде Општинске управе 

општине Баточина по рачуну број 567/05/20 

Регионална агенција за 

економски развој 

Шумадије и Поморавља 

д.о.о.,Крагујевац 

29.6.2020 400-57/20-02 110,095.60 

Учешће општине Баточина у финансирању 

пројеката "Међуопштински пројекат за 

развој ловног туризма на територији  

Шумадијског округа" 

УКУПНО:  -  -   1,799,226.70       -  

 

 

 

Од планираних средстава текуће 

буџетске резерве остало је неутрошено 

1.200.773,30 динара. 

 

 

 

VIII) ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ 

ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ У ПЕРИОДУ 

01.01.2020. ДО 30.06.2020. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

У складу са чланом 3. Одлуке о буџету 

општине Баточина за 2020. годину и Одлуке о 

првојј измени и допуни Одлуке о буџету 

општине Баточина за 2020. годину, преглед 

извршења буџетских расхода општине Баточина 

по програмима и програмским активностима је 

дат у табели: 
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ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА ПЕРИОД  ОД  01-01-2020 ДО  30-06-2020 

 

 Програм Програмска  ОПИС Средства из  Средства из  Средства из    Укупна средства       Реализација      Салдо   % 
 активност    буџета осталих извора сопствених  
 /Пројекат извора 

0101 Пољопривреда и рурални развој 7,950,000.00 0.00 0.00 7,950,000.00 131,300.00 7,818,700.00 1.65 
 0101 0001 Подршка за спровођење пољопривредне  3,350,000.00 0.00 0.00 3,350,000.00 131,300.00 3,218,700.00 3.92 
 0101 0002 Мере подршке руралном развоју 4,600,000.00 0.00 0.00 4,600,000.00 0.00 4,600,000.00 0.00 
 

0401 Заштита животне средине 38,510,000.00 0.00 0.00 38,510,000.00 7,399,622.64 31,110,377.36 19.21 
 0401 0004 Управљање отпадним водама 26,210,000.00 0.00 0.00 26,210,000.00 3,044,344.96 23,165,655.04 11.62 
 0401 0005 Управљање комуналним отпадом 11,700,000.00 0.00 0.00 11,700,000.00 4,355,277.68 7,344,722.32 37.22 
 0401 0006 Управљање осталим врстам отпада 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 
 

0501 Енергетска ефикасност и обновљиви извори  600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 
 енергијер 

 0501 0001 Унапређење и побољшање енергетске  600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 
 

0602 Опште услуге локалне самоуправе 99,946,381.30 680,000.00 0.00 100,626,381.30 36,382,357.76 64,244,023.54 36.16 
  

 0602 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских  77,642,322.70 380,000.00 0.00 78,022,322.70 30,597,216.20 47,425,106.50 39.22 
 0602 0002 Функционисање месних заједница 3,652,061.00 300,000.00 0.00 3,952,061.00 192,678.87 3,759,382.13 4.88 
 0602 0003 Сервисирање јавниог дуга 14,900,000.00 0.00 0.00 14,900,000.00 5,313,890.19 9,586,109.81 35.66 
 0602 0009 Текућа буџетска резерва 1,200,773.30 0.00 0.00 1,200,773.30 0.00 1,200,773.30 0.00 
 0602 0010 Стална буџетска резева 1,224.30 0.00 0.00 1,224.30 0.00 1,224.30 0.00 
 0602 0014 Управљање ванредним ситуацијама 2,550,000.00 0.00 0.00 2,550,000.00 278,572.50 2,271,427.50 10.92 
 

0701 Организација саобраћаја и саобраћајна  58,711,500.00 14,938,417.08 0.00 73,649,917.08 22,606,652.89 51,043,264.19 30.69 
 инфраструкт. 

 0701 0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре 58,711,500.00 14,938,417.08 0.00 73,649,917.08 22,606,652.89 51,043,264.19 30.69 
 

0901 Социјална и дечија заштита 21,191,345.70 5,034,536.17 0.00 26,225,881.87 9,677,282.71 16,548,599.16 36.90 
 0901 0001 Социјалне помоћи 5,301,345.70 3,900,000.00 0.00 9,201,345.70 3,987,526.56 5,213,819.14 43.34 
 0901 0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама 1,260,000.00 922,536.17 0.00 2,182,536.17 792,000.00 1,390,536.17 36.29 
 0901 0005 Подршка реализацији програма црвеног крста 1,250,000.00 0.00 0.00 1,250,000.00 500,000.00 750,000.00 40.00 
 0901 0006 Подршка деци и породица са децом 10,540,000.00 0.00 0.00 10,540,000.00 3,867,756.15 6,672,243.85 36.70 
 0901 0008 Подршка старим лицима и/или особама са  2,840,000.00 212,000.00 0.00 3,052,000.00 530,000.00 2,522,000.00 17.37 
 

 

 

 

 

1101 Локални развој и просторно планирање 3,170,000.00 3,462,000.00 0.00 6,632,000.00 815,846.43 5,816,153.57 12.30 
 1101 0001 Просторно и урбанистичко планирање 2,000,000.00 492,000.00 0.00 2,492,000.00 0.00 2,492,000.00 0.00 
 1101 0003 Управљање грађевинским земљиштем 820,000.00 0.00 0.00 820,000.00 815,846.43 4,153.57 99.49 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

139 

 

 1101 0004 Социјално становање 350,000.00 2,970,000.00 0.00 3,320,000.00 0.00 3,320,000.00 0.00 
 

1102 Комуналне делатности 72,166,427.00 72,631,062.97 0.00 144,797,489.97 24,469,746.70 120,327,743.27 16.90 
  

 1102 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 24,200,000.00 5,025,000.00 0.00 29,225,000.00 14,500,172.22 14,724,827.78 49.62 
 1102 0002 Одржавање јавних зелених површина 8,425,927.00 14,037,478.00 0.00 22,463,405.00 6,256,906.77 16,206,498.23 27.85 
 1102 0003 Одржавање чостоће на површинама јавне  7,604,000.00 0.00 0.00 7,604,000.00 3,258,790.80 4,345,209.20 42.86 
 1102 0004 ЗОО хигијена 3,700,000.00 0.00 0.00 3,700,000.00 366,000.00 3,334,000.00 9.89 
 1102 0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 11,152,000.00 52,190,000.00 0.00 63,342,000.00 0.00 63,342,000.00 0.00 
 1102 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге 884,500.00 0.00 0.00 884,500.00 0.00 884,500.00 0.00 
 1102 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 16,200,000.00 1,378,584.97 0.00 17,578,584.97 87,876.91 17,490,708.06 0.50 
 

1201 Развој културе и информисања 24,701,000.00 262,000.00 0.00 24,963,000.00 8,566,820.42 17,467,043.58 34.32 
 1201 0001 Функционисање локалних установа културе 20,401,000.00 172,000.00 0.00 21,643,864.00 8,144,685.42 13,499,178.58 39.92 
 1201 0002 Јачање културне продукције и уметничког  3,200,000.00 90,000.00 0.00 3,290,000.00 19,162.00 3,270,838.00 0.58 
 1201 0003 Унапређење система очувања и представљања  600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 
 1201 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у  500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 402,973.00 97,027.00 80.59 
 

1301 Развој спорта и омладине 14,140,000.00 0.00 0.00 14,140,000.00 4,419,819.53 9,720,180.47 31.26 
 1301 0001 Подршка локалним спортским организацијама,  13,990,000.00 0.00 0.00 13,990,000.00 4,419,819.53 9,570,180.47 31.59 
 1301 0005 Спровођење омладинске политике 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 
 

1501 Локални економски развој 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 2,200,000.00 
 1501 0002 Мере активне политике запошљавања 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 0.00 
 

1502 Развој туризма 220,000.00 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 
 1502 0002 Промоција туристичке понуде 220,000.00 0.00 0.00 220,000.00 0.00 220,000.00 0.00 
 

1801 Здравствена заштита 13,000,000.00 0.00 0.00 13,000,000.00 5,114,624.79 7,885,375.21 39.34 
 1801 0001 Функционисање установа примарне здравствене  13,000,000.00 0.00 0.00 13,000,000.00 5,114,624.79 7,885,375.21 39.34 
 

2001 Предшколско васпитање и образовање 45,016,094.00 3,600,000.00 0.00 48,616,094.00 19,075,164.31 29,540,929.69 39.24 
 2001 0001  Функционисање предшколских установа 45,016,094.00 3,600,000.00 0.00 48,616,094.00 19,075,164.31 29,540,929.69 39.24 
 

2002 Oсновно образовање и васпитање 37,250,000.00 0.00 0.00 37,250,000.00 12,035,805.85 25,214,194.15 32.31 
 2002 0001  Функционисање основних школа 37,250,000.00 0.00 0.00 37,250,000.00 12,035,805.85 25,214,194.15 32.31 
 

2003 Средње образовање и васпитање 15,610,000.00 0.00 0.00 15,610,000.00 4,897,945.98 10,712,054.02 31.38 
 2003 0001  Функционисање средњих школа 15,610,000.00 0.00 0.00 15,610,000.00 4,897,945.98 10,712,054.02 31.38 
 

 

 

2101 Политички систем локалне самоуправе 17,812,863.00 0.00 0.00 17,812,863.00 5,630,575.42 12,182,287.58 31.61 
 2101 0001 Функционисање скупштине 10,009,123.00 0.00 0.00 10,009,123.00 2,512,056.83 7,497,066.17 25.10 
 2101 0002 Функционисање извршних органа 7,803,740.00 0.00 0.00 7,803,740.00 3,118,518.59 4,685,221.41 39.96 

 УКУПНО: 472,196,475.00 100,608,016.22 0.00 572.804,491.22 161,223,565.43 412,650,925.79 28.15 
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Извештај о извршењу буџета за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. 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 5. у Посебном делу Одлуке о буџету општине Баточина за 2020. годину, 

преглед извршења буџетских расхода општине Баточина је дат у табели: 
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ОПИС 
Средства из 

буџета 2020 

Средства из 

осталих 

извора 

Укупна 

средства 2020 

Извршење 

средстава из 

буџета I-VI 

2020 

Извршење 

редстава из 

осталих 

извора I-VI 

2020 

Укупо 

извршена 

средства I-VI 

2020 

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

1 1.01 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 10,009,123.00 0.00 10,009,123.00 2,512,056.83 0.00 2,512,056.83 

      2101 Програм 16- Политички систем локалне самоуправе 10,009,123.00 0.00 10,009,123.00 2,512,056.83 0.00 2,512,056.83 

    110   0001 ПА 0001- Функционисање скупштине 10,009,123.00 0.00 10,009,123.00 2,512,056.83 0.00 2,512,056.83 

            001 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 2,062,000.00 0.00 2,062,000.00 1,025,683.10 0.00 1,025,683.10 

            002 412 Социјални доприноси (послодавац) 353,700.00 0.00 353,700.00 170,776.26 0.00 170,776.26 

            003 421 Стални трошкови 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 

            004 422 Трошкови путов. изабраних лица 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

            005 423 Услуге по уговору 5,240,000.00 0.00 5,240,000.00 624,475.33 0.00 624,475.33 

                - Накнада комисијама, саветима и рад. телима 400,000.00 0.00 400,000.00 35,068.11 0.00 35,068.11 

                - Накнада одборницима Скупштине 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 238,199.22 0.00 238,199.22 

                - Бруто накнада председнику  Скупштине 520,000.00 0.00 520,000.00 278,303.00 0.00 278,303.00 

                -Уговорене услуге 20,000.00     0.00     

                - Трошкови репрезентације 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 72,905.00 0.00 72,905.00 

                - Изборна комисија 1,500,000.00     0.00 0.00 0.00 

            006 425 -Текуће поправке и одржавање 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 

            007 426 Материјал 620,000.00 0.00 620,000.00 74,164.90 0.00 74,164.90 

            008 465 Чланарине (СКГО, РЕДАСП) 1,187,950.00 0.00 1,187,950.00 444,247.35 0.00 444,247.35 

  
          009 481 Финансирање политичких странака 265,473.00 0.00 265,473.00 172,709.89 0.00 172,709.89 
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2 2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 6,743,740.00 0.00 6,743,740.00 2,924,145.59 0.00 2,924,145.59 

      2101 Програм 16- Политички систем локалне самоуправе 6,743,740.00 0.00 6,743,740.00 2,924,145.59 0.00 2,924,145.59 

    110   0002 ПА 0002- Функционисање извршних органа 6,743,740.00 0.00 6,743,740.00 2,924,145.59 0.00 2,924,145.59 

            010 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 4,560,000.00 0.00 4,560,000.00 2,283,478.27 0.00 2,283,478.27 

            011 412 Социјални доприноси (послодавац) 781,980.00 0.00 781,980.00 380,199.21 0.00 380,199.21 

            012 421 Стални трошкови 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

            013 422 Трошкови путовања 200,000.00 0.00 200,000.00 14,400.00 0.00 14,400.00 

            014 423 Услуге по уговору 500,000.00 0.00 500,000.00 71,333.00 0.00 71,333.00 

            015 425 Трошкови одржав. возила 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 

            016 426 Трошкови матер. и набавке горива 500,000.00 0.00 500,000.00 133,154.12 0.00 133,154.12 

            017 465 Остале текуће дотације по закону 41,760.00 0.00 41,760.00 41,580.99 0.00 41,580.99 

3 3.01 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1,060,000.00 0.00 1,060,000.00 194,373.00 0.00 194,373.00 

      2101 Програм 16- Политички систем локалне самоуправе 1,060,000.00 0.00 1,060,000.00 194,373.00 0.00 194,373.00 

    110   0002 ПА 0002- Функционисање извршних органа 1,060,000.00 0.00 1,060,000.00 194,373.00 0.00 194,373.00 

            018 423 Услуге по уговору 1,060,000.00 0.00 1,060,000.00 194,373.00 0.00 194,373.00 

  

              - Накнаде за рад чланова Општинског већа 900,000.00 0.00 900,000.00 135,235.00 0.00 135,235.00 

              - Савет за безбедност у саобраћају 60,000.00 0.00 60,000.00 6,290.00 0.00 6,290.00 

              -Објављивање огласа 100,000.00 0.00 100,000.00 52,848.00 0.00 0.00 

4 4.01 ОПШТИНСКА УПРАВА 382,913,593.00 96,446,016.22 479,359,609.22 104,123,350.53 24,037,948.88 128,161,299.41 

      0602 Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе 96,294,320.30 380,000.00 96,674,320.30 35,686,784.28 502,894.61 36,189,678.89 

    130   0001 
ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
77,642,322.70 380,000.00 78,022,322.70 30,094,321.59 502,894.61 30,597,216.20 

            019 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 24,088,300.00 0.00 24,088,300.00 11,170,374.05 0.00 11,170,374.05 
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            020 412 Социјални доприноси (послодавац) 4,135,250.00 0.00 4,135,250.00 1,859,867.15 0.00 1,859,867.15 

            021 413 Накнаде у натури  10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

            022 414 Соц. давања запосленима 420,000.00 0.00 420,000.00 0.00 0.00 0.00 

            023 415 Накнада за запослене (превоз) 1,990,000.00 0.00 1,990,000.00 657,922.80 0.00 657,922.80 

            024 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 270,000.00 0.00 270,000.00 64,197.89 0.00 64,197.89 

            025 421 Стални трошкови 22,861,525.00 0.00 22,861,525.00 8,350,652.82 0.00 8,350,652.82 

                - Комуналне услуге 14,211,525.00 0.00 14,211,525.00 3,913,648.37   3,913,648.37 

                - Расходи за енергију 5,750,000.00 0.00 5,750,000.00 3,485,905.11 0.00 3,485,905.11 

                - Расходи за телефон, интернет и ПТТ 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 566,998.99 0.00 566,998.99 

                - Трошкови осигурања, чланарине и закупа 500,000.00 0.00 500,000.00 134,381.21 0.00 134,381.21 

                - Трошкови платног промета 700,000.00 0.00 700,000.00 249,719.14 0.00 249,719.14 

            026 422 Трошкови путовања 100,000.00 0.00 100,000.00 16,475.00 0.00 16,475.00 

            027 423 Услуге по уговору 10,400,000.00 380,000.00 10,780,000.00 4,296,260.41 502,894.61 4,799,155.02 

                - Уговорене услуге Општине 10,000,000.00 380,000.00 10,380,000.00 4,227,745.21 502,894.61 4,730,639.82 

                - Трошкови репрезентације 400,000.00 0.00 400,000.00 68,515.20 0.00 68,515.20 

            028 424 Специјализоване услуге 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00 531,964.26 0.00 531,964.26 

            029 425 Расходи за текуће одржавање 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 866,478.10 0.00 866,478.10 

            030 426 Материјални трошкови 2,777,152.10 0.00 2,777,152.10 1,100,177.24 0.00 1,100,177.24 

                - Трошкови горива 539,822.10 0.00 539,822.10 135,392.92 0.00 135,392.92 

                - Набавка Сл. гласника и стр. литературе 250,000.00 0.00 250,000.00 85,535.00 0.00 85,535.00 

                - Расходи за материјал 1,987,330.00 0.00 1,987,330.00 879,249.32 0.00 879,249.32 

            031 465 Остале текуће дотације по закону 200,000.00 0.00 200,000.00 175,176.25 0.00 175,176.25 

            032 482 Порези и обавезне таксе 250,000.00 0.00 250,000.00 32,817.00 0.00 32,817.00 

            033 483 Новчане казне по решењу суд. и суд. тела 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 571,839.62 0.00 571,839.62 

            034 511 Средства за инвестиционо одржавање зграде 210,095.60 0.00 210,095.60 0.00 0.00 0.00 

            035 512 Средства за набавку опреме 630,000.00 0.00 630,000.00 200,119.00 0.00 200,119.00 

  
          036 515 Нематеријална имовина 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

          

  

037 541 Земљиште 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 

    170   0003 ПА 0003- Сервисирање јавног дуга 14,900,000.00 0.00 14,900,000.00 5,313,890.19 0.00 5,313,890.19 

            038 441 Отплата камате домаћим кредиторима 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 416,640.45 0.00 416,640.45 
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            039 444 Негативне курсне разлике 50,000.00 0.00 50,000.00 289.75 0.00 289.75 

            040 611 Отплата главнице домаћим пос. банкама 13,850,000.00 0.00 13,850,000.00 4,896,959.99 0.00 4,896,959.99 

    130   0009 ПА 0009- Текућа буџетска резерва 1,200,773.30 0.00 1,200,773.30 0.00 0.00 0.00 

            041 499 Текућа буџетска резерва 1,200,773.30 0.00 1,200,773.30 0.00 0.00 0.00 

    130   0010 ПА 0010- Стална буџетска резерва 1,224.30 0.00 1,224.30 0.00 0.00 0.00 

            042 499 Стална буџетска резерва 1,224.30 0.00 1,224.30 0.00 0.00 0.00 

    250   0014 ПА 0014- Управљање у ванредним ситуацијама 2,550,000.00 0.00 2,550,000.00 278,572.50 0.00 278,572.50 

            043 423 Услуге по уговору 1,100,000.00 0.00 0.00 278,572.50 0.00 278,572.50 

            044 425 Текуће поправке и одржавање 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

            045 426 Материјални трошкови 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

            046 511 Пројектно планирање 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

            047 512 Средства за набавку опреме 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 

      1101 Програм 01- Урбанизам и просторно планирање 3,170,000.00 3,462,000.00 6,632,000.00 815,846.43 0.00 815,846.43 

    620   0001 ПА 0001- Просторно и урбанистичко планирање 2,000,000.00 492,000.00 2,492,000.00 0.00 0.00 0.00 

            048 511 Пројектно планирање 2,000,000.00 492,000.00 2,492,000.00 0.00 0.00 0.00 

    620   0003 ПА 0003- Управљање грађевинским земљиштем 820,000.00 0.00 820,000.00 815,846.43 0.00 815,846.43 

            049 512 Машина и опрема 820,000.00 0.00 820,000.00 815,846.43 0.00 815,846.43 

    620   0004 ПА 0004- Стамбена подршка 350,000.00 2,970,000.00 3,320,000.00 0.00 0.00 0.00 

    

  

      050 472 Програми и пројекти КИРС 350,000.00 2,970,000.00 3,320,000.00 0.00 0.00 0.00 

  

    
 

1102 

 

Програм 02- Комуналне делатности 

 

72,166,427.00 

 

72,631,062.97 

 

144,797,489.97 

 

16,553,100.50 

 

7,916,646.20 

 

24,469,746.70 

    640   0001 ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем 24,200,000.00 5,025,000.00 29,225,000.00 9,475,172.22 5,025,000.00 14,500,172.22 

            051 421 Стални трошкови 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 5,409,046.62 0.00 5,409,046.62 
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            052 425 Текуће поправке и одржавање 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 274,005.60 0.00 274,005.60 

            053 511 Инвестиционо одржавање 10,200,000.00 5,025,000.00 15,225,000.00 3,792,120.00 5,025,000.00 8,817,120.00 

    510   0002 ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина 8,425,927.00 14,037,478.00 22,463,405.00 3,365,260.57 2,891,646.20 6,256,906.77 

            054 424 Специјализоване услуге 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 646,789.81 0.00 646,789.81 

            055 425 Текуће поправке и одржавање 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

            056 426 Материјал 100,000.00 0.00 100,000.00 23,180.00 0.00 23,180.00 

            057 451 

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 

            058 511 Издаци за нефинансијску имовину 6,325,927.00 14,037,478.00 20,363,405.00 2,695,290.76 2,891,646.20 5,586,936.96 

    510   0003 ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене 7,604,000.00 0.00 7,604,000.00 3,258,790.80 0.00 3,258,790.80 

            059 424 Специјализоване услуге 7,084,000.00 0.00 7,084,000.00 3,258,790.80 0.00 3,258,790.80 

            060 451 

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима 520,000.00 0.00 520,000.00 0.00 0.00 0.00 

    560   0004 ПА 0004- Зоохигијена 3,700,000.00 0.00 3,700,000.00 366,000.00 0.00 366,000.00 

            061 424 Специјализоване услуге 2,700,000.00 0.00 2,700,000.00 0.00 0.00 0.00 

            062 485 Накнаде штете за повреде  1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 366,000.00 0.00 366,000.00 

    620   

0005 ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 

11,152,000.00 52,190,000.00 63,342,000.00 0.00 0.00 0.00 

        
    063 451 

Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

            064 511 Инвестиционо одржавање 11,052,000.00 52,190,000.00 63,242,000.00 0.00 0.00 0.00 

    510   
0006 ПА 0006-Одржавање гробаља и погребне услуге 

884,500.00 0.00 884,500.00 0.00 0.00 0.00 

  

          065 451 

Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима 884,500.00 0.00 884,500.00 0.00 0.00   

    620   0008 ПА 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће 16,200,000.00 

 

1,378,584.97 17,578,584.97 87,876.91 0.00 87,876.91 

            066 511 Инвестиционо одржавање 16,200,000.00 1,378,584.97 17,578,584.97 87,876.91 0.00 87,876.91 

      1501 Програм 03- Локални економски развој 2,420,000.00 0.00 2,420,000.00 0.00 0.00 0.00 
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    130   0002 ПА 0002- Мере активне политике запошљавања 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 

            067 464 Текуће дотације НСЗ 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 

    473   0002 ПА 0002- Промоција туристичке понуде 220,000.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 

            068 421 Стални трошкови 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

            069 422 Трошкови путовања 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

            070 423 Услуге по уговору 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

            071 426 Материјални трошкови 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

      0101 Програм 05- Пољопривреда и рурални развој 7,950,000.00 0.00 7,950,000.00 131,300.00 0.00 131,300.00 

    421   0001 
ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике 

у локалној заједници 
3,350,000.00 0.00 3,350,000.00 131,300.00 0.00 131,300.00 

            072 423 Услуге по уговору 350,000.00 0.00 350,000.00 131,300.00 0.00 131,300.00 

            073 451 

Субвенција јавним нефинансијским 

предузећима 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 

    421   0002 ПА 0002- Мере подршке руралном развоју 4,600,000.00 0.00 4,600,000.00 0.00 0.00 0.00 

            074 451 Субвенције у пољопривреди 4,600,000.00 0.00 4,600,000.00 0.00 0.00 0.00 

      0401 Програм 06- Заштита животне средине 38,510,000.00 0.00 38,510,000.00 7,399,622.64 0.00 7,399,622.64 

    520   0004 ПА 0004- Управљање отпадним водама 26,210,000.00 0.00 26,210,000.00 3,044,344.96 0.00 3,044,344.96 

            075 421 Стални трошкови 350,000.00 0.00 350,000.00 134,037.33 0.00 134,037.33 

            076 425 Текуће поправке и одржавање 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 

  
     077 451 

Субвенција јавним нефинансијским 

предузећима 
160,000.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 

            078 511 Инвестиционо одржавање 23,200,000.00 0.00 23,200,000.00 2,910,307.63 0.00 2,910,307.63 

    510   0005 ПА 0005- Управљање комуналним отпадом 11,700,000.00 0.00 11,700,000.00 4,355,277.68 0.00 4,355,277.68 

            079 421 Стални трошкови 11,700,000.00 0.00 11,700,000.00 4,355,277.68 0.00 4,355,277.68 

    560   
0006 ПА 0006 - Управљање осталим врстана отпада 

600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 
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            080 424 Специјализоване услуге 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

      0701 
Програм 07- Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 
58,711,500.00 14,938,417.08 73,649,917.08 7,668,244.82 14,938,408.07 22,606,652.89 

    451   0002 ПА 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре 58,711,500.00 14,938,417.08 73,649,917.08 7,668,244.82 14,938,408.07 22,606,652.89 

            081 423 Уговорене услуге 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

            082 425 Tekуће поправке и одржавање 25,695,000.00 0.00 25,695,000.00 4,684,974.82 0.00 4,684,974.82 

            083 426 Материјал 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 

            084 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 500,000.00 0.00 500,000.00 493,506.00 0.00 493,506.00 

            085 451 
Субвенција јавним нефинансијским 
предузећима 335,500.00 0.00 335,500.00 0.00 0.00 0.00 

            086 511 Инвестиционо одржавање 28,841,000.00 14,938,417.08 43,779,417.08 2,489,764.00 14,938,408.07 17,428,172.07 

            087 512 Средства за набавку опреме 2,340,000.00 0.00 2,340,000.00 0.00 0.00 0.00 

      
2002 Програм 9- Основно образовање и васпитање 

37,250,000.00 0.00 37,250,000.00 12,035,805.85 0.00 12,035,805.85 

    912 
  0001 ПА 0001- Функционисање основних школа 

37,250,000.00 0.00 37,250,000.00 12,035,805.85 0.00 12,035,805.85 

            088 463 Трансфери осталим нивоима власти 37,250,000.00 0.00 37,250,000.00 12,035,805.85 0.00 0.00 

            
Програм 10- Средње образовање и васпитање 

15,610,000.00 0.00 15,610,000.00 4,897,945.98 0.00 4,897,945.98 

    920   0001 
ПА 0001- Функционисање средњих школа 

15,610,000.00 0.00 15,610,000.00 4,897,945.98 0.00 4,897,945.98 

            089 463 Трансфери осталим нивоима власти 15,610,000.00 0.00 0.00 4,897,945.98 0.00 0.00 

      0901 Програм 11- Социјална и дечија заштита 21,191,345.70 5,034,536.17 26,225,881.87 8,997,282.71 680,000.00 9,677,282.71 

  

  090   0001 ПА 0001- Социјалне помоћи 5,301,345.70 3,900,000.00 9,201,345.70 3,307,526.56 680,000.00 3,987,526.56 

            090 463 
Трансфери осталим нивоима власти (са 
структуром) 203,500.00 0.00 203,500.00 65,096.65 0.00 65,096.65 

            091 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета-КИРС 3,613,245.70 3,300,000.00 6,913,245.70 1,733,269.91 80,000.00 1,813,269.91 

            164 472 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-

COVID 19 1,484,600.00 600,000.00 2,084,600.00 1,509,160.00 600,000.00 2,109,160.00 

    090   0003 ПА 0003- Подршка социо-хуманитарним организацијама 1,260,000.00 922,536.17 2,182,536.17 792,000.00 0.00 792,000.00 

            092 424 Специјализоване услуге 960,000.00 922,536.17 1,882,536.17 792,000.00 0.00 792,000.00 
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            093 481 Дотација удружењима грађана 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

    090   0005 ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

            094 481 Дотације Црвеном крсту 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

    040   0008 ПА 0006- Подршка деци и породици са децом 10,540,000.00 0.00 10,540,000.00 3,867,756.15 0.00 3,867,756.15 

            095 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 10,540,000.00 0.00 10,540,000.00 3,867,756.15 0.00 3,867,756.15 

                - Накнаде за децу рођену у 2020.год 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 520,000.00 0.00 520,000.00 

                - Посеб. род. додатак за незап. породиље 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00 1,660,000.00 0.00 1,660,000.00 

                - Накнада за превоз деце и смештај деце 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 823,756.15 0.00 823,756.15 

                - Стипендије ученицима,студентиа 1,440,000.00 0.00 1,440,000.00 864,000.00 0.00 864,000.00 

    090   0008 
ПА 0008- Подршка старијим лицима и/или особама са 

инвалидитетом 
2,840,000.00 212,000.00 3,052,000.00 530,000.00 0.00 530,000.00 

            096 472 Стални трошкови 640,000.00 212,000.00 852,000.00 530,000.00 0.00 530,000.00 

            097 481 Услуге по уговору 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 

            

Програм 12-Здравствена заштита 

13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 5,114,624.79 0.00 5,114,624.79 

          0001 

ПА  0001 Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 5,114,624.79 0.00 5,114,624.79 

            098 464 

Трансфери осталим нивоима власти са 

структуром 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 5,114,624.79 0.00   

      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 402,973.00 0.00 402,973.00 

  

  820   0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 

            099 481 Дотације невладиним организацијама 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 

    840   0003 
ПА 0003- Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 
600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

            100 481 Дотације невладиним организацијама 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

    830   0004 
ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања 
500,000.00 0.00 500,000.00 402,973.00 0.00 402,973.00 

            101 423 Услуге по уговору 500,000.00 0.00 500,000.00 402,973.00 0.00 402,973.00 
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      1301 Програм 14- Развој спорта и омладине 14,140,000.00 0.00 14,140,000.00 4,419,819.53 0.00 4,419,819.53 

    810   0001 
ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
13,990,000.00 0.00 13,990,000.00 4,419,819.53 0.00 4,419,819.53 

            102 481 Дотације невладиним организацијама 13,990,000.00 0.00 13,990,000.00 4,419,819.53 0.00 4,419,819.53 

    130   0005 ПА 0005- Спровођење омладинске политике 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 

            103 423 Уговорене услуге 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

            104 426 Материјал 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

            105 481 Дотације невладиним организацијама 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

      0501 
Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори 

енергије 
600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

    620   0001 
ПА 0001- Унапређење и побољшање енергетске 

ефикасности и употреба обновљивих извора енергије 
600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

            106 511 Инвестиционо одржавање зграде 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 

4 4.02 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ" 45,016,094.00 3,600,000.00 48,616,094.00 18,200,392.68 874,771.63 19,075,164.31 

      2001 Програм 08- Предшколско васпитање и образовање 45,016,094.00 3,600,000.00 48,616,094.00 18,200,392.68 874,771.63 19,075,164.31 

    911   0001 ПА 0001- Функционисање предшколских установа 45,016,094.00 3,600,000.00 48,616,094.00 18,200,392.68 874,771.63 19,075,164.31 

  

          107 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 27,207,480.00 0.00 27,207,480.00 13,129,801.57 0.00 13,129,801.57 

            108 412 Социјални доприноси (послодавац) 4,666,080.00 0.00 4,666,080.00 2,186,112.00 0.00 2,186,112.00 

            109 413 Накнаде у натури 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

            110 414 Социјална давања запосленима  907,100.00 100,000.00 1,007,100.00 161,079.73 0.00 161,079.73 

            111 415 Трошкови превоза радника 800,000.00 0.00 800,000.00 347,215.97 0.00 347,215.97 

            112 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 195,700.00 0.00 195,700.00 0.00 0.00 0.00 

            113 421 Стални трошкови 2,775,550.00 1,491,900.00 4,267,450.00 1,072,411.94 663,193.94 1,735,605.88 

            114 422 Трошкови путовања 245,000.00 0.00 245,000.00 5,949.84 0.00 5,949.84 

            115 423 Услуге по уговору 1,439,000.00 350,000.00 1,789,000.00 342,604.58 0.00 342,604.58 
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            116 424 Специјализоване услуге 250,000.00 430,900.00 680,900.00 0.00 118,750.00 118,750.00 

            117 425 Текуће поправке и одржавање 1,190,000.00 50,000.00 1,240,000.00 124,260.00 0.00 124,260.00 

            118 426 Материјал 4,030,184.00 1,177,200.00 5,207,384.00 679,803.95 92,827.69 772,631.64 

            119 465 Остале текуће дотације по закону 250,000.00 0.00 250,000.00 151,153.10 0.00 151,153.10 

            120 482 Остали порези и обавезне таксе 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 

            121 512 Машине и опрема 880,000.00 0.00 880,000.00 0.00   0.00 

                Извори финансирања за функцију 911: 45,016,094.00     18,200,392.68     

              03 Социјални доприноси   100,000.00     0.00   

              07 Средства из Републике   3,300,000.00     874,771.63   

              13 Пренета неутрошена средства   0.00     0.00   

              16 Родитељски динар   200,000.00     0.00   

                Укупно Друштвена брига о деци     48,616,094.00     19,075,164.31 

4 4.03 КУЛТУРНО  ЦЕНТАР "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" 14,395,000.00 160,000.00 14,555,000.00 4,471,391.87 4,330.00 4,475,721.87 

      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 14,395,000.00 160,000.00 14,555,000.00 4,471,391.87 4,330.00 4,475,721.87 

    820   0001 ПА 0001- Функционисање локалних установа културе 11,995,000.00 70,000.00 12,065,000.00 4,452,229.87 4,330.00 4,456,559.87 

            122 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 5,712,000.00 0.00 5,712,000.00 2,852,314.60 0.00 2,852,314.60 

            123 412 Социјални доприноси (послодавац) 981,000.00 0.00 981,000.00 475,577.77 0.00 475,577.77 

            124 414 Социјална давања запосленима  100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

  
          125 415 Накнаде трокова за запослене 130,000.00 0.00 130,000.00 35,549.00 0.00 35,549.00 

            126 416 Награде, бонуси и остали посл. Расходи 282,000.00 0.00 282,000.00 131,130.03 0.00 131,130.03 

            127 421 Стални трошкови 1,880,000.00 20,000.00 1,900,000.00 778,942.08 1,630.00 780,572.08 

            128 422 Трошкови путовања 50,000.00 20,000.00 70,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 

            129 423 Услуге по уговору 1,070,000.00 0.00 1,070,000.00 125,620.24 0.00 125,620.24 

            130 424 Специјализоване услуге 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 

            131 425 Текуће поправке и одржавање 460,000.00 0.00 460,000.00 9,480.01 0.00 9,480.01 

            132 426 Материјал 210,000.00 20,000.00 230,000.00 11,059.97 700.00 11,759.97 

            133 465 Остале текуће дотације по закону 40,000.00 0.00 40,000.00 32,556.17 0.00 32,556.17 

            134 482 Остали порези и обавезне таксе 20,000.00 10,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

151 

 

            135 511 Инвестиционо одржавање 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 

            136 512 Машине и опрема 410,000.00 0.00 410,000.00 0.00 0.00 0.00 

    820   0002 
ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
2,400,000.00 90,000.00 2,490,000.00 19,162.00 0.00 19,162.00 

            137 422 Трошкови путовања 0.00 80,000.00 0.00 19,162.00 0.00 0.00 

            138 423 Услуге по уговору 2,270,000.00 10,000.00 2,280,000.00 0.00 0.00 0.00 

            139 426 Материјални трошкови 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00   0.00 

4 4.04 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВУК КАРАЏИЋ" 8,406,864.00 102,000.00 8,508,864.00 3,682,744.19 5,381.36 3,688,125.55 

      1201 Програм 13- Развој културе и информисања 8,406,864.00 102,000.00 8,508,864.00 3,682,744.19 5,381.36 3,688,125.55 

    820   0001 ПА 0001- Функционисање локалних установа културе 8,406,864.00 102,000.00 8,508,864.00 3,682,744.19 5,381.36 3,688,125.55 

            140 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 4,310,000.00 0.00 4,310,000.00 2,289,252.26 0.00 2,289,252.26 

            141 412 Социјални доприноси (послодавац) 775,000.00 0.00 775,000.00 381,160.47 0.00 381,160.47 

            142 413 Накнаде у натури (маркице) 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

            143 414 Социјална давања запосленима  245,326.00 0.00 245,326.00 183,076.00 0.00 183,076.00 

            144 415 Накнаде трошкова запосленима 150,000.00 0.00 150,000.00 40,451.08 0.00 40,451.08 

            145 416 Награде, бонуси и остали посл. Расходи 265,000.00 0.00 265,000.00 245,234.00 0.00 245,234.00 

            146 421 Стални трошкови 900,000.00 4,000.00 904,000.00 349,827.13 1,389.36 351,216.49 

  

          147 422 Трошкови путовања 40,000.00 0.00 40,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 

            148 423 Услуге по уговору 600,000.00 0.00 600,000.00 38,395.00 0.00 38,395.00 

            149 424 Специјализоване услуге 60,000.00 30,000.00 90,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 

            150 425 Текуће поправке и одржавање 250,000.00 0.00 250,000.00 7,460.00 0.00 7,460.00 

            151 426 Материјал 250,000.00 0.00 250,000.00 37,626.40 0.00 37,626.40 

            152 465 Остале текуће дотације по закону 36,538.00 0.00 36,538.00 36,538.00 0.00 36,538.00 

            153 482 Остали порези и таксе 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 

            154 483 Новчане казне по решењу суда 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 

            155 512 Опрема 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 

            156 515 Књиге и литература 300,000.00 68,000.00 368,000.00 69,723.85 3,992.00 73,715.85 
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4 4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 3,652,061.00 300,000.00 3,952,061.00 141,508.70 51,170.17 192,678.87 

      0602 Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе 3,652,061.00 300,000.00 3,952,061.00 141,508.70 51,170.17 192,678.87 

    160   0002 ПА 0002- Функционисање месних заједница 3,652,061.00 300,000.00 3,952,061.00 141,508.70 51,170.17 192,678.87 

            157 421 Стални трошкови 2,265,000.00 175,000.00 2,440,000.00 130,478.70 36,170.17 166,648.87 

            158 423 Услуге по уговору 340,000.00 39,000.00 379,000.00 0.00 15,000.00 15,000.00 

            159 424 Специјализоване услуге 4,061.00 0.00 4,061.00 0.00 0.00 0.00 

            160 425 Текуће поправке и одржавање 303,000.00 80,000.00 383,000.00 0.00 0.00 0.00 

            161 426 Материјал 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 

            162 483 Новчане казне и пенали по решењу суда 690,000.00 0.00 690,000.00 11,030.00 0.00 11,030.00 

            163 512 Машине и опрема 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

У К У П Н И   Р А С Х О Д И  

472,196,475.00 100,608,016.22 572,804,491.22 136,249,963.39 24,973,602.04 161,223,565.43 
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У извештајном периоду није 

било промена на рачунима 

индиректних корисника:  

 

1. Месна заједница 

Милатовац 

2. Месна заједница Никшић 

3. Месна заједница Црни Као 

4. Месна заједница Градац 

5. Месна заједница 

Доброводица 

 

те нису ни достављени 

извештаји о извршењу буџета за 

поменуте кориснике. 

  

            Овај Извештај о извршењу 

буџета општине Баточина, за период 

од 01.01.2020. до 30.06.2020. године 

доставити: 

- Председнику општине 

Баточина 

- Општинском већу 

- Архиви 

 

У Баточини, 

дана 15.07.2020. године. 

    

  

Обрадио:  

Лазар Живадиновић  

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

Радмила Милутиновић 
_______________________________ 

 

 На основу члана 20. став 1. 

тачка 4. и члана 32. Закона о .локалној 

самоуправи („Службени гласник РС”, 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 и 47/2018), члана 34. и 45. 

Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник РС”, 

бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 

- усклађени дин. изн., 125/2014 - 

усклађени дин. изн., 95/2015 - 

усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - 

усклађени дин. изн., 104/2016 - др. 

закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 

89/2018 - усклађени дин. изн. , 95/2018 

- др. закон и 86/2019 - усклађени дин. 

изн.), члана 64. и 209. Закона о 

социјалној заштити („Службени 

гласник РС“, бр. 24/2011), члана 2. 

Уредбе о наменским трансферима у 

социјалној заштити („Службени 

гласник РС", бр. 18/2016)  и члана 15. 

став 1. тачка 4. и члана 40. тачка 2.  

Статута општине Баточина („Сл. 

гласник општине Баточина“, бр. 9/19), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 18.09.2020. 

године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

о реализацији буџета општине 

Баточина у делу планираних 

расхода за услуге социјалне заштите 

за 2020. годину 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се 

приоритетне услуге социјалне 

заштите општине Баточина, које се 

финансирају из средстава наменског 

трансфера и изворних прихода 

општине Баточина у 2020. години. 

 Услуге социјалне заштите из 

става 1. овог члана остварује 

појединац и породица за 2020. годину, 

у висини, под условима и на начин 

утврђен Законом о социјалној 

заштити, Уредбом о наменским 

трансферима у социјалној заштити, 

Законом о јавним набавкама и 

Уговором о наменским трансферима 

за 2020. годину. 

 

Члан 2.  

Приходи и примања, расходи и 

издаци буџета општине Баточина за 

2020. годину у области пружања 

услуга социјалне заштите 
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предвиђених на разделу 4., глава 4.01- 

Општинска управа, функција 090, 

програм 11 – Социјална и дечија 

заштита: 

• ПА 0003 – Дневне услуге у 

заједници, функција 090, 

апропријацијa 092, економска 

класификација 424 – 

Специјализоване услуге у 

износу од 2.854.536,17 динара. 

• ПА 0008 – Подршка особама са 

инвалидитетом, функција 090, 

апропријација 096, економска 

класификација 472 – Накнада 

за социјалну заштиту из буџета 

у износу од 1.392.000,00 

динара. 

 

Табела 1. 

Услуге социјалне заштите које се финансирају из 

средстава наменског трансфера за 2020. годину 

Укупан износ по 

услузи из средстава 

наменског трасфера 

за 2020. годину 

Учешће општине 

по услузи из 

сопствених извора -

прихода 

1) Дневни боравак     

2) Помоћ у кући 922.536,17 1.932.000,00 

3) Свратиште     

4) Становање уз подршку     

5) Персонална асистенција     

6) Лични пратилац детета 212.000,00 1.180.000,00 

7) Прихватилиште      

8) Предах смештај     

9) СОС телефон за жене са искуством насиља     

  
 Укупно 1.134.536,17 3.112.000,00 

 

Табела 2. 

Иновативне услуге у систему социјалне заштите које се 

финансирају из средстава наменског трансфера за 2020. 

годину 

Укупан износ по 

услузи из средстава 

наменског трасфера 

за 2020. годину 

Учешће општине по 

услузи из сопствених 

извора - прихода 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

 

Табела 3. 

Установе за домски смештај у трансформацији Укупан износ по 

услузи из средстава 

наменског трасфера 

за 2020. годину 

Учешће општине по 

услузи из сопствених 

извора - прихода 

1)      

2)      

3)      
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4)      

5)      

     
Укупно   

Члан 3. 

 

 Општина Баточина стара се о 

реализацији и квалитету спровођења 

услуга социјалне заштите за 2020. 

годину у складу са начелима 

прописаним Законом о социјалној 

заштити.  

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 

осмог наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику 

општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-561/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_________________________ 

    

На основу чл. 32. став 1. тачка 

4. Закона о локалној самоуправи («Сл. 

гласник РС» бр.129/07, 83/14 - др. 

Закон, 101/16 – др.закон и 47/2018), 

чл. 40. тачка 6) Статута општине 

Баточина («Сл. гласник општине 

Баточина» бр. 9/19) и чл. 145. став 2. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина («Сл. гласник 

општине Баточина» бр. 13/19), 

Скупштина општине Баточина на 

седници одржаној дана 18. септембра 

2020. године, донела је:  

 

П Р О Г Р А М 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ПРОГРАМА 

ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА 

ОПШТИНСКИХ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

У ОПШТИНИ БАТОЧИНА ЗА 

2020. ГОДИНУ 

 

I 

 У Програму одржавања и 

развоја општинских и 

некатегорисаних путева и других 

јавних површина у општини Баточина 

за 2020. годину („Сл. гласник 

општине Баточина“, бр. 24/19), мења 

се: 

❖ Глава II, став 3, тако да сада 

гласи: 

„За ове намене се опредељују 

средства у износу од 16.541.000,00 

динара из извора 01 – буџетска 

средства, а која ће се искористити за 

следеће путне правце: 

РБ Путни правац 

 

Вредност 

 

1. Израда пројектно-техничке документације 800.000 

2. Рехабилитација Раковдолске улице у Баточини 1.700.000 

3. 
Рехабилитација дела Железничке улице и надвожњака у 

улици Александра Симића у Баточини 
4.200.000 

4. Рехабилитација улице Лазе Младеновића у Бадњевцу 4.000.000 

5. Рехабилитација улице Старокијевачке у Кијеву 2.400.000 

 
 

УКУПНО: 

 

13.100.000 

„ 
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❖ Глава III, став 3, тако да 

сада гласи: 

„За ове намене опредељено је 

31.770.000,00 динара из извора 01 – 

буџетска средства.“ 

❖ Глава IV, Одељак 1, тачка 

2, тако да сада гласи: 

„Лице задужено за издавање 

налога за извршење и контролу сваког 

поједничаног посла (примопредају 

отпремница, комуникацију са 

добављачем и надзорним органом и 

др.) је помоћник председника 

општине, задужен за област развоја 

инфраструктуре, привреде, малих и 

средњих предузећа.“ 

❖ Глава IV, Одељак 2, тачка 

2, тако да сада гласи: 

„Након провере оправданости 

захтева изласком на терен стручне 

службе и провере расположивости 

средстава у буџету, шеф Одсека за 

инвестиције и инфраструктуру или 

начелник Одељења за имовинско-

правне послове, урбанизам, 

грађевинарство, стамбено-комуналне, 

инспекцијске послове и инвестиције 

одобрава реализацију захтева (шаље 

требовање добављачу цеви и налог ЈП 

„Лепеница Баточина“ Баточина за 

уградњу, са приложеном фотокопијом 

захтева).“ 

❖ Глава IV, Одељак 2, тачка 

6, тако да сада гласи 

„Изузетно, уколико 

подносилац захтева изјави да ће 

самостално обезбедити превоз и 

уградњу цеви на локацији из захтева, 

шеф Одсека за инвестиције и 

инфраструктуру или начелник 

Одељења за имовинско-правне 

послове, урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне, инспекцијске 

послове и инвестиције ће приликом 

достављања требовања то обавезно 

назначити добављачу. У том случају, 

подносилац захтева је у обавези да 

благовремено обавести Одсек за 

инвестиције и инфраструктуру о 

термину реализације захтева, као и да 

уредно достави отпремницу, уз 

обавезну назнаку на полеђини 

отпремнице о локацији где је 

извршена уградња са потписом 

подносиоца захтева, којим се 

потврђује да је захтев реализован.  

 

II 

 

 У осталом делу Програм 

одржавања и развоја општинских и 

некатегорисаних путева и других 

јавних површина у општини Баточина 

за 2020. годину остаје непромењен. 

 

III 

 

Програм о измени и допуни 

Програма одржавања и развоја 

општинских и некатегорисаних путева 

и других јавних површина у општини 

Баточина за 2020. годину ступа на 

снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику 

општине Баточина”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-562/20-01 од 18.09.2020. 

године   

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

___________________________ 
 

На основу члана 2. став 1. 

тачка 8. Закона о путевима 

(“Службени гласник РС” бр. 41/2018 и 

95/2018-др.закон) и члана 40. став 1. 

тачка 6) Статута општине Баточина 

("Службени гласник општине 

Баточина", бр.9/19), Скупштина 

општине Баточина на седници 

одржаној дана 18.09.2020. године, 

донела је 
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ОДЛУКУ 

о проглашењу некатегорисаног 

пута 

 

Члан 1.  

 

  Проглашава се некатегорисаним 

путем катастарска парцела бр.74/6 

К.О. Брзан, уписана у Лист 

непокретности. бр.45, у површини од 

0,04,92ha као јавна својина општине 

Баточина. 

 

Члан 2. 

 

Некатегорисани пут кп.бр. 74/6 

К.О. Брзан је укупне дужине 93,57m 

са просечном ширином од 5,26m и 

насут је тврдом макадамском 

подлогом у целој површини. 

Некатегорисани пут кп.бр. 74/6 

К.О. Брзан граничи се са 

северозападне стране парцелaмa 

означеним као кп.бр. 52 и кп.бр. 53 

обе К.О. Брзан, власника Републике 

Србије, корисника ЈП „Србијашуме“, 

а са југоисточне стране пут се 

граничи, односно служи као послужно 

добро за прилаз парцелама означеним 

као кп.бр. 74/4, кп.бр. 74/7 и 

кп.бр.74/8 све К.О. Брзан, све у 

приватном власништву. 

 

Члан 3. 

 

 Одељење за имовинско-правне 

послове, урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне, инспекцијске 

послове и инвестиције Општинске 

управе општине Баточина се 

овлашћује да спроведе све потребне 

радње за упис података у службене 

евиденције Републичког геодетског 

завода, Службе за катастар 

непокретности у Баточини, у складу 

са чланом 1. ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

 

  Ова одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-563/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_________________________ 

 
 

На основу чланoва 57. и 94. 

Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају („Службени гласник РС“, 

бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. 

закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и 

члана 40. тачка 27. Статута општине 

Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр.9/19), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној 18. септембра 2020. 

године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

о такси превозу на територији 

општине Баточина 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се 

ближи услови и начин обављања 

такси превоза на територији општине 

Баточина.  

 

Члан 2. 

Поједини изрази 

употребљени у овој Одлуци имају 

следеће значење: 

1) ''јавни превоз'' је превоз који 

је под једнаким условима доступан 
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свим корисницима превозних услуга и 

за који се наплаћује услуга превоза; 

2) ''такси превоз'' је јавни превоз 

који се обавља путничким возилом и 

за који се накнада обрачунава 

таксиметром на релацији коју 

одређује сам корисник превоза; 

3) ''такси превозник'' је 

привредно друштво или предузетник 

коме је у складу са одредбама Закона 

о превозу путника у друмском 

саобраћају (у даљем тексту: Закон) и 

овом Одлуком одобрено обављање 

такси превоза; 

4) ''такси возач'' је физичко лице 

које управља такси возилом и обавља 

такси превоз као предузетник или као 

запослени код предузетника или 

привредног друштва; 

5) ''такси возило'' је путничко 

возило које је намењено и погодно за 

такси превоз и које испуњава услове 

одређене Законом и овом Одлуком, 

6) ''таксиметар је мерило које 

непрекидно, за време вожње или 

заустављања у току вожње, 

аутоматски израчунава и показује 

цену вожње, у зависности од пређеног 

пута и укупног трајања вожње. 

7) ''такси стајалиште'' је место на 

јавној саобраћајној или другој посебно 

уређеној површинии које је одређено 

и уређено за пристајање такси возила, 

чекање и пријем путника и које је 

обележено саобраћајном 

сигнализацијом сходно прописима 

којима се уређује безбедност 

саобраћаја на путевима. 

  

Члан 3. 

Такси превоз обавља се на 

основу решења о одобравању такси 

превоза (у даљем тексту: Одобрење) 

које издаје Одељење за имовинско-

правне послове, урбанизам, 

грађевинарство, стамбено-комуналне, 

инспекцијске послове и инвестиције 

Општинске управе општине Баточина 

(у даљем тексту: надлежно одељење), 

у оквиру дозвољеног броја такси 

возила који је утврђен у складу са чл. 

4. ове Одлуке. 

Одобрење се издаје 

привредном друштву или 

предузетнику, који у регистру 

привредних субјеката има 

регистровану претежну делатност 

„такси превоз“ и који испуњава 

услове у погледу седишта, возача, 

возила и пословног угледа.  

 

Члан 4. 

Општинско веће општине 

Баточина (у даљем тексту: Општинско 

веће) на предлог надлежног одељења, 

у складу са саобраћајно-техничким 

условима доноси програм којим се 

дефинише организовање такси 

превоза у оквиру којег се одређује и 

оптималан број такси возила.  

Саобраћајно-технички услови 

из става 1. овог члана дефинишу се у 

петогодишњем периоду, а на основу 

карактеристика превозних захтева-

вожњи и стања техничког регулисања 

саобраћаја на територији општине 

Баточина. 

На основу програма из овог 

члана, Општинско веће доноси одлуку 

којом утврђује дозвољени број возила 

за обављање такси превоза.  

Уколико Општинско веће не 

донесе програм из става 1. овог члана 

у обавези је да на предлог надлежног 

одељења, донесе одлуку којом се 

утврђује дозвољен број возила за 

обављање такси превоза према броју 

становника који општина Баточина 

има према подацима Републичког 

завода за статистику са последњег 
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пописа, тако што број становника 

дели са 600.  

  

II БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 

Седиште 

 

Члан 5. 

         Услов у погледу седишта 

испуњава привредно друштво ако 

има седиште на територији 

општине Баточина, што доказује 

решењем АПР-а о регистрацији 

делатности у Регистру привредних 

субјеката. 

         Услов у погледу седишта 

испуњава предузетник ако на 

територији општине Баточина има 

седиште, што доказује решењем 

АПР-а о регистрацији делатности у 

Регистру привредних субјеката и 

пребивалиште на територији 

општине Баточина што доказује 

фотокопијом личне карте или 

очитаном личном картом. 

 

Такси возач 

 

Члан 6. 

    За обављање такси превоза, 

такси возач мора да испуњава 

следеће услове: 

1) да има возачку дозволу 

„Б“ категорије; 

2) да има звање возача 

моторног возила или 

звање техничара 

друмског саобраћаја или 

звање возача 

специјалисте петог 

степена стручне спреме; 

3) да има радно искуство 

на пословима возача 

моторног возила од 

најмање пет година; 

4) да има уверење о 

здравственој 

способности за 

управљање моторним 

возилом које је 

прописима којима се 

уређује безбедност 

саобраћаја на путевима 

утврђено за возаче 

којима је управљање 

возилом основно 

занимање; 

5) да није осуђиван на 

казну затвора дуже од 

две године за кривично 

дело против живота и 

тела, полне слободе, 

имовине, безбедности 

јавног саобраћаја, 

здравља људи и јавног 

реда и мира, док трају 

правне последице осуде; 

6) да му није изречена 

заштитна мера забране 

управљања моторним 

возилом, док траје 

изречена мера; 

7) да је у радном односу 

код предузетника или 

привредног друштва 

    Возач који има 

квалификациону картицу возача 

или возачку дозволу са уписаним 

кодом „95“ или сертификат о 

стручној компететности за 

обављање послова професионалног 

возача сматра се да испуњава 

услове описане тачкама 2) и 3) овог 

члана. 
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Такси возило 

 

Члан 7. 

   Возило које је намењено за 

обављање такси превоза мора да 

испуњава следеће услове: 

1) да је путничко возило у 

власништву, односно лизингу 

привредног друштва или 

предузетника;  

2) да је регистровано за пет 

седишта за седење, укључујући 

и место за седење возача;  

3) да има најмање двоја врата са 

десне стране и управљач на 

левој страни;  

4) да има клима уређај;  

5) да размак између осовина 

буде најмање 2.550 mm и 

запремине  пртљажног 

простора од најмање 350 l;  

6) да има уграђен исправан 

таксиметар који је подешен и 

оверен искључиво у складу са 

законом којим се уређује 

метрологија и одлуком 

Општинског већа којим се 

одређује и усклађује цена у 

оквиру такси тарифе по којој се 

такси превоз мора обављати на 

територији општине Баточина;  

7) да је регистровано према месту 

седишта привредног друштва, 

односно предузетника са 

регистарским таблицама чија 

регистарска ознака садржи 

ознаку Крагујевца и латинична 

слова TX на задње две 

позиције; 

8) да има оверен важећи ценовник 

постављен у возилу тако да 

буде видљив путнику; 

9) обавештење надлежног 

одељења о броју телефона на 

који корисник такси превоза 

може изјавити притужбе на 

пружену такси услугу; 

10) да има полису осигурања 

путника од последица 

несрећног случаја у јавном 

превозу; 

11) да има кровну ознаку из члана 

21. ове Одлуке;  

12) да има исправан суви 

противпожарни апарат;  

13) да има исправно унутрашње 

осветљење; 

14) да је чисто, уредно и без 

унутрашњих и спољашњих 

оштећења; 

15) да има блок рачуна у којем је 

сваки лист потписан од стране 

превозника. 

 

Пословни углед 

 

Члан 8. 

           Привредно друштво не 

испуњава услов пословног угледа ако 

му је правоснажно изречена заштитна 

мера забране вршења делатности 

јавног превоза у друмском саобраћају, 

прописана законом којим се уређују 

привредни преступи или законом 

којим се уређују прекршаји, док траје 

изречена мера. 

           Предузетник не испуњава услов 

пословног угледа ако му је 

правоснажно изречена заштитна мера 

забране вршења делатности јавног 

превоза у друмском саобраћају 

прописана законом којим се уређују 

прекршаји, док траје изречена мера. 

           Привредно друштво или 

предузетник не испуњава услов 

пословног угледа ако има неизмирене 
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пореске обавезе по основу 

регистроване делатности. 

           Дуговања која се редовно 

измирују по основу репрограма дуга 

не сматрају се неизмиреним пореским 

обавезама у смислу става 3. овог 

члана. 

 

III ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА 

ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ  

ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 

Члан 9. 

Захтев за издавање Одобрења 

подноси привредно друштво или 

предузетник, надлежном одељењу на 

одговарајућем обрасцу.  

Надлежно одељење, у оквиру 

дозвољеног броја такси возила, издаје 

Одобрење за обављање такси превоза 

на територији општине Баточина 

предузетнику или привредном 

друштву, ако су испуњени услови из 

чл. 10. односно, чл. 11. ове Одлуке.  

 

Услови које треба да испуни 

предузетник 

 

Члан 10. 

           Предузетнику се издаје 

Одобрење за обављање такси превоза 

ако постоји слободно место за такси 

возило у складу са програмом, 

односно одлуком из чл. 4. овог акта и 

ако испуњава следеће услове: 

1) да има регистровану претежну 

делатност „такси превоз“;  

2) да има седиште и 

пребивалиште на територији 

општине Баточина;  

3) да испуњава услове за возача 

из члана 6. ове Одлуке; 

4) да му није правоснажно 

изречена заштитна мера 

забране вршења делатности 

јавног превоза у друмском 

саобраћају прописана законом 

којим се уређују прекршаји, 

док траје изречена мера; 

5) да има најмање једно путничко 

возило у власништву, односно 

лизингу које испуњава услове 

утврђене чланом 7. тач. 1)-5) 

ове Одлуке; 

6) да нема неизмирених пореских 

обавеза по основу регистроване 

делатности, где се притом, 

дуговања која се редовно 

измирују по основу репрограма 

дуга не сматрају неизмиреним 

пореским обавезама.  

 

Услови које треба да испуни 

привредно друштво 

 

Члан 11. 

            Привредном друштву се издаје 

Одобрење за обављање такси превоза 

ако постоји слободно место за такси 

возило у складу са програмом, 

односно одлуком из чл. 4. овoг акта и 

ако испуњава следеће услове: 

1) да има регистровану претежну 

делатност „ такси превоз“;  

2) да има седиште на територији 

општине Баточина у коме 

морају да се налазе пословне 

просторије где се чувају 

основни пословни, посебно 

рачуноводствени документи, 

документи о људским 

ресурсима и други документи 

битни за обављање делатности 

такси превоза;  

3) да му није правоснажно 

изречена заштитна мера 

забране вршења делатности 

јавног превоза у друмском 

саобраћају прописана законом 
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којим се уређују привредни 

преступи или законом којим се 

уређују прекршаји, док траје 

изречена мера; 

4) да поседује најмање једно 

путничко возло у власништву, 

односно лизингу, које 

испуњава услове утврђене 

чланом 7. тач. 1)-5) ове Одлуке; 

5) да има најмање једног такси 

возача у статусу запосленог 

лица, који испуњава услове из 

члана 6. ове Одлуке;  

6) да нема неизмирених пореских 

обавеза по основу регистроване 

делатности, где се притом, 

дуговања која се редовно 

измирују по основу репрограма 

дуга не сматрају неизмиреним 

пореским обавезама. 

                                                           

Члан 12. 

Надлежно одељење, најмање 

једном у три године, врши проверу 

испуњености услова за обављање 

такси превоза.  

Ако се у вршењу провере 

утврди да је такси превозник престао 

да испуњава неки од услова за 

обављање такси превоза, Општинско 

веће укинуће Одобрење, с тим што се 

пре укидања Одобрења одређује рок 

од 30 дана у коме је такси превозник 

дужан да достави доказе о 

испуњености прописаних услова, 

осим доказа о чињеницама о којима се 

води службена евиденција. 

У случају укидања Одобрења 

из става 2. овог члана, надлежно 

одељење доноси решења о престанку 

важења такси дозвола и кровне ознаке 

превозника и исте брише из рагистра. 

Такси превозник који 

промени правну форму или изврши 

статусну промену може да обавља 

такси превоз на основу новог 

Одобрења које надлежно одељење 

издаје на захтев правног следбеника 

такси превозника, само ако су 

испуњени услови из чл. 3., 5., 6., 7. и 

8. ове Одлуке.  

 

Члан 13. 

Одобрење престаје да важи 

по сили закона: 

1) Брисањем привредног 

друштва и предузетника 

из регистра привредних 

субјеката;  

2) Променом седишта 

привредног друштва, 

односно седишта или 

пребивалишта 

предузетника, на 

територију друге јединице 

локалне самоуправе;  

3) Правоснажношћу одлуке 

којом је привредном 

друштву изречена 

заштитна мера забране 

вршења делатности јавног 

превоза у друмском 

саобраћају, прописана 

законом којим се уређују 

привредни преступи или 

законом којим се уређују 

прекршаји;  

4) Правоснажношћу одлуке 

којом је предузетнику 

изречена заштитна мера 

забране вршења 

делатности јавног превоза 

у друмском саобраћају 

прописана законом којим 

се уређују прекршаји.  
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IV ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА 

 

Члан 14. 

                На основу издатог Одобрења 

надлежно одељење издаје уверење 

које садржи марку, тип и број шасије 

возила, на основу кога се у складу са 

прописима којима се уређује 

безбедност саобраћаја на путевима, 

издају регистарске таблице са 

регистарском ознаком Крагујевца и 

латиничним словима ТХ на задње две 

позиције.  

 

V ТАКСИ ДОЗВОЛЕ 

 

Члан 15. 

Привредно 

друштво/предузетник дужно/дужан је 

да у року од 40 дана од дана добијања 

Одобрења пријави почетак обављања 

делатности органу надлежном за 

регистрацију привредних субјеката, 

као и да надлежном одељењу достави 

доказе о испуњености услова из чл. 7. 

тач. 6)-15) ове Одлуке.  

 

Члан 16. 

Испуњеност услова из 

претходног члана ове Одлуке 

проверава саобраћајни инспектор из 

надлежног одељења и о томе 

сачињава записник. 

                         

Члан 17. 

Такси превозник је дужан да 

на основу решења о почетку 

обављања делатности које издаје 

орган надлежан за регистрацију 

привредних субјеката, издатог 

Одобрења и доказа о испуњености 

услова из чл. 7. тач. 6)-15) ове Одлуке, 

поднесе надлежном одељењу захтев 

на одговарајућем обрасцу за издавање 

такси дозволе за возило и захтев за 

издавање такси дозволе за возача.  

Такси превознику који у 

остављеном року достави доказе из 

члана 15. ове Одлуке, надлежно 

одељење издаје решење, такси 

дозволу за возило и такси дозволу за 

возача. 

Такси превозник има право 

да отпочне да обавља такси превоз на 

основу издатог Одобрења, а после 

издавања такси дозволе за возача и 

такси дозволе за возило.  

Општинско веће на предлог 

надлежног одељења доноси акт којим 

се прописују изглед и садржај 

образаца такси дозвола из става 2. 

овог члана.  

 

Члан 18. 

Такси дозвола за возача није 

преносива и може је користити само 

такси возач коме је издата.  

Такси дозвола за возача 

предузетника који самостално обавља 

делатност такси превоза издаје се на 

период од годину дана.  

Такси дозвола за возача 

запосленог код привредног друштва 

или предузетника издаје се до истека 

уговора о раду, а најдуже на период 

од годину дана.  

Такси превозник подноси 

захтев за продужење рока важења 

такси дозволе за возача најкасније 15 

дана пре истека рока важења.  

Ако је такси дозвола возача 

престала да важи, а није продужен рок 

важења исте, такси превозник мора да 

поднесе захтев за издавање нове такси 

дозволе. 

Такси дозвола за возача 

садржи следеће податке: 

1) име и презиме возача;  

2) адреса возача; 

3) фотографија возача;  

4) назив предузетника 

или привредног 

друштва у чијем 

власништву је такси 

возило;  
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5) датум издавања такси 

дозволе;  

6) редни број регистра;  

7) рок важења: 

8) потпис и печат 

овлашћеног лица. 

 

Члан 19. 

Такси дозвола за возило није 

преносива и може је користити само 

такси возило за које је издата.  

Такси дозвола за возило 

издаје се до истека регистрације 

возила а најдуже на период од годину 

дана.  

Такси превозник коме је 

истекла такси дозвола за возило, не 

може да обавља такси превоз возилом 

на које се дозвола односи. 

Такси превозник подноси 

захтев за продужење рока важења 

такси дозволе за возило, најкасније 15 

дана пре истека рока важења.  

Ако је такси дозвола за 

возило престала да важи, а није 

продужен рок важења исте, такси 

превозник мора да поднесе захтев за 

издавање нове такси дозволе за 

возило.  

Такси дозвола за возило 

садржи следеће податке:  

1) назив и седиште превозника;  

2) регистарску ознаку, марку и 

тип возила;  

3) број шасије возила;  

4) број регистра такси возила;  

5) датум издавања такси дозволе;  

6) рок важења; 

7) потпис и печат овлашћеног 

лица.  

 

 

 

Члан 20. 

Такси превозник је дужан да 

надлежном одељењу пријави сваку 

промену у погледу возила и возача за 

које су издате одговарајуће такси 

дозволе одмах, а најкасније у року од 

15 дана од дана настале промене. У 

том случају, надлежно одељење 

извршиће измену података у такси 

дозволи или издати нову такси 

дозволу, с роком важења који је био 

утврђен у претходној такси дозволи. 

    У случају трајног оштећења 

такси дозволе, такси превозник је 

обавезан да исту врати надлежном 

одељењу и поднесе захтев за замену 

постојеће. 

    У случају губитка такси 

дозволе такси превозник је обавезан 

да исту огласи неважећом и 

надлежном одељењу поднесе захтев за 

издавање дупликата. 

Такси превозник је дужан да 

надлежном одељењу, пријави прекид 

обављања делатности у року од два 

дана од дана пријаве у регистру 

привредних субјеката и врати такси 

дозволе и кровну ознаку.  

У случају престанка 

обављања делатности из става 4. овог 

члана, такси превозник не може да 

обавља такси превоз. 

 

VI  КРОВНА ОЗНАКА 

 

Члан 21. 

Возило којим се обавља такси 

превоз обележава се истицањем 

кровне ознаке, која има инсталирано 

осветљење и садржи натпис ''ТАХI'', 

број кровне ознаке и ознаку општине 

Баточина. 

Такси превозник после 

издавања Одобрења подноси захтев 

надлежном одељењу за издавање 

кровне ознаке.  

Општинско веће на предлог 

надлежног одељења доноси акт којим 

се ближе прописује изглед кровне 

ознаке, а коју такси превознику издаје 

надлежно одељење. 
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Такси превозник не може 

уступати, давати на коришћење и 

отуђивати кровну ознаку. 

 

VII РЕГИСТАР 

 

Члан 22. 

Надлежно одељење води 

регистар такси превозника, такси 

возача, такси возила и кровних ознака 

за свако возило за које је издата такси 

дозвола. 

Регистар из претходног члана 

је јавно доступан на интернет 

страници општине Баточина и садржи 

нарочито пословно име, седиште и 

матични број такси превозника, број и 

датум Одобрења, име и презиме такси 

возача, као податке о личности, број 

такси дозволе за возача, односно 

возило, број шасије и регистарске 

таблице такси возила. 

 

VIII ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ 

 

Члан 23. 

Локације такси стајалишта и 

број такси места на стајалиштима као 

и начин регулисања и одржавања 

саобраћајне сигнализације утврђује 

Општинско веће посебном одлуком на 

предлог надлежног одељења. 

 

Члан 24. 

Такси возила се паркирају на 

такси стајалишту према редоследу 

долазака.  

За време коришћења такси 

стајалишта такси возач је обавезан да 

буде у свом такси возилу или поред 

њега. 

Такси стајалишта се 

обележавају хоризонталном и 

вертикалном саобраћајном 

сигнализацијом. 

Хоризонталном 

сигнализацијом жуте боје обележава 

се простор за стајање такси возила и у 

оквиру такси стајалишта уписује се 

натпис ''ТАХI''. 

На почетку стајалишта 

поставља се саобраћајни знак за 

означавање такси стајалишта. 

                                        

IX ЦЕНОВНИК 

 

Члан 25. 

               Општинско веће на предлог 

надлежног одељења доноси одлуку 

којом утврђује и усклађује цену у 

оквиру такси тарифе по којој се такси 

превоз мора обављати на територији 

општине Баточина. 

               Одлуком из претходног става 

овог члана утврђује се ценовник 

услуга такси превоза у коме је 

приказано: 

1) цена по пређеном километру; 

2) цена старта; 

3) цена минута чекања; 

4) цена доласка на адресу по 

позиву; 

5) цена превоза пртљага по 

комаду. 

       Такси превозник је дужан да 

овери ценовник из претходног 

става. 

           Такси превозник који обавља 

такси превоз на територији општине 

Баточина у обавези је да примењује 

цене из става 2. овог члана.  

 

X НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ 

ПРЕВОЗА 

 

Члан 26. 

              У путничком возилу којим се 

обавља такси превоз мора бити на 

видном месту за корисника превоза 

уграђен исправан, оверен таксиметар 

и истакнута такси дозвола за возача. 
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Члан 27. 

             Путничким возилом којим се 

обавља такси превоз забрањено је 

обављање линијског превоза. 

             Такси возач, када обавља 

делатност не сме такси возило да 

паркира ван такси стајалишта. 

             Такси превозник не може 

користити аутобуска стајалишта која 

су одрђена за међумесни превоз. 

 

Члан 28. 

             Такси превозник може да 

обавља такси превоз само на 

територији општине Баточина. 

 Изузетно, такси превозник 

може да обави превоз преко 

територије, односно превоз који се 

завршава на територији јединице 

локалне самоуправе за коју нема 

издато Одобрење, ако је такси превоз 

започет на територији општине 

Баточина. 

Такси превозник који обави 

превоз у смислу става 2. овог члана 

дужан је да одмах по изласку путника 

из возила уклони кровну ознаку. 

У случају када је потребно да 

истог путника врати, таксиметар мора 

бити укључен све време чекања. 

            Такси превозник и корисник 

услуга могу се споразумети да ван 

подручја насељеног места цена 

превоза буде по слободној погодби.  

            У случају слободне погодбе, 

таксиметар мора бити укључен до 

изласка из насељеног места.  

 

Члан 29. 

Такси возач је дужан да прими 

у возило сваког путника у границама 

расположивих седишта и изврши 

вожњу до захтеваног одредишта. 

Такси возач може одбити 

захтев за превозом ако се одредиште 

превоза не налази на територији 

општине Баточина. 

 

Члан 30. 

Такси возач је дужан да 

приликом отпочињања превоза 

укључи таксиметар, који притом, мора 

бити укључен током обављања 

превоза. 

Такси превозник је дужан да за 

извршену услугу превоза наплати 

цену превоза у износу који показује 

таксиметар у тренутку завршетка 

превоза. 

Такси превозник је дужан да 

изда рачун кориснику услуге такси 

превоза за обављени превоз, који 

садржи назив и седиште такси 

превозника, датум, релацију или 

километражу и цену превоза. 

 

Члан 31. 

Такси возач је дужан да 

вожњу обави најкраћом трасом до 

одредишта, а ако то није и 

најповољнија траса у погледу цене 

превоза, дужан је да препоручи 

повољнију трасу, осим у случају када 

путник захтева одређену трасу. 

Када је такси возило у 

функцији јавног превоза, такси возач 

је дужан да истакне кровну ознаку. 

Осветљење кровне ознаке 

мора бити искључено увек када је 

путник у возилу.  

Уколико се такси возило 

користи за сопствене потребе, такси 

возач је дужан да кровну ознаку 

прекрије на одговарајући начин или је 

привремено уклони. 

 

Члан 32. 

Такси возилом се не могу 

превозити деца млађа од шест година 

без пунолетног пратиоца. 

Такси возилом се не могу 

превозити посмртни остаци и угинуле 

животиње. 

Лица која се насилно 

понашају, лица под дејством алкохола 

или дроге, лица која могу запрљати 
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или оштетити унутрашњост такси 

возила и кућни љубимци, могу се 

превозити такси возилом само уз 

сагласност такси возача. 

 

Члан 33. 

Привредни субјекти из члана 

3. ове Одлуке не могу било којом 

својом радњом која се односи на 

давање на коришћење кровне ознаке, 

Одобрења, такси дозволе, такси 

возила и друго, да омогуће другим 

правним лицима, предузетницима или 

физичким лицима да обављају такси 

превоз. 

 

Члан 34. 

У возилу којим се обавља 

такси превоз мора се налазити: 

1) фотокопија Одобрења; 

2) такси дозвола за возача; 

3) такси дозвола за возило; 

4) оверен ценовник; 

5) уговор о раду за возача запосленог 

код такси превозника; 

6) доказ о осигурању путника у јавном 

превозу од последица несрећног 

случаја; 

7) обавештење надлежног одељења о 

броју телефона на који корисник 

такси превоза може изјавити 

притужбе на пружену такси услугу. 

                                      

XI ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 

Члан 35. 

Послове инспекцијског 

надзора над применом ове Одлуке 

врши саобраћајни инспектор из 

надлежног одељења (у даљем тексту: 

инспектор).  

Превозник и такси возач су 

дужни да инспектору ставе на увид 

потребна документа и у року који 

инспектор одреди, доставе потребне 

податке и поступе по налогу 

инспектора. 

 

Члан 36. 

    Инспектор у вршењу 

инспекцијског надзора има право и 

дужност да контролише: 

1) да ли се у такси возилу налазе 

све исправе у складу са 

одредбама ове Одлуке; 

2) да ли су такси исправе важеће; 

3) да ли такси возило испуњава 

услове из члана 7. ове Одлуке; 

4) начин обављања такси превоза; 

5) усаглашеност ценовника са 

таксиметром и исправом о 

баждарењу таксиметра. 

 

Члан 37. 

Инспектор у вршењу 

инспекцијског надзора над одредбама 

ове Одлуке, има дужности и 

овлашћења републичког инспектора 

за друмски саобраћај, а нарочито да: 

1) изда прекршајни налог за 

прекршаје који су овом 

Oдлуком прописани; 

2) зауставља путничка возила 

којима се обавља такси превоз 

истицањем саобраћајног знака 

"СТОП ИНСПЕКЦИЈА"; 

3) врши и друге послове у складу 

са овлашћењима из Закона, 

Закона о инспекцијском 

надзору и ове Одлуке. 

 

Члан 38. 

Веродостојном исправом, 

којом се доказује извршење прекршаја 

у смислу Закона и ове Oдлуке, сматра 

се и: 

1) видео или фото запис на коме 

се јасно могу видети: возило 

којим је извршен прекршај, 

регистарске таблице возила и 

битна обележја прекршаја; 
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2) фотокопија документације у 

вези са такси превозом која се 

налази у возилу. 

 

XII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 39. 

            Новчаном казном у фиксном 

износу од 100.000 динара казниће се 

привредно друштво за следеће 

прекршаје, ако: 

1) обавља делатност такси 

превоза без издатог одобрења 

и/или такси дозволе, које издаје 

надлежно одељење; 

2) у року од 15 дана од дана 

укидања одобрења не врати 

такси дозволе и кровну ознаку 

надлежном одељењу (члан 12. 

став 3. ове Одлуке); 

3) обавља такси превоз возилом 

за које је истекла важност 

такси дозволе возила (члан 19. 

став 3. ове Одлуке); 

4) не обавести надлежно одељење 

у случају промене података на 

основу којих је издата такси 

дозвола у року од 15 дана (члан 

20. став 1. ове Одлуке); 

5) не обавести надлежно одељење 

о прекиду обављања 

делатности такси превоза и не 

врати такси дозволе и кровну 

ознаку у року од два дана од 

дана пријаве у регистру 

привредних субјеката (члан 20. 

став 4. ове Одлуке); 

6) настави да обавља такси превоз 

у случају трајног престанка 

обављања делатности такси 

превоза (члан 20. став 5. ове 

Одлуке); 

7) уступи, да на коришћење или 

отуђи кровну ознаку (члан 21. 

став 4. ове Одлуке); 

8) у току обављања такси превоза 

нема истакнуту кровну ознаку 

која садржи податке у складу 

са чланом 21. став 1. ове 

Одлуке; 

9) не примењује цене у складу са 

одредбом члана 25. ове 

Одлуке; 

10) не подеси таксиметар у складу 

са овереним ценовником (члан 

25. став 4. ове Одлуке); 

За прекршај из става 1. овог 

члана казниће се и одговорно лице у 

правном лицу новчаном казном у 

фиксном износу од 20.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог 

члана, казниће се такси превозник-

предузетник новчаном казном у 

фиксном износу од 50.000 динара. 

 

Члан 40. 

Новчаном казном у фиксном 

износу од 15.000 динара казниће се 

такси возач за следеће прекршаје, ако: 

1) обавља такси превоз такси 

дозволом за возача која је 

престала да важи (члан 18. став 

5. ове Одлуке); 

2) кровну ознаку не прекрије на 

одговарајући начин или је 

привремено не уклони када 

такси возило користи за 

сопствене потребе (члан 31. 

став 4. ове Одлуке); 

3) приликом отпочињања превоза 

не укључи таксиметар (члан 30. 

став 1. ове Одлуке); 

4) приликом обављања превоза 

није укључен таксиметар (чл. 

30. став 1. ове Одлуке); 
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5) такси превоз не обави 

најкраћом трасом до 

одредишта, односно путнику 

не препоручи повољнију трасу 

(чл 31. став 1.); 

6) је такси возило у функцији 

јавног превоза а такси возач 

није истакао кровну ознаку (чл. 

31. став 2.). 

7) за време обављања такси 

превоза у такси возилу се не 

налазе документа из члана 34. 

ове Одлуке; 

8) превози децу млађу од 6 

година без пунолетног 

пратиоца (члан 32. став 1. ове 

Одлуке); 

9) превози посмртне остатке и 

угинуле животиње (члан 32. 

став 2. ове Одлуке); 

10) паркира такси возило супротно 

члану 27. став 2. ове Одлуке; 

11) не примењује цене прописане 

чланом 25. ове Одлуке; 

12) не наплати услугу превоза у 

износу који покаже таксиметар 

и не изда рачун за обављени 

превоз кориснику превоза 

(члан 30. став 2. и 3. ове 

Одлуке). 

 

Члан 41. 

Новчаном казном у фиксном 

износу од 10.000 динара, казниће се 

такси возач за следеће прекршаје ако: 

1) у току обављања такси превоза 

на крову такси возила не 

истакне ознаку која има 

инсталирано осветљење, 

садржи назив: "ТАXI" и 

податке у складу са одредбама 

ове Одлуке (члан 21. став 1. ове 

Одлуке); 

2) користи аутобуска стајалишта 

која су одређена за међумесни 

превоз (члан 27. став 3. ове 

Одлуке) 

3) у току превоза за корисника 

превоза није на видном месту 

исправан, оверен таксиметар и 

истакнута такси дозвола за 

возача (члан 26. ове Одлуке); 

За прекршаје из става 1. овог 

члана казниће се предузетник 

новчаном казном у фиксном износу од 

20.000 динара. 

 

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 42. 

            Такси возач који на дан 

ступања на снагу Закона има статус 

такси возача, сматра се да испуњава 

услове из члана 6. тачка 2) и 3) ове 

одлуке. 

 

Члан 43. 

             Возила такси превозника која 

на дан ступања Закона имају статус 

такси возила, сматра се да испуњавају 

услов у погледу броја возила у оквиру 

дозвољеног броја. 

 

Члан 44. 

             Привредна друштва и 

предузетници који имају Oдобрење за 

обављање такси превоза дужни су да 

ускладе своје пословање са Законом у 

року од три месеца од дана почетка 

примене одредаба Закона. 

             Рок за усклађивање пословања 

у погледу услова из члана 7. тачка 4) и 

5) ове Одлуке је две године од дана 

ступања на снагу Закона. 
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Члан 45. 

             Такси исправе важе до истека 

рока на који су издате, а најдуже до 

истека рока у коме су привредна 

друштва и предузетници дужни да 

ускладе своје пословање. 

 

Члан 46. 

            Уверења, дозволе, решења, 

потврде издате до дана почетка 

примене Закона важе до истека рока 

на који су издате. 

            Уверења, дозволе, решења, 

потврде које су издате без рока 

важења, престају да важе истеком 

рока од годину дана од дана почетка 

примене Закона. 

 

Члан 47. 

Ова одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику општине 

Баточина".  

 

Члан 48. 

Ступањем на снагу ове 

Одлуке престаје да важи Одлука о 

ауто такси превозу путника на 

територији општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'' бр.13/13, 16/13 и 19/14).  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-565/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

         __________________________ 

 

На основу члана 55. став 5. 

Закона о водама (''Службени гласник 

РС'', бр.30/10, 93/12 и 101/16, 95/2018 

и 95/2018 - др. закон), члана 20. став 

1. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', 

бр. 129/07, 83/2014- 

др.закон, 101/2016 – др. закон 

и 47/2018) и члана 40. тачка 33) 

Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 18.09.2020. године, 

донела је: 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Оперативног  плана за 

одбрану од поплава за воде II реда 

на територији општине Баточина за 

2020. годину 

 

Члан 1. 

Усваја се Оперативни план за 

одбрану од поплава за воде  II реда на 

територији општине Баточина за 2020. 

годину, на који је Мишљење дало ЈВП 

''Србијаводе'' Београд, ВПЦ „Морава“ 

Ниш број: 1401/1 од 04.03.2020. 

годинe, наш број: 217-2/20-01 од 

05.03.2020. године. 

 

Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке је 

Оперативни план за одбрану од 

поплава за воде  II реда на територији 

општине Баточина за 2020. годину.  

 

Члан 3. 

 Ова Oдлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања  у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-566/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 
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ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

 

ЗА ОДБРАНУ ОД 

ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II 

РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Баточина, јануар 2020. 

године 
 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 I ) O П Ш Т И    Д Е О 

 
1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА 

ИЗРАДУ ОПЕРАТИВНОГ 

ПЛАНА ЗА ВОДЕ II РЕДА 

2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, 

ПРИРОДНЕ 

КАРАКТЕРИСТИКЕ И 

СТАНОВНИШТВО 

3. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ 

ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА 

ЗА ВОДЕ I РЕДА 

 

II ) T E Х Н И Ч К И    Д Е О 

 

1. ВОДОТОКОВИ II РЕДА ОД 

ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД 

ПОПЛАВА 

2. ПРИКАЗ ШТИЋЕНИХ 

ПОДРУЧЈА И СТАЊЕ 

ПОСТОЈЕЋИХ 

ЗАШТИТНИХ ОБЈЕКАТА 

НА ВОДАМА II РЕДА 

3. ПРОЦЕНА 

УГРОЖЕНОСТИ ОД 

ПОПЛАВА 

4. ЗАКЉУЧЦИ О 

УГРОЖЕНОСТИ ОД 

ПОПЛАВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА    

5. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 

ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

6. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 

МЕРА И РАДОВА НА 

СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД 

ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II 

РЕДА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

(Превентивне мере и радови) 
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 III ) О П Е Р А Т И В Н И    

Д Е О 

 

1. ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ 

ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 

2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА 

ПРОГЛАШЕЊЕ РЕДОВНЕ 

И ВАНРЕДНЕ ОДБРАНЕ 

ОД ПОПЛАВА НА 

ВОДАМА II РЕДА 

3. РУКОВОЂЕЊЕ 

ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВA 

4. ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ 

И КООРДИНАЦИЈА 

СУБЈЕКАТА 

РУКОВОЂЕЊА У 

ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 

5. ЕВАКУАЦИЈА 

СТАНОВНИШТВА 

УГРОЖЕНОГ ОД 

ПОПЛАВА 

6. ЗБРИЊАВАЊЕ 

УГРОЖЕНОГ И 

НАСТРАДАЛОГ 

СТАНОВНИШТВА 

7. ПРЕГЛЕД 

МЕХАНИЗАЦИЈЕ И 

ОПРЕМЕ КОЈА СЕ 

АНГАЖУЈЕ У ОДБРАНИ 

ОД ПОПЛАВА 

8. ПОДАЦИ О 

ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА, 

ОРГАНИМА, 

ПРЕДУЗЕЋИМА, И 

ДРУГИМ ПРАВНИМ 

ЛИЦИМА НАДЛЕЖНИМ 

ДИРЕКТНО ИЛИ 

ИНДИРЕКТНО 

УКЉУЧЕНИМ У 

ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН  

ЗА OДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 

ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

 

 

I )   ОПШТИ ДЕО 

 

 
 1. ПРАВНИ  ОСНОВ ЗА 

ИЗРАДУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА 

ЗА ВОДЕ II РЕДА 

 Правни основ за доношење 

Оперативног плана за воде II реда на 

територији општине Баточина за 2020. 

годину, садржан је у одредби члана 

55. став 5. Закона о водама (Сл. 

гласник РС“ бр 30/10, 93/12, 101/16, 

95/2018 и 95/2018 - др. закон) према 

којој надлежни орган јединице 

локалне самоуправе, уз прибављено 

мишљење јавног водопривредног 

предузећа доноси Оперативни план за 

воде II реда. 

 Чланом 55. став 6. Закона о 

водама прописано је да Оперативни 

план за воде II реда нарочито садржи: 

податке потребне за ефикасно 

спровођење одбране од поплава, 

критеријуме за проглашавање одбране 

од поплава, имена руководилаца и 

називе субјеката одбране од поплава, 

начин узбуњивања и обавештавања. 

 Такође истим чланом Закона о 

водама прописано је да се  

Оперативни план за воде II реда  

доноси у складу са Општим планом и 

Оперативним планом за воде I реда, за 

период од једне године, најкасније 30 

дана од дана доношења Оперативног 

плана за воде I реда. 

 Уредбом Владе РС 

(„Сл.гласник РС“ број 18/2019 од 

15.03.2019. године) утврђен је Општи 
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план за одбрану од поплава 

(шестогодишњи 2019-2025). Овим 

планом дефинисано је: 

- територијална организација 

одбране од поплава 

- организовање одбране од 

поплава 

- превентивне мере, 

активности, радови и 

извештавање о стању и 

спремности за одбрану од 

поплава 

- координација и руковођење 

одбраном од поплава 

- фазе одбране од поплава и 

ванредна ситуација 

- дужности, одговорности и 

овлашћења лица која 

руководе одбраном од 

поплава и извештавање о 

спроведеној одбрани од 

поплава 

- дужности и одговорности 

предузећа и других 

субјеката који учествују у 

спровођењу одбране од 

поплава, хитним 

интервенцијама и радовима 

Наредбом Министра 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде РС утврђен је 

Оперативни план за одбрану од 

поплава за 2020. годину („Сл. гласник 

РС“ број 91/2019). 

Одбрана од поплава на водама 

I реда организује се и спроводи у 

складу са Оперативним планом за 

одбрану од поплава за 2020. годину, 

који је донео Министар 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде („Службени гласник 

РС“ број 91/2019). 

 

 

 

 

2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, 

ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

И СТАНОВНИШТВО      

  

 
Територија општине Баточина 

смештена је у средишњем делу Србије 

и захвата источне делове Шумадије. 

Налази се у Централној Србији, у 

региону Шумадијског и Поморавског 

округа, односно субрегиону (округу) 

Шумадије.  

Општина Баточина је једна од 

седам општина Шумадијског округа 

којој припада доњи део сливног 

подручја Лепенице и западни део 

великоморавске долине. 

Укупна површина општине је 

136 км2, што чини 5,69% укупне 

површине Шумадијског округа, 2.71% 

региона Шумадије и Поморавља, 

односно 0,24% укупне површине 

Централне Србије и 0,15% површине 

Републике. На северу и североистоку 

граничи се са лаповском, на истоку са 

свилајначком,  југоистоку са 

јагодинском, југозападу и западу са 

крагујевачком и на западу и 

северозападу са рачанском општином. 

Укупна дужина граница износи 59 км. 

Најкраћа је према општини Свилајнац, 

дуга око 5 км, а најдужа према 

крагујевачкој општини – приближно 

20 км. Овако ограничена баточинска 

општина има неправилан облик. 

Правцем исток-запад пружа се 

ваздушним путем у дужини од око 20 

км, а правцем север-југ у дужини око 

14,5 км. 

Административно-управно 

седиште општине је варошица 

Баточина, која се налази у северном 

делу општинске територије на 

44°08'15" северне географске ширине 

и 21°05'15" источне географске 

дужине. Лоцирана је у долини Велике 

Мораве, на месту где се долина 

Лепенице спаја са долином Велике 
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Мораве. Већи део насеља је смештен у 

алувијалној равни на левој страни 

Лепенице. Средишњи део је у ужој 

алувијалној равни на надморској 

висини од око 111 м, док се ивични 

делови простиру на додиру равни и 

стране и достижу максималну 

надморску висину од око 160 м.  По 

попису из 2002. године варошица 

Баточина је бројала 5.918 становника, 

односно 1.678 домаћинстава. Поред 

варошице и села Баточине, на 

територији општине налази се и 10 

сеоских насеља: Прњавор, Кијево, 

Жировница, Доброводица, Брзан, 

Милатовац, Никшић, Бадњевац, 

Градац и Црни Као. У насељима 

општине је по попису из 2002. године 

живело 12.220 стално насељених 

становника у 3.777 домаћинстава, а по 

попису из 2011. године 12.696 стално 

насељених становника у 3.820 

домаћинстава. Просечна густина 

насељености је, у односу на попис из 

1991. године када је износила 100 

ст/км², пала на 97 ст/ км2. 

 

 

 
 

Рељеф 

 

Територија баточинске 

општине одликује се ниским побрђем 

у вишем, и алувијалним равнима у 

нижем делу. Најкарактеристичнији 

облик рељефа је део долине Велике 

Мораве и њене притоке Лепенице са 

својом асиметричном долином, (десна 

страна виша од леве) што је уочљиво 

све до њеног ушћа у Велику Мораву. 

Источни део општине чини лева 

долинска страна Велике Мораве, 

односно део багрданске клисуре коју 

карактерише широка алувијална 

раван, просечне висине од око 105 

метара. Деловањем човека и 

спољашњих сила, настали су и бројни 

рецентни облици рељефа: точила, 

сипари, вододерине, јаруге, плавине и 

урвине. 
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Планине 

 

Територију општине Баточина 

не карактерише планинско, већ само 

брдско подручје. Међу многобројним 

брежуљцима и мањим брдима издваја 

се брдо Стражевица чија је надморска 

висина 385м, уједно највиша тачка у 

општини Баточина. Поред њега, 

најзначајнија брда су Шупљаја и 

Рогац. 

Воде 

 

Хидролошке карактеристике 

општине  осликавају се кроз 

целокупан доњи и једним делом 

средњи ток реке Лепенице, и ток реке 

Велике Мораве која чини источну 

границу општине. Лепеница је лева 

притока Велике Мораве и поред 

Јасенице њена највећа притока у 

Шумадијском округу. Кроз територију 

општине Баточина, Лепеница протиче 

дужином од 14 км, уливајући се, код 

Лапова, у Велику Мораву која, 

дужином од 7,5 км, граничи насеље 

Брзан. Иако је једна од највећих река 

по дужини тока, површини слива и 

речном систему, спада у реке 

сиромашне водом. Тече средином 

територије општине Баточина и на 

левој страни прима важније потоке: 

Црнокалски, Синорски, Павлишки и 

Бачеварски. На десној страни у ову 

реку се уливају  Кијевски (са 

притоком Доброводички поток), 

Стражевички, Прњаворски под 

именом Раљевац и Рогачки поток. 

Стара мерна станица Лепеница 

налазила се на 7,3 км од ушћа, а 

основана је 1973. године. Треба 

истаћи да се не реци Лепеници од 

октобра месеца 2016. године врши 

мерење водостаја јер је постављена 

хидролошко извештајна станице 

површинских вода непосредно близу 

моста у центру Баточине која ће у 

реалном времену сваких петнаест 

минута слати податке о температури и 

нивоу реке Лепенице Републичком 

хидрометеоролошком заводу. Подаци 

ће бити доступни „оnline” и користиће 

се у систему одбране од поплава која 

је за сваки речни сектор одређена на 

бази резултата хидролошко-

хидрауличких студија, стања насипа и 

угрожености брањеног подручја, а на 

основу њих проглашаваће се редовна 

или ванредна одбрана од поплаве. 

 Велика Морава је типична 

равничарска река која тече споро и 

кривудаво односно меандрира и 

рачва. Представља  природну границу 

према општини Свилајнац, а 

баточинској општини припада 7,5 км 

старог моравског тока. Осим 

Лепенице, у Велику Мораву се 

уливају и два већа потока Грабовник и 

Вирови који се налазе у атару села 

Брзан. 

  

Клима 

 

Општина Баточина одликује се 

умереном континенталном климом са 

специфичностима које се манифестују 

као елементи хумидне и 

микротермалне климе. Низијски 

климат баточинског подручја има  

средње температуре годишњих доба: 

1,1° за зиму, 11,3° за пролеће, 21,2° за 

лето и 12°Ц за јесен. На основу ових 

података се може закључити да већи 

део баточинског климатског подручја 

одликују релативно хладне зиме, 

умерено топла лета и јесени топлије 

од пролећа. У зависности од 

подручног рељефа и расподеле 

ваздушног притиска, јављају се и 

различити ветрови. У северним и 

североисточним деловима општине 

присутни су источни и југоисточни 

ветрови кошавског карактера, док у 

осталим деловима преовлађују 

југозападни и северозападни ветрови. 

Олујни и јаки ветрови су реткост и 
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јављају се једном у периоду од две до 

три године, углавном у зимским 

месецима. Обилнији кишни периоди 

су током јесени и пролећа - око 150 

кишних дана у години. 

Основни климатски подаци овог 

поднебља који су приказани дати су 

на основу мерења најближе 

метеоролошке станице у Крагујевцу. 

- Најхладнији месец (јануар ) - 

просечна температура - 0,4°Ц  

- Најтоплији месец  (јул) - 

просечна температура 22,1°Ц  

- Просечна годишња 

температура 11,4°Ц  

- Највлажнији месец  (децембар) 

- просечна влажност 83%  

- Најсушнији месец (јун) - 

просечна влажност 68%  

- Просечне годишње падавине 

651 л/м2  

- Броја дана преко 25°Ц - 98   

- Број дана са јако ниском 

температуром (испод нуле) 80  

- Број дана под снегом 37  

- Просечна дебљина снежног 

покривача - 20цм 

- Највише падавина - месец (јун) 

- просек 85 л/м2  

- Најмање падавина - месец  

(фебруар) - просек 36 л/м2  

 

Земљиште  

 

Иако је територија општине 

релативно мала, састав земљишта 

варира у зависности од подручја 

општине, односно облика рељефа који 

је преовлађујући  у  том делу 

територије. Највећу површину захвата 

гајњача, посебан тип земљишта који је 

настао на оним местима где је дошло 

до већих сеча шума. Тада је, 

деловањем атмосферских падавина, 

долазило до деградације смонице, 

односно губљења њених физичко-

хемијских особина и стварања 

гајњача. Заступљена је на свим 

заравнима и вишим теренима 

(побрђима). Карактеристика овог типа 

земљишта је да је на површини доста 

растресито те је, као такво, погодно за 

развој виноградарства, воћарства и 

ратарску производњу. Из тих разлога, 

врло често  на  нижим  побрђима  

имамо  појасеве  виногорја и  воћњака, 

док се у  вишим  побрђима, поред 

винограда и оранице срећу и појасеви 

прошарани мањим  забранима и 

ливадама. Други тип земљишта који 

се јавља је смоница. Заступљена у 

нижим подручјима, непосредно изнад 

алувијалних земљишта, одликује се 

високим   садржајем глине и колоида 

због чега има неповољна физичка 

својства. Најплоднији  тип земљишта-

алувијално, јавља се у долинама 

Велике Мораве, Лепенице и  њихових 

притока. Настало је таложењем речног 

муља и другог материјала  приликом 

изливања ових река. У подручјима 

која су заштићена од поплава, ово  

земљиште је изузетно погодно за 

разноврсну ратарску производњу, 

поврћа,  кукуруза и шећерне репе, док 

је у другим деловима углавном под 

ливадама.  

 

Шуме  

 

Шумски покривач је у 

прошлости био преовлађујући на 

територији општине Баточина. Многи 

путописци који су пролазили овим 

подручјем у својим списима  говорили 

су о густим и непрегледним шумама. 

У долинама поред обала Велике 

Мораве и Лепенице, у шумама и 

луговима преовлађивале су оне врсте 

дрвећа које  су захтевале већу 

количину влаге: храст лужњак, јова, 

врба, црни и бели јасен. У  вишим 

пределима и на околним побрђима 

доминирали су храст, клен, цер, бели 

јасен и липа. Насељавањем 

становништва на овом подручју, 
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током 18. и 19. века, дошло је до 

значајнијих сеча шума. Мањег обима 

у почетку, процес сече шума се 

проширио са порастом становништва, 

тако да су оне претваране у њиве, 

ливаде и воћњаке, док се шумски 

покривач углавном задржао на вишим 

деловима, косама и јаругама. Данас 

површине под шумама износе 1824 ха. 

Од ових површина, 456 ха  се налази у 

власништву државе, а остатак од 1368 

ха у приватном власништву. 

Најочуванији шумски комплекс је 

Рогот који се простире на површини 

од 365 ха и обухвата територију 

Баточине, Брзана и Доброводице. У 

осталим деловима  општине шуме су 

се задржале у виду мањих лугова и 

забрана, са мешовитом  шумском 

вегетацијом коју чине храст, буква, 

багрем, липа, цер, јела и граб.  

Ловиште, које је значајно за развој 

туризма, простире се на површини од 

13.500 ха  и њиме газдује Ловачко 

друштво „Рогот". Обилује богатом 

дивљачи: срндаћ-  капиталац, фазани, 

зечеви, јаребице. Једна трећина 

ловишта је у равници. 

 

Минералне и геотермалне 

воде и изворишта  

 

Минералне воде се јављају у 

мањем обиму, пре свега у селу Кијеву, 

на бунарима које становници овог 

села називају кладенцима. У истом 

селу, на десној страни потока, има 

сланих подворака. Од изворишта 

минералних вода треба издвојити 

извориште сумпорне воде Смрдан 

коју мештани користе за пиће и 

напајање стоке. Налази се у селу 

Градац и из овог извора отиче 

Смрдански поток.  

 

3.  ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ 

ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА  

ВОДОТОКЕ I РЕДА 

 

Општина Баточина припада 

водном подручју Морава. Правно 

лице задужено за организовање и 

спровођење одбране од поплава на 

водотоцима I реда је ЈВП 

„Србијаводе“ – ВПЦ „Морава“ , Трг 

Краља Александра 2, Ниш. Општина 

Баточина обухваћена је Републичким 

Оперативним Планом као сектор М.3. 

односно деонице М.3.1. обј. 3., 4. и 5., 

М.3.2., М.3.3., М.3.4, М.3.5 водног 

подручја Морава, а према Наредби о 

утврђивању републичког Оперативног 

плана за одбрану од поплава који се 

односи на водотоке I реда. 

Наредбом Министра 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде РС утврђен је 

Оперативни план за одбрану од 

поплава за 2020. годину („Сл.гласник 

РС“ број 91/2019). 

 

Оперативни план за одбрану 

од поплава за 2020. годину садржи: 
 

 

3.1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА 

НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И 

СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА 

РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ 

ЛИЦА; 

 

3.2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ 

ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И 

УНУТРАШЊИХ ВОДА И ОД ЛЕДА; 

 

3.3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И 

МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И 

ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ 

ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА; 

 

3.1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА 

НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И 

СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 

ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД 
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ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА 

 

 

 

Координатори одбранe од поплава и помоћници 

 
 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности 2а, Нови Београд 

тел. 011/201-33-60, факс 011/311-53-70. 

E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs 

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 

Наташа Милић, моб. 064/840-40-41, E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs 

ПОМОЋНИЦИ: 

Mерита Борота, тел. 011/201-33-47, E-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs 

Милица Павловић, тел. 011/201-33-47, E-mail: milica.pavlovic@minpolj.gov.rs 

 

 

Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови 

заменици 

 

 

Водно подручје 

 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

ЗАМЕНИК 

 „Морава“ 

 

ЈВП“СРБИЈАВОДЕ“Булевар уметности 2а, Нови Београд 

Тел.011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82 

Е-маил: odbrana@srbijavode.rs,WEB sajt: www.srbijavode.com  

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 

Горан Пузовић, моб. 064/840-40-07, 

E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК за спољне воде и загушење ледом: 

Звонимир Коцић, моб. 064/840-40-03, 

E-mail: zvonimir.kocic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК за унутрашње воде: 

Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, 

E-mail: milos.radovanovic@srbijavode.rs 

 

Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од 

спољних вода и нагомилавања леда, руководилац одбране од поплава на 

водном подручју и његов заменик 

 

 

Водно 

подручје 

 

НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 

ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ 

ВОДНА 

ЈЕДИНИЦА 
СЕКТОР-ДЕОНИЦА 

mailto:merita.borota@minpolj.gov.rs
mailto:milica.pavlovic@minpolj.gov.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.com/
mailto:goran.puzovic@srbijavode.rs
mailto:zvonimir.kocic@srbijavode.rs
mailto:milos.radovanovic@srbijavode.rs
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„Морава“ 

ЈВП „ СРБИЈАВОДЕ“ ВПЦ „МОРАВА“, Трг краља 

Александра бр. 2, Ниш 

тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: 

vpcmorava@srbijavode.rs 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 

ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

Бранко Кујунџић, моб: 064/840-41-08 

E-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ 

ПОДРУЧЈУ 

Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83,  

Е-mail: zstankovic@srbijavode.rs  

Лепеница-

Крагујевац 

М.3.-М.3.1.(обј.3.,4. 

и 5.) 

М.3.2., М.3.3, 

М.3.4., М.3.5 

 

Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководилац 

одбране од поплава на мелиорационом подручју и његов заменик 

 

 

Водно 

подручје 

 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА НА МЕЛИРАЦИОНОМ 

ПОДРУЧЈУ 

 

ЗАМЕНИК 

МЕЛИРАЦИОНО 

ПОДРУЧЈЕ 

ВОДНА 

ЈЕДИНИЦА 

ОЗНАКА 

ХИДРОМЕЛИРАЦИОНОГ 

СИСТЕМА (ХМС) 

„Морава“ 

ЈВП“СРБИЈАВОДЕ“Булевар 

уметности 2а, Нови Београд 

Тел.011/311-94-00, 311-94-02, 

201-33-82, факс 011/311-94-03 

Е-mail: odbrana@srbijavode.rs, 

WEB sajt: www.srbijavode.com  

РУКОВОДИЛАЦ 

Бранко Кујунџић, моб: 064/840-

41-08 

E-mail: 

branko.kujundzic@srbijavode.rs 

ЗAMENIK 

Зоран Станковић, моб. 064/840-

40-83,  

Е-mail: zstankovic@srbijavode.rs  

“ВЕЛИКА 

МОРАВА“ 

Лепеница-

Крагујевац 
BM 5. 

 

 

 

Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове 

 

mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
mailto:branko.kujundzic@srbijavode.rs
mailto:zstankovic@srbijavode.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.com/
mailto:branko.kujundzic@srbijavode.rs
mailto:zstankovic@srbijavode.rs
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РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд 

Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs, WЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs 

тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58 

 

РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: 

Дејан Владиковић, моб. 064/838-51-65, тел. 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, 

 E-mail: dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs 

 

ЗАМЕНИК: 

Јелена Јеринић, моб.064/838-52-77, тел.011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46 

E-mail: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs 

 

ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА 

МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ: 

ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68 

ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84 

 

 

 

 

Друга правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 

 
 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

Управа за ватрогасно спасилачке јединице и цивилну заштиту 

 

Горан Николић, моб.064/892-12-56, Е-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs 

Саша Ранчић, моб.064/892-03-01, Е-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs 

Владо Племић, моб.064/892-55-28, Е-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs 

Братислав Ранчић, моб.064/892-93-38, Е-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs 

Бојана Икодиновић, моб.064/892-71-09, Е-mail: bojana.ikodinovic@mup.gov.rs 
Ненад Пауновић, моб.064/892-92-65, Е-mail: nenad.paunovic@mup.gov.rs 
 

Управа за управљање ризиком 

Живко Бабовић, моб.064/892-94-50, Е-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs 

Јелена Јашовић, моб.064/892-32-79, Е-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs 

Властимир Вуликић, моб. 064/892-97-38, Е-mail: vlastimir.vulikic@mup.gov.rs 

Горан Стојановић, моб.064/892-86-19, Е-mail: goran.stojanovic@mup.gov.rs 

 

Национални центар 112 

 

моб. 064/892-96-68, 064/854-39-68,тел. 011/228-29-33, 228-29-27,228-29-10, тел./факс 011/228-29-28,  

Е-mail: nacionalnicentar112.svs@mup.gov.rs 

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ 

Дејан Пештерац, моб. 064/892-10-99, тел. 011/274-07-63, Е-mail: dejan.pesterac@mup.gov.rs 

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/488-

53-59, факс 021/524-956 

Руководилац: Драган Стефановић, моб. 064/892-72-55, тел. 021/661-72-04  

Заменик: Миле Лукић, моб. 064/892-06-91 

  

ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА 

mailto:office@hidmet.gov.rs
mailto:dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs
mailto:jelena.jerinic@hidmet.gov.rs
mailto:goran.nikolic@mup.gov.rs
mailto:sasa.rancic@mup.gov.rs
mailto:vlado.plemic@mup.gov.rs
mailto:bratislav.rancic@mup.gov.rs
mailto:bojana.ikodinovic@mup.gov.rs
mailto:nenad.paunovic@mup.gov.rs
mailto:zivko.babovic@mup.gov.rs
mailto:jelena.jasovic@mup.gov.rs
mailto:vlastimir.vulikic@mup.gov.rs
mailto:goran.stojanovic@mup.gov.rs
mailto:nacionalnicentar112.svs@mup.gov.rs
mailto:dejan.pesterac@mup.gov.rs
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ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД“, ОГРАНАК ХЕ„ЂЕРДАП“, Трг Краља Петра бр. 1, 

Кладово-на Дунаву у зони акумулација у складу са Законом о потврђивању између Савезне владе 

Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о експлоатацији и одржавању хидроенергетских и 

пловидбених система „Ђердап I“ и „Ђердап II“, са прилозима („Службени лист СРЈ“-Међународни 

уговори, број 7/98). 

 

На сектору Дунава од км 1333 до км 1433 - ледоломци из Републике Мађарске у складу са 

закључцима трилатералног састанка централних и локалних органа за везу Србије, Мађарске и 

Хрватске. За обезбеђење техничког особља за ледоломце задужено је “Дунав и Тиса“ д.о.о. Сомбор, 

XII војвођанске ударне бригаде бр. 28, Сомбор, вршилац дужности директора: Борис Буловић, моб. 

064/203-69-81, тел. 025/436-499, Е-mail: dutis@mts.rs, dutists@mts.rs  

 

ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ: 

Руководилац: Миодраг Костић, моб. 065/216-55-87, тел. 011/206-31-12  

E-mail: miodrag.kostic@vs.rs 

 Заменик: Дејан Кузмановски, моб. 064/126-33-40, тел. 021/483-54-27, 

  

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, тел. 011/390-64-

77, 390-64-61, факс 011/390-79-55: 

Војислав Антонић, моб. 063/214-736, E-mail: vojislav.antonic@jcerni.co.rs 

 

 

ЗА ХИТНЕ ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ И АНАЛИЗЕ (ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА, 

ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, ХИДРОДИНАМИЧКЕ, ФИЛТРАЦИОНЕ И СТАТИЧКЕ 

АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА ХИТНИХ 

РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА И РЕШЕЊА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА) 

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног 80, Београд, тел. 011/390-64-

77, 390-64-61, факс 011/390-79-55 

 
Лицa задуженa за eвидентирање података о поплавним догађајима нa водама I 

реда и системима за одводњавање у јавној својини 

 

Водно подручје 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ 

ДОГАЂАЈИМА НА ВОДАМА I РЕДА И СИСТЕМИМА ЗА 

ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

„Морава“ 

ЈВП “СРБИЈАВОДЕ“ Булевар уметности 2а, Београд 

Тел.011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82, факс 011/311-94-03 

Е-mail: odbrana@srbijavode.rs, WEB sajt: www.srbijavode.rs 

 

ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ: 

Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-95,  

Е-mail: ivana.spasic@srbijavode.rs 

За водно подручје „Морава“ ,  „Ибар и Лепенац“, и „Бели Дрим“; Снежана 

Игњатовић, моб. 064/840-40-87, Е-mail: snezana.ignjatovic@srbijavode.rs 

ВПЦ „Морава“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20 

Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs 
 
ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ: 

Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27, 

 Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs 

ВПЦ “Сава-Дунав“, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-

29-27, Е-mail: vpcsava@srbijavode.rs 

  

mailto:dutis@mts.rs
mailto:dutists@mts.rs
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Током одбране од поплава 

јавно водопривредно предузеће 

обезбеђује: 

 

- у редовној одбрани од поплава од 

спољних вода свакодневно 

осмочасовно дежурство руководећег 

особља из овог плана као и чуварске 

службе у току радног времена; 

- у ванредној одбрани од поплава од 

спољних вода особље за дежурство од 

24 часа (две смене по 12 часова или 

три смене по 8 часова) 

- у редовној одбрани од леда 

свакодневно дежурство од 8.00 до 

12.00 часова; 

- у ванредној одбрани од леда 

свакодневно дежурство, по правилу 

од 8 до 18 часова, односно од 0.00 до 

24.00 часа када долази до 

нагомилавања леда и потребе за 

интервенцијама; 

- у редвној одбрани од поплава од 

унутрашњих вода потребан број лица 

за рад у времену од 6.00-18.00 часова 

(једна смена), а на црпним станицама 

у времену од 0.00-24.00 часа (две 

смене по 12 часова); 

- у ванредној одбрани од поплава од 

унутрашњих вода и на црпним 

станицама потребан број лица за рад у 

времену од 0.00-24.00 часа  (две смене 

по 12 часова); 

 

 Током одбране од поплава, 

Републички хидрометеоролошки 

завод Србије: 

 

- свакодневно до 8.30 часова доставља 

хидролошке и метеоролошке 

извештаје са станица дефинисаних 

републичким оперативним планом; 

- обезбеђује прогнозе водостаја за 

дефинисане водомерне станице на 

водном подручју где се врши одбрана 

од поплава до 11.30 часова. 

Извештаје о хидролошкој и 

метеоролошкој ситуацији, прогнозе и 

упозорења доставља: 

- Министарству пољопривредe, 

шумарства и водопривреде, 

Републичкој дирекцији за воде-

главном координатору; 

- Покрајинском секретаријату за 

пољопривреду, водопривреду и 

шумарство АП Војводине-

координатору; 

- Јавном водопривредном предузећу 

„Воде Војводине“- главном 

руководиоцу и руководиоцима на 

водним подручјима; 

- Јавном водопривредном предузећу 

„Србијаводе“- главном руководиоцу и 

руководиоцима на водним 

подручјима; 

- Министарству унутрашњих послова, 

Сектору за ванредне ситуације-

Републичком и градском центру за 

обавештавање; 

- Генералштабу Војске Србије, 

Оперативни центар система одбране. 

 

 Наредба о проглашењу и 

укидању одбране од поплава доставља 

се: 

 

- Министарству пољопривреде,  

шумарства и водопривреде, 

Републичкој дирекцији за воде-

главном координатору; 

- Покрајинском секретаријату за 

пољопривреду, водопривреду и 

шумарство АП Војводине-

координатору; 

- Јавном водопривредном предузећу- 

главном руководиоцу; 

-Надлежном предузећу које спроводи 

одбрану од поплава-секторском 

руководиоцу; 

- Републичком хидрометеоролошком 

заводу; 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

 183 

- Министарству унутрашњих послова, 

Сектору за ванредне ситуације-

Републичком центру за обавештавање 

и надлежном штабу за ванредне 

ситуације. 

  

Републички центар за 

обавештавање доставља: 

 

- упозорења о великим и поплавним 

водама потенцијално угроженим 

градовима и општинама; 

- обавештењу о проглашењу редовне и 

ванредне одбране од поплава на 

водама I реда граду и општини на 

чијој територији је проглашена 

одбрана од поплава. 

 
3.2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД 

ПОПЛАВА ОД СПОЉАШЊИХ И 

УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЛЕДА 

 

Оперативни план за одбрану од 

поплава од спољних и унутрашњих 

вода и леда садржи: за воде I реда, по 

водним подручјима и водним 

јединицама, секторе и деонице 

водотока, заштитне водне објекте на 

којима се спроводе мере одбрана од 

поплава од спољних вода и 

нагомилавања леда, штићена поплавна 

подручја и критеријуме за 

проглашење редовне и ванредне 

одбране од поплава од спољних вода 

и нагомилавање леда, правна лица 

надлежна за спровођење одбране од 

поплава, имена помоћника 

руководиоца одбране од поплава на 

водном подручју, имена сектрорских 

руководилаца одбране од поплава и 

њихових заменика; за унутрашње 

воде, по мелиорационим подручјима и 

водним јединицама, 

хидромелирационе системе (ХМС) у 

јавној својини на којима се спроводи 

одбрана од поплава од унутрашњих 

вода, правна лица надлежна за 

спровођење одбране од поплава, 

имена помоћника руководиоца на 

мелиорационом подручју, имена 

руководилаца ХМС и њихових 

заменика и критеријуме и услове за 

проглашење редовне и ванредне 

одбране од поплава од унутрашњих 

вода. 
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Водно подручје  „МОРАВА”   

 

ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Лепеница-Крагујевац“ 

 

Водна јединица: „ЛЕПЕНИЦА-КРАГУЈЕВАЦ“ 

Воде I реда: 

Сектор-деонице: 

Дужина објеката: 

Бране: 

Велика Морава, Рача, Лепеница, Угљешница, Сушички поток, Грошничка река 

М.3.-М.3.1. објекти М.3.1.3, М.3.1.4, М.3.1.5.; М.3.2.; М.3.3.; М.3.4.; М.3.5. 

136,08 км 

„Спомен парк“, „Нова Грошница“ 

 

 

 

 

 

 

 

Ознака 

деонице 
Oпис деонице 

Заштитни водни објекти 

на којима се спроводе мере одбране 

од поплава 

Критеријуми  

за увођење мера одбране од 

поплава 

Штићено поплавно  подручје Евакуациони објекат (ХМС) 

 Водоток 1. 

В 

 

 

 

 

 

 

ВВ 

Водомер ( Р)-РХМЗ-

а,  (Л)-локални; 

л-летва,  лим-

лимниграф,  д-

дигитално 

и–Таб. 1,  ив –Таб. 2;  

„0” - кота нуле 

max осмотрени 

водостај  (датум) 

Касета 

Регулисано подручје 

Чвор 

Гравитациони испуст (ГИ) 

 Назив 2. РО 
Редовна одбрана -

 водостај и кота Дужина  система за заштиту од 

поплава 
Црпна станица (ЦС назив) 

   ВО 
Ванредна одбрана -

 водостај и кота 

 

Дужина 

система за заштиту од 

поплава 

 МВ 

Меродавни водостај 

за  

меродавни  Q __%, 

 (ХМС) 

   КВЗ 

Критични 

водостај/кота 

заштитног система 

Општина  
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М.3.2. 

Велика Морава, 

Рача, Лепеница 

 

лева обала В. 

Мораве од ушћа 

Раче до Лепенице 

 

80.69 км 

1. Десни насип уз Рачу од ушћа у 

Велику Мораву до високог терена 

(8+060), 8.06 км и од високог терена 

(9+710) узводно, 9.52 км са ** 

обостраним насипима Сипићког потока 

(2x1.40км), укупно 20.38 км 

2. Леви насип уз Велику Мораву од 

ушћа Раче до ушћа Лепенице, 10.00 км 

3. Леви насип уз Лепеницу од ушћа у 

Велику Мораву до Цветојевца, 22.00 км 

са ** левим насипом уз поток Павлиш, 

0.31 км, укупно 22.31 км 

 

В Велика Морава: Багрдан 

(Р); л, д, и; “0“ 100.94 

 

 

ВВ 692 (18.05.2014.) 
 

РО 500  105.94 

 

ВО 600  106.94 

МВ Q 2%=2780 м³/s 
 
В      Лепеница: Баточина 
        (Р); л, лим; „0“ 106.15 
ВВ   552  (16.05.2014.) 
РО   235  108.50 
ВО   435  110.50 
 

„Баточина-Лапово“ 

Затворена касета 

 

52.69 км 

 

БАТОЧИНА, ЛАПОВО, РАЧА 

 

 

 

4. Десни насип Лепенице од ушћа у 

Велику Мораву до Цветојевца, 22.00 км 

са ** обостраним насипима уз Кијевски 

поток од ушћа у В. Мораву (2x3.00км), 

укупно 28.00 км 

„Извориште Брзан“ Затворена 

касета 

28.00 км 

БАТОЧИНА 

ЛАПОВО 

Напомена: 
Заштитни водни објекти означени са ** који се налазе уз воде II реда а којима се формира заштитна касета  око брањеног подручја, са водним 

објектима уз воде I реда чине функционалну целину заштите брањеног подручја од поплава од спољних вода I реда. 

 
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ: 
 

 

СЕКТОР 
 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Секторски руководилац 

Заменик секторског руководиоца 

Деоница 

ПОМОЋНИК за М.3.1.3., М.3.1.4., М.3.1.5., M.3.2.1. и  M.3.2.2: Валентина Томић, моб.064/840-41-14, Е-mail: valentina.tomic@srbijavode.rs, 

ПОМОЋНИК за М.3.2.3., М.3.2.4. и  М.3.3: Душан Пргомет, моб. 064/840-41-76, Е-mail: dusan.prgomet@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“,Ћуприја,  

тел: 035/847-13-54, факс 035/847-13-54 

ПОМОЋНИК за бране М .3.4. и М.3.5.: Светлана Живковић, моб. 064/840-40-82, Е-Мail: svetlana.zivkovic@srbijavode.rs,  

ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, vpc.morava@srbijavode.rs  

 

 

М.3. 
 

 

 

А.Д.“ВОДОПРИВРЕДА“, Сд. Паланка, тел: 026/320-782, факс: 026/317-816; Е-mail: advodoprivreda@yahoo.com 

Директор: Игор Вујовић, моб. 069/444-11-15 

Игор Трбојевић, моб. 069/829-44-54 

Велимир Поповић, моб. 069/829-44-04 

M.3.1. објекти 3,4 и 

5., M.3.2.1. и 

M.3.2.2. 

mailto:valentina.tomic@srbijavode.rs
mailto:dusan.prgomet@srbijavode.rs
mailto:svetlana.zivkovic@srbijavode.rs
mailto:vpc.morava@srbijavode.rs
mailto:advodoprivreda@yahoo.com
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„Marko Trans Cargo“ д.о.о. Београд, тел. 034/304-385, факс 034/633-16-11, Е-mail: office@markotc.com 

Директор: Анкица Павловић, моб. 065/835-57-62 

Горан Којовић, моб. 065/840-09-01 

Миленко Анђелковић, моб. 063/640-727 

М.3.2.3., М.3.2.4. и 

М.3.3. 

Брана „СПОМЕН ПАРК“ 

 

ВПЦ „МОРАВА“,Ниш, Тел. 018/425-81-85;  425-81-86;  

факс: 018/451-38-20, , E-mail: odbrana@srbijavode.rs  

Драгана Симић, моб. 064/840-40-84 

E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs 

ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Крагујевац 

Тел. 034/332-240, тел./факс 034/331-395 

E-mail: jkpv@eunet.rs 

Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60 

М.3.4. 

Брана „НОВА ГРОШНИЦА“ 

 

ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, Тел. 018/425-81-85;  425-81-86;  

факс: 018/451-38-20, E-mail: odbrana@srbijavode.rs  

Драгана Симић, моб. 064/840-40-84 

E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs 

ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Крагујевац 

Тел. 034/332-240, факс 034/335-746, на брани: 034/394-245 

E-mail: jkpv@eunet.rs 

Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60 

М.3.5. 

 
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Одговорно лице 

ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад Џинчић, моб: 064/840-40-94, Е-mail: 

miroslav.dzincic@srbijavode.rs, ВПЦ “МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs 

ВП „ЋУПРИЈА“ a.д., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, Е-mail: uprava@vpcuprija.com 

Директор: Миладин Гаврић,моб. 064/881-07-40 

Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 

За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: 

Развојно Иновациони Систем д.о.о. Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs  

Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 

мр Милан Марковић, моб. 064/81-35-069 

 

 

 

 

mailto:office@markotc.com
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:dragana.simic@srbijavode.rs
mailto:jkpv@eunet.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:dragana.simic@srbijavode.rs
mailto:jkpv@eunet.rs
mailto:miroslav.dzincic@srbijavode.rs
mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
mailto:uprava@vpcuprija.com
mailto:milan@razvojnoinovacionisistem.rs
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Водна јединица: „ЛЕПЕНИЦА – КРАГУЈЕВАЦ“ 

Мелирационо подручје: ХМС 

Велика Морава: БМ 5. 

Ознака ХМС 
Хидромелирациони 

систем (ХМС) 

Територијална припадност система 

Катастарска општина (КО) 

Д
у

ж
и

н
а 

к
ан

ал
ск

е 
м

р
еж

е 

(Д
К

М
) 

(м
) 

Реципијент 

Евакуациони објекат 

Г
р

ав
и

та
ц

и
о

н

и
 и

сп
у

ст
 

(Г
И

) 

Ц
р

п
н

а 

ст
ан

и
ц

а 

(Ц
С

) 

БМ 5. Баточина-Лапово 

 

Баточина (варошица), Баточина (село), 

Бадњевац, Жировница, Црни Као и Градац и 

делови КО: Лапово, Црквенац, Гложане, 

Брзан,  Кијево, Доброводица и Прњавор 

19.753 Лепеница, Рача + - 

 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ: 

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС) 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Руководилац ХМС 

Заменик руководиоца ХМС 

ПОМОЋНИК: Душан Пргомет, моб. 064/840-41-76, Е-mail: dusan.prgomet@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“,Ћуприја, тел: 035/847-13-54, факс 035/847-

13-55 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ЗА ХИДРОМАШИНСКУ ОПРЕМУ: Зоран Илић, моб. 064/840-40-50, Е-Мail: zoran.ilic@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА“, Ниш, тел. 018/425-81-85, 

факс 018/451-38-20, E-mail: vpc.morava@srbijavode.rs 

ВМ 5 

Marko Trans Cargo“ д.о.о. Београд, тел. 034/304-385, факс 034/633-16-11, Е-mail: office@markotc.com 

Директор: Анкица Павловић, моб. 065/835-57-62 

Миленко Анђелковић, моб. 063/640-727 

Александра Михајловић, моб.065/865-69-47 

 

Критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од нагомилавања леда 

Редовна одбрана од нагомилавања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје при покривености водног огледала 

ледом од 40 % са тенденцијом повећања површине под ледостајем. 

mailto:dusan.prgomet@srbijavode.rs
mailto:zoran.ilic@srbijavode.rs
mailto:vpc.morava@srbijavode.rs
mailto:office@markotc.com
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На водотоцима: Тиса, Тамиш, Стари и Пловни Бегеј, Колубара, Брзава, Моравица, Тимок, Дрина и Западна Морава, 

редовна одбрана настаје при покривености водног огледала од 40 % и дебљини леда већој од 5 cm. На осталим водотоцима 

редовна одбрана настаје при покривености водног огледала 100% и дебљини леда већој од 5cm у периоду када се очекује 

покретање леда. 

Ванредна одбрана нагомилавања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје при покривености водног 

огледала већој од 60% површине.  

На осталим водотоцима ванредна одбрана настаје када након ледостаја почиње покретање и нагомилавање леда. 

 

Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода 

 

Одбрана од поплава од унутрашњих вода проглашава се на хидромелиорационом систему за одводњавање у јaвној својини 

у зависности од остварених услова по бар једном од четири меродавна критеријума (А-капацитет евакуационог објекта, Б-

испуњеност каналске мреже водом, В-засићеност земљишта и Г-појаве снежног покривача и леда). Редовна одбрана од поплава од 

унутрашњих вода проглашава се када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 1. 

 

 Ванредна одбрана од поплава од унутрашњих вода се проглашава када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б, 

В и Г са индексом 2, тј. када утврђеним режимом рада хидромелирационог система није могуће спречити плављење 

мелиорационих подручја, односно његовог дела. 

 

Када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 3. уз истовремено погоршање режима 

унутрашњих вода и постојање опасности од директног плављења насеља и инфраструктурних објеката, постоји потреба 

проглашења ванредне ситуације услед поплава од унутрашњих вода. 

 

Критеријум А – Капацитет евакуациног објекта 

 

Услов А1 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада до 24h, или, у случају 

гравитационог испуста уколико је у пријемнику испуњено минор корито. 

Услов А2 Евакуациони објекат не може да одржава  прописани ниво ни после непрекидног рада од 48h, или је, у случају 

гравитационог испуста  за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава спољних вода. 

Услов А3 Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада до 72h, као и у случају хаварије, 

или ако је, у случају гравитационог испуста истовремено за реципијент проглашена редовна одбрана од поплава од спољних вода. 
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Критеријум Б – Испуњеност каналске мреже водом 

 

Услов Б1 Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, да прети изливање воде из канала, односно 

пријем воде у канале је отежан. 

Услов Б2 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем воде у канале је изразито 

успорен. 

Услоб Б3 На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, односно пријем воде у мрежу је 

онемогућен. 

 

Критеријум В – Засићеност земљишта 

 

Услов В1 Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом поплављених површина до 1% површине 

система. 

Услов В2  Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5% површине система поплављено. Угрожени 

поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене зграде. 

Услов В3   Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више од 5% површине система поплављено. 

Поплављени поједини индустријски објекти, саобраћајнице и стамбене зграде. 

 

 

Критеријум Г – Појава снежног покривача и леда 

 

Услов Г1 - Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска мрежа засута снегом и 

делимично залеђена. Прогноза времена – пораст температуре и нагло топљење снега. 

Услов Г2 - Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за одводњавање, каналска мрежа засута снегом и 

залеђена. Нагли пораст температуре, топљење снега, поплављено земљиште на смрзнутој подлози. 

Услов Г3 - Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење снега и кишне падавине, поплављено 

земљиште на смрзнутој подлози. 

 

Одбрану од поплава од унутрашњих вода на хидромелиорационим системима за одводњавање у јавој својини, по фазама 

проглашава и укида наредбом руководилац на мелиорационом подручју, на предлог руководиоца хидромелирационог система, а у 

складу са условима и критеријумима.                                                                                            
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3.3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ 

ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА 

  

Извештајне хидролошке станице за редовно и ванредно осматрање                                                                                

водостаја у надлежности Републичког хидрометереолошког завода Србије са 

условним водостајима 

 

 

Водоток 
Хидролошка 

станица 

Подручје одбране од поплава Условни 

водостај Н 

(цм) 

Израда 

прогноза 

Време од најаве до 

пристизања врха 

таласа 

Деоница 

одбране 
Oпштина 

Велика 

Морава 
Багрдан 

М.3.1, 

М.3.2, 

М.6.1 

В.Плана, 

Баточина, Лапово, 

Свилајнац, 

Ћуприја  

450 + 2,5 дана 

 

 Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у 

надлежности Републичког хидрометереолошког завода Србије са условним 

водостајима 

 

Водоток 
Хидролошка 

станица 

Подручје одбране од поплава Условни 

водостај Н 

(цм) 

Израда 

прогноза 

Време од најаве до 

пристизања врха таласа 
Деоница 

одбране 
Општина 

Лепеница Баточина М.3.2 Баточина 235 + 21 сат 

 

Условни водостај је водостај при 

коме РХМЗ Србије почиње да ванредно 

осматра водостаје и издаје упозорења и 

прогнозе водостаја. За реке Дунав, Тису 

и Саву, РХМЗ Србије издаје упозорења 

и прогнозе два дана пре достизања 

условног водостаја. 

 

II ) T E Х Н И Ч К И    Д Е О 

 

 
1. ВОДОТОКОВИ II РЕДА ОД 

ЗНАЧАЈА ЗА ОДБРАНУ ОД 

ПОПЛАВА 

 

 Одредбама Закона о водама („Сл. 

гласник РС“ бр 30/10, 93/12, 101/16, 

95/2018 и 95/2018 - др. закон) извршена 

је подела површинских вода према 

значају које имају за управљање водама 

на воде I реда и воде II реда на основу 

утврђених критеријума: 

- положаја водотока у односу на 

државну границу 

- величине и карактеристике слива 

- карактеристике водотока са 

аспекта коришћења вода, заштите вода 

и заштите од вода.  

 Одлуком Владе Републике 

Србије од 04. новембра 2010. године 

утврђен је попис природних и 

вештачких водотока који су 

категорисани као водотоци, односно 

воде I реда. Сви остали водотоци који 

нису обухваћени Одлуком о попису 

вода I реда сматрају се као водотоци – 

воде II реда. 

 Одбрану од поплава организује и 

спроводи на водама I реда у јавној 

својини јавно водопривредно предузеће 

(у овом случају ЈВП „Србијаводе“), а на 

водама II реда јединица локалне 

самоуправе (у овом случају Општина 

Баточина), у складу са републичким 

Општим планом за одбрану од поплава 

и Оперативним планом за одбрану од 

поплава за текућу годину.  
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 Обзиром да је законском 

регулативом извршена подела и 

надлежност у погледу организовања и 

спровођења одбране од поплава на 

републику Србију и јединице локалне 

самоуправе у складу са Одлуком о 

попису вода I реда, то ће се овим 

Оперативним планом извршити 

разграничење на водотоке I и II реда на 

територији Општине Баточина, а 

Оперативним планом у смислу 

организовања и спровођења одбране од 

поплава, биће обухваћени само 

водотоци II реда. 

Кроз територију општине 

Баточина пролазе две реке: Велика 

Морава и Лепенице. Велика Морава је 

типична равничарска река. Тече 7,5 км 

кроз село Брзан. 

Лепеница је лева притока Велике 

Мораве. Извире на Гледићким 

планинама, а дужина тока је 48 км. 

Раније је дужина тока износила 60 km 

јер је Лепеница текла упоредо са током 

Мораве поред Лапова и Марковца. 

Међутим, од велике поплаве 1897. 

године, она је код Рогота скренула ток 

према истоку. Тиме је скратила 

првобитни ток за 12 км. Лепеница је 

сиромашна водом, али ипак спада у ред 

већих река у Шумадији. Са леве стране 

на територији општине прима следеће 

потоке II реда: Црнокалски (око * км), 

Синорски (око * км), Павлишки (око * 

км) и Бачеварски (око * км), а десне 

стране: Кијевски (око * км), са 

притокок Доброводички поток (око * 

км), Стражевички (око * км), 

Прњаворски под именом Раљевац (око 

* км),  и Рогачки поток (око * км). 

Готово све притоке имају малу 

количину воде и пресушују у току лета. 

Како се за реку Лепеницу може рећи да 

је река сиромашна водом то исто важи и 

за њене притоке које припадају 

повременим водотоцима зато што у 

време сушних година преко лета 

пресушују због недовољних падавина, 

повећаног испаравања и слабе 

издашности извора, а повремено због 

обилних падавина углавном са пролећа 

и јесени, нагло набујају и ретко, али 

услед екстремних падавина и отопина 

снега плаве алувијалну раван углавном 

низводно од тока. 

Такође обзиром да је слив 

притока реке Лепенице претежно у 

појединим деловима урастао у ниско и 

средње растиње условљено годишњим 

добом, тј. под биљним културама и 

травом, обилне краткотрајне падавине 

утичу да водотоци брзо набујају и 

изливају се плавећи околно ниско 

земљиште, али не наносе велике штету 

и не угрожавају инфраструктуру, као 

што је случај са реком Лепеницом у 

екстремним ситуацијама. 

С' тим у вези, протицај и 

водостај за слив реке Лепенице са 

притокама, тј. водотоковима II реда се 

може рећи да су то водотоци 

„сиромашни водом“ али са 

неуравнотеженим водостајем, 

различитим дубинама, ширинама и 

висинама обала и малом пропусном 

моћи корита које је углавном обрасло 

биљним културама и травом, тако да у 

периодима обилних краткотрајних 

падавина изазивају краткотрајне мање 

поплаве које обично трају 1-2 дана, али 

не причињавају велике штете јер се 

обично вода која излије из корита 

разлије у кратком временском периоду, 

не задржава се па самим тим и не 

причињава велику штету поготово на 

пољопривредном земљишту, док до 

земљишта под инфраструктуром, осим 

у поједниначним случајевима, незнатно 

и ретко допире.  

У случајевима могућих ванредно 

великих вода због недовољне пропусне 

моћи, поготову услед високог нивоа 

Велике Мораве у коју се Лепеница 

улива, услед присутне вегетације и 

наноса, ђубрета и због сужења 

протицајног профила изазваних 

непрописном изградњом објеката преко 

корита, због недовољног или никаквог 

одржавања могуће су пре свега огромне 

штете на пољопривредном земљишту и 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD
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усевима али и на појединим објетима у 

насељима кроз која протичу. 

Закључује се да је предметно 

подручје по физичко-географском и 

хидролошким карактеристикама 

специфично у сливу реке Лепенице са 

већим бројем водотокова који имају 

карактеристику са мањим осцилацијама 

великих и малих вода. Расцепканост 

подручја отежава одржавање потока а 

самим тим повећава и трошкове, такође 

многобројна неуређена сметлишта 

комуналног отпада, као и небрига и 

недовољно развијена свест локалног 

становништва која на различите начине 

угрожавају водотокове, доводи до 

отежаног одржавања, иако се сваке 

године одвајају буџетска средства за 

уређење горе поменутих водотокова. 

Треба истаћи да и ЈП „Лепеница 

Баточина“ у оквиру уговора који има са 

Општином Баточина редовно осим 

каналске мреже која прати путну 

инфраструктуру, редовно коси и 

расчишћава младо растиње које 

смањује пропуст на водотоковима II 

реда. Вишегодишњи немар свих 

фактора, како локалних у обезбеђивању 

средстава за одржавање, уређење и 

регулацију водотокова, али и небрига 

локалног становништва, довело је до 

тога да је стање појединих водотокова 

делимично критично и да захтева 

одређену интервенцију, где се 

последњих година води посебна пажња 

на превенцији и санацији, и то не само 

водотокова II реда, већ и реке 

Лепенице.  

Уколико би се остварило 

интервентно, стручно, студиозно и 

превентивно обезбеђење пропусне моћи 

свих корита водотокова II реда на 

територији општине Баточина и 

уколико би се остварио годишњи обим 

одржавања од 100%, подручје би било у 

великој мери заштићено. 

 
 
2. ПРИКАЗ ШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА 

И СТАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАШТИТНИХ 

ОБЈЕКАТА НА ВОДАМА II РЕДА 

 

 Заштитни водни објекти  који се 

налазе уз воде II реда су обострани 

насипи  уз поток Вирови (који настаје 

спајањем Кијевачког и Доброводичког 

потока као притока и улива се у Велику 

Мораву, Павлиш кроз насеље Бадњевац, 

којима се формира заштитна касета oко 

брањеног подручја са водним објектима 

уз воде I реда и чине функционалну 

целину заштите брањеног подручја од 

поплава од спољних вода I реда. На 

осталим водама II реда на територији 

општине Баточина нема изграђених 

адекватних заштитних објеката, иако је 

последњих година рађено одмуљивање, 

проширење и расчишћавање корита 

водотокова Грабовик и Синорски поток, 

где су у одређеној мери и подигнути 

насипи. Насипи су у функционалном 

стању, корита су после чишћења 

обрасла ниским растињем и одржавају 

се кошењем од стране ЈП „Лепеница 

Баточина“. Оштећења на насипима, или 

пак неадекватним насипима постоје, па 

се ове као и наредних година поставља 

као приоритет њихова адаптација и 

стављање у функцију од заштите од 

изливања. Уколико би се остварио 

годишњи обим одржавања од 100% 

подручје би било готово у потпуности 

заштићено. Садашњи ниво годишњег 

одржавања је око 40% због ограничених 

финансијских средстава.  
 

3.     ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД 

ПОПЛАВА 

 

Преглед угрожености насеља, 

становништва, објеката 

инфраструктуре и пољопривредног 

замљишта од поплавa 

 

Процена угрожености 

територије општине Баточина, која 

се даје у оквиру овог плана, базирана 

је тренутно на расположивим 

подацима. За опширнију, детаљнију и 

тачнију процену неопходна је 

опширнија анализа  и израда 
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одговарајуће пројектно–техничке 

документације за потребе заштите од 

поплава унутрашњим водама од 

стране сертификоване куће. 

Бујичне поплаве мањег 

интензитета дешавају се спородачно на 

нашем подручју, ретко се дешава да 

захвате велика подручја. Бујична 

поплава великих размера догодила се 

1986, 1999 (изливање Лепенице) и 2014. 

године (услед високог нивоа реке 

Лепенице која није могла да прими 

кишну канализацију те је вода кроз 

шахте избила у урбани део насеља 

Баточина и причинила штету на 55 

објеката. Поплаве 1986. и 1999. године 

су направиле огромне штете на 

саобраћајницама, занатским и 

стамбеним објектима и у 

пољопривреди. Највећа разарања су се 

догодила дуж леве стране тока реке 

Лепенице гледано низводно у селу 

Бадњевац, Градац, Горња Баточина и 

сам центар Баточине, док десна страна 

реке по правилу никада није плављена у 

скоријој прошлости. Одмах после 

поплаве 1999. године је извршена 

санација реке Лепенице, ширење и 

продубљивање тока са формирањем 

минор и мајор корита чиме је могућност 

од изливања додатно смањена. 
За реку Лепеницу се може рећи да 

је то река „сиромашна водом“, који важи и 

за њене притоке. Код истакнутог повећања 

водостаја Лепенице и појава екстремних 

вода услед обилних падавина и снежних 

отопина, она је у свом току од села 

Милатовца равничарска водоплавна река. 

На њен режим и сам ток незнатно утичу 

бујичне притоке, али повишен водостај 

реке Угљешнице и висок ниво реке Велике 

Мораве када је и сам улив Лепенице 

успорен, недовољне пропусне моћи испод 

железничког моста у Лапову и пропуста 

испод аутопута Е-75, долази до њеног 

наглог пораста и изливања. Због свега тога, 

услег изливања које се дешева по 

неписаном правилу између 10 и 15 година, 

она чини огромне штете пољопривредном 

земљишту које је потенцијално високе 

продуктивности, али и инфраструктури. 

Ове штете се изражавају не само 

плављењем пољопривредних површина 

него и одношењем продуктивног земљишта 

и засипањем стерилним наносом. 

Као веома важно, треба истаћи 

да се не реци Лепеници од октобра 

месеца 2016. године врши мерење 

водостаја јер је постављена хидролошко 

извештајна станице површинских вода 

која ће у реалном времену сваких 

петнаест минута слати податке о 

температури и нивоу реке Лепенице 

Републичком хидрометеоролошком 

заводу. Подаци ће бити доступни 

„оnline” и користиће се у систему 

одбране од поплава која је за сваки 

речни сектор одређена на бази 

резултата хидролошко-хидрауличких 

студија, стања насипа и угрожености 

брањеног подручја, а на основу њих 

проглашаваће се редовна или ванредна 

одбрана од поплаве. 
Имајући у виду да река Лепеница 

има повремено већи или мањи пораст 

водостаја у зависности од климатских 

прилика, неопходно је предузети 

одговарајуће мере са циљем спречавања 

поплава, а ту се пре свега мисли на тзв. 

жабље поклопце који се налазе на свим 

изливима водотокова II реда, кишне и 

фекалне канализације, како би се спречило 

њено уливање у ове пропусте и плављење 

путем шахти и поклопаца у центру 

Баточине. План за 2018. годину је био да се 

изврши санација постојећих и изградња 

пропалих и урушених излива са жабљим 

поклопцима, што је и урађено тако да од 

2019. године можемо рећи да сваки излив у 

реку Лепеницу је саниран и адаптиран те је 

проблем враћања воде из Лепенице кроз 

кишну и фекалну канализацију спречен. 

Велику улогу у изједначавању вода и 

смањивању поплавних таласа на Лепеници 

и њеним притокама имале би мање 

акумулације које би требало подићи на 

оним местима где струка то предвиди. 

 

Процењује се да је угроженост од 

поплава територије и насеља у 

општини Баточина следећа: 
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Од реке Велике Мораве: 

На подручју викенд насеља МЗ Брзан и 

део око старог пута Баточина-Јагодина. 

Од реке Лепенице:  

На подручју МЗ: Бадњевац, Градац, 

Горња Баточина, Баточина и део МЗ 

Милатовац, претежно најнижим 

деловима алувијалних равни, 

нештићених подручја и нерашчишћеног 

дела корита, јер од поплава може бити 

угрожено око 2000 ха обрадивог 

пољопривредног земљишта, као и већи 

број домаћинстава око реке Лепенице.  

Од водотокова II реда:  

На подручју Грабовика - део МЗ Брзан, 

Синорски поток – део Горње Мале, 

притока Кијевачког потока – део МЗ 

Брзан индустријска зона, као и 

Стражевички поток који је небригом 

пре свега локалног становништва 

деградиран и угрожен му је ток, те се 

излива у систем путних канала и плави 

део насеља Лозница. 

 Треба напоменути да 

евентуалним изливањем ових 

водотокова, када се сви узму у обзир, 

може доћи до плављења око 250 ха 

пољопривредних површина и неколико 

десетина стамбених и других 

инфраструктурних објеката. 

 

Процена угрожености 

штићених/нештићених поплавних 

подручја 

 

Процена угрожености штићених 

поплавних подручја 

Процена угрожености за подручја на 

деоницама водотокова са објектима за 

заштиту од вода, ткз. штићена подручја, 

у случајевима могућих ванредних 

великих поплавних таласа који 

превазилазе постојећи степен заштите, 

могућ је сценарио поплавног догађаја 

који могу бити последица недовољне 

заштите, недовољног степена заштите 

постојећих заштитних објеката, услед 

продора воде у зони објеката где је 

евентуално слабо место односно лоше 

стање, односно евентуално има 

оштећења односно где су критичне 

деонице. 

 

Процена угрожености нештићених 

поплавних подручја 

Процена угрожености за нештићена 

подручја односно за предметне 

водотоке бујичног карактера на 

територији општине Баточина, могућ је 

сценарио поплавног догађаја а због 

недовољне пропусне моћи, услед 

присутне вегетације и засипања 

наносом, због сужења протицајног 

профила изазваних непрописном 

изградњом објеката преко корита, због 

недовољног или никаквог одржавања, 

као и случајевима могућег ванредно 

великог поплавног таласа који 

превазилази пропусну моћ неуређених 

деоница водотокова. 

Одбрана од поплава и бујица на 

подручју Општине Баточина организује 

се и спроводи на основу општег и 

оперативног плана за одбрану од 

поплава а у складу са Законом о водама, 

Законом о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању у ванредним 

ситуацијама и Законом о заштити од 

елементарних непогода. 

Одбрану од поплава за водоток 

реке Велике Мораве и Лепенице 

организује и спроводи Република 

Србија својим општим и оперативним 

планом у оквиру водног подручја 

''Морава''. 

Територија Општине Баточина 

простире се на 13.915 ха од чега је 

10.652 ха пољопривредног земљишта, 

1824 ха шумског земљишта и 1439 ха 

грађевинског земљишта. 

 На подручју општине Баточина 

изграђени су објекти инфраструктуре и 

то: 4,5 км. аутопута, 18 км. железничког 

колосека, 14 км. магистралног пута, 

53,5 км. улица и некатегорисаних 

асфалтираних путева, 66 км. 

макадамских путева, 19 км. водоводне 

мреже, 4,7 км. канализационе мреже са 

колектором одвођења отпадних вода, 

180 км. нисконапонске мреже, 75 км 
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високо напонске мреже, 110 км 

телефонске мреже.  

 Поред реке Велике Морава, 

Лепенице и Вирова (Кијевачки поток са 

притоком Доброводички поток),  

изграђен је систем одбрамбених насипа 

који штити пољопривредно земљиште, 

комуникације и део насеља од великих 

вода и степен угрожености мери се 

степеном исправности одбрамбених 

насипа. 

 Одржавање одбрамбених насипа 

на напред наведеним водотоковима 

врши Републичко јавно предузеће 

''Велика Морава'' у оквиру општег и 

оперативног плана одбране од поплаве 

у оквиру Републике Србије, док на 

осталим уређење и санацију врши 

локална самоуправа. 

 Карактеристика свих потока на 

подручју Општине Баточина је да су 

малог изворишта и да само у периоду 

обилних падавина попуне своје корито 

и у том периоду могу представљати 

опасност за стамбене и економске 

објекте, за део објекта инфраструктуре 

и пољопривредно земљиште у свом 

изливном делу.  

 Великим ангажовањем локалне 

самоуправе у последњих пар година, 

велики број водотокова II реда је 

саниран, очишћен, измуљен и 

продубљен, а континуирано са 

санацијом водотокова II реда уређују се 

и канали који су повезани са овим 

потоцима, а који нису категорисани као 

водотокови II реда. Поплаве које су се 

десиле у мају 2014. године су управо 

биле показатељ који то потоци, тј. 

критичне тачке на њима. 

 Горњи ток ових потока као и 

окружење је затрављено и пошумљено, 

па терени нису подложни ерозији, те се 

овим планом не утврђују ерозивна 

подручја. Сви потоци у горњем току 

имају средњи подужни пад и када 

приме веће атмосферске воде у 

равничарском делу могу да оставе 

наносе којим засипају корито водотока. 

 Сви ови потоци иако имају 

регулисан улив у природно корито реке 

Лепенице и В. Мораве, могу донекле да 

угрожавају пољопривредно земљиште у 

свом уливном делу. 

 Директна брањена укупна 

површина од површинских вода износи 

негде око 2500 ха, од тога 

пољопривредна површина око 1500 ха, 

4 насеља, 9 индустријских објеката, 155 

осталих објеката, 12 км пруге, и 19 км 

путева. 

 Укупна дужина регулисане 

деонице износи 14 км, дужина 

обалоутврде 1 км, дужина просека 1,3 

км и укупно 13 просека. 

 Површине и објекти који су 

директно погођени подземним водама 

износе око 75 ха пољопривредне 

површине, 2 насеља, 15 зграда, 35 

осталих објеката.  

 Укупна површина обухваћена 

системом за одводњавање износи негде 

око 500 ха, од тога коришћена 

пољопривредна површина око 450 ха. 

Дужина канала за одводњавање износи 

око 5,07 км и 14,01 осталих канала.  

 У случају пробијања 

насипа по наредби главног републичког 

руководиоца одбране од поплаве степен 

угрожености зависи од успешног 

каналисања протока испуштене воде и 

обима поплављеног пољопривредног 

земљишта.  

 
4. ЗАКЉУЧЦИ О УГРОЖЕНОСТИ 

ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

 

 1. Опасност од поплава на 

територији општине Баточина је 

присутна, а нарочито се испољава у 

време дугих и обилних киша, при јаким 

пљусковима и код наглог отапања 

снега.  

2. Сви водотоци општине 

Баточина имају умеренно бујични 

карактер, па и поплаве на њима имају 

сличне бујичне карактеристике, 

релативно брзу појаву и разорне ефекте 
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у зависности од интензитета падавина, 

пропусне моћи и отопина.  

3. Уобичајени приступ у одбрани 

од великих вода са увођењем степена 

редовне и ванредне одбране није могуће 

применити код водотокова са бујичним 

режимом па се код њих морају 

применити превентивне мере заштите, 

које треба да обухватају просторно 

целину водотокова, приобаља и слива.  

4. Време од уочавања кишних 

облака до појаве максималног 

протицаја траје најчешће од неколико 

сати до неколико дана што представља 

довољно времена да се изврши 

обавештавање грађана о предстојећој 

опасности која може да угрози њихово 

здравље, животе и имовину.  

5. Одбрану од поплава за 

водотоке првог реда на територији  

општине на којима постоје објекти за 

заштиту од штетног дејства воде, 

спроводе ЈВП "Србијаводе" ВПЦ 

"Морава" Ниш и РЈ „Велика Морава“ 

Ћуприја. 

6. Одбрана од поплава на 

водотоцима другог реда без обзира да 

ли постоје или не постоје  објекти за 

заштиту од штетног дејства вода у 

надлежности је локалне самоуправе 

односно Општине Баточина. 

Локална самоуправа израђује и 

доноси Оперативни план одбране од 

поплава за воде II реда. Планове 

одбране од поплава доносе и предузећа 

и друга правна лица чија имовина може 

бити угрожена.  

7. У циљу спречавања настајања 

поплава и умањења штетних последица 

на нерегулисаним водотоцима, 

неопходно је у потпуности реализовати 

превентивне мере заштите.  

8. Носиоци активности 

спровођења оперативних мера одбране 

од поплава у складу са Републичким 

оперативним планом за одбрану од 

поплава су ЈВП "Србијаводе" " ВПЦ 

"Морава" Ниш и РЈ „Велика Морава“ 

Ћуприја и организационе јединице 

РХМЗ према Општем и Оперативном 

плану. 

9. У случају настанка великих 

катастрофалних поплава које могу 

угрозити становништво и материјална 

добра, Окружни и Општински штаб за 

ванредне ситуације у сарадњи са 

одговарајућим органима локалне 

самоуправе непосредно учествују у 

организовању и спровођењу мера и 

активности на одбрани од поплава 

ангажовању снага и средстава ЦЗ. 

10. Служба Осматрања и 

обавештавања са својим елементима 

обезбедиће благовремено откривање 

опасности, праћење и обавештавање 

надлежних органа, организација 

команди Војске Србије и становништва. 

У случају непосредног угрожавања 

становништва обезбедиће 

обавештавање и узбуњивање на 

угроженом подручју. 

11. Плановима одбране од 

поплаве треба  предвидети могућности 

ангажовање снага и средстава Војске 

Србије на пружању помоћи угроженом 

и настрадалом становништву. У случају 

катастрофалних поплава планирати 

мобилизацију радних људи и грађана од 

поплава, такође је потребно планирати 

ангажовање покретних средстава 

(грађевинске механизације, агрегата, 

пумпи, моторних возила и др.) у 

власништву правних и физичких лица у 

активностима заштите и спасавања 

становништва.  

12. Руковођење и координацију 

ангажованих снага и средстава на 

подручју општине Баточина у одбрани 

од поплава вршиће Општински Штаб за 

ванредне ситуације који је образован 

Решењем Скупштине општине 

Баточина бр. 020-1176/17-01 од 

01.12.2017. године и првом именом 

Решења Скупштине општине Баточина 

бр. 020-193/19-01 од 22.02.2019.године.  

 

5.   ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

ОД ПОПЛАВА 
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1. Кроз израду и усвајање 

просторних планова надлежних органа 

локалне самоуправе, обезбедити да се у 

наведене планове уграде сви захтеви 

заштите од поплава; 

2. Кроз урбанистичко уређење 

насеља нарочито насељених места и 

индустријских зона, обезбедити 

прилагођавање истим потребама и 

захтевима заштите становништва и 

материјалних добара од поплава; 

3. Извођење антиерозионих 

радова, првенствено пошумљавањем и 

санирањем клизишта; 

4. Израда недостајућих 

одбрамбених насипа, обала-утврда и 

одржавање постојећих; 

5. Изграда брана и преграда на 

бујичним водотоковима и одржавање 

постојећих; 

6. Изградња система канала за 

одвођење вода и њихово одржавање; 

7. Пре изградње мостова и 

пропуста, исти градити са већом 

пропусном моћи воде; 

8. Организација система јавног 

узбуњивања на већим водотоковима и 

високим бранама ради благовременог 

обавештавања о опасностима од 

поплава и спровођења евакуације; 

9. Оспособљавање становништва 

за заштиту и спасавање од поплава кроз 

личну и узајамну заштиту; 

10. Оспособљавање јавних 

предузећа и Штаба за ванредне 

ситуације за руковођење акцијама 

заштите и спасавања од поплава; 

11. Оспособљавање јединица 

цивилне заштите, посебно 

специјализоване за спасавање на води и 

под водом; 

12. Формирање базе података о 

свим пловних објектима; 

13. Кроз практичне вежбе 

организованих снага цивилне одбране 

увежбати радње и поступке из области 

заштите спасавања од поплава, 

14. Израда планова заштите 

спасавања од поплава. 

6. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И 

РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА 

ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА (Превентивне мере и 

радови) 
 

 

Водотокови II реда 
 

 

Општина Баточина је у 

претходном периоду преко Општинског  

фонда за уређење грађевинског 

земљишта, пољопривредног земљишта, 

водопривреду, шумарство заштиту 

животне средине и комуналне 

делатности, а касније преко ЈП 

„Лпеница Баточина“ и сардњи са ЈВП 

“Србијаводе“ извршила уређење 

следећих водотокова 2. реда: 

 

- У току 2009. године 

извршена је санација корита 

реке Лепенице на месту 

улива потока Раљевац у 

Лепеницу  

- Кијевски поток и Грабовик су 

2012. године после пуних 30 

година уређени заједно са 

уливним каналима 

- 2013. године је извршено 

уређење ретензије Раљевац у 

Жировници а којима газдује 

ЈВП „Србијаводе“ 

- У 2014. години је урађен 

елаборат и пројектна 

документација за уређење 

потока Грабовик 

- У току 2015. године 

извршени су радови на 

Главнм каналу у Баточини, 

од улива у реку Лепеницу 

дуж пруге Крагујевац-Лапово 

у дужини од 3590 метара, и 

крака Главног канала од 

улива у Главни канал дуж 

пута Баточина-Лапово у 

дужини од 1380 метара. 

Вредност радова је износила 

4.057.428,00 динара.  
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- У 2016. години извршени су 

радови на санацији 

Грабовика и Синорског 

потока. Завршено је 80% 

радова на Синорском потоку, 

и око 70 % радова на 

Грабовику. Разлози 

незавршетка радова на 

Синорском потоку су пре 

свега нерешени имовинско-

правни односи (власништва 

над земљиштем), тј. забрана 

физичких лица да уступе 

делове парцела за прилаз 

грађевинским машинама и 

камионима. Слично је било и 

са Грабовиком, због 

непостојања прилазних 

путева стало се са радовима, 

наставак се очекивао када се 

са пољопривредних 

површина скину усеви и 

омогући прилаз машинама, 

али како касније временске 

прилике нису биле погодне за 

завршетак радова, извођач 

радова је предао коначну 

ситуацију, тако да није 

дошло до реализације 

уговором предвиђених 

радова. Вредност радова је 

износила 2.795.243,00 

динара.  

- За 2017. годину планирана су 

средства за уређење 

водотокова II реда у износу 

од 1.500.000,00 динара са 

ПДВ-ом и 300.000,00 динара 

за израду пројектно-техничке 

документације. Према плану, 

средства су била намењена за 

завршетак радова на 

Грабовику и Синорском 

потоку. Нажалост због већ 

напоменутих околности 

радови нису изведени до 

краја. 

Међутим, у оквиру 

позиције 425-текуће 

одржавање, а која се тиче 

одржавања водотокова 2. 

реда, не види се да су 

средства утрошена за ове 

намене, што је гледајући 

утрошак новчаних средстава 

тачно, али да се ипак радило 

на уређењу водотокова II али 

да средства нису трошена са 

ове позиције. Наиме, ЈП 

„Лепеница Баточина“ је у 

току 2017. године потписало 

Уговор о одржавању 

каналске инфраструктуре те 

је у складу са тим и извршено 

чишћење и санацију бројних 

водотокова, па и водотокова 

II реда, јер је ангажовано 

доста радника преко јавних 

радова Националне службе за 

запошљавање, те су средства 

остала непотрошена. 

 

Извршени радови на 

превенцији и санацији: 
                     

Чишћење и израда 

водопропуста на следећим 

локацијама: 

 

- Горња Баточина, канал 

поред пута (слив Синорског 

потока), у укупној дужини 

од 10 m (чишћење), 

- Сува Јаруга (Кијевачки 

поток, насеље Лозница у 

Баточини), у укупној дужини 

од 8 m (чишћење), 

- Брзан, испод аутопута, у 

укупној дужини од 15 m 

(чишћење), 

- Милатовац, пут ка гробљу, 

у укупној дужини од 6 m 

(израда водопропуста), 

- ул. Краља Милана 

Обреновића, у укупној 

дужини од 45 m (израда 

водопропуста), 

- Доброводица, код школе, у 

укупној дужини од 12 m 

(израда водопропуста), 
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- Жировница, у укупној 

дужини од 8 m (израда 

водопропуста). 
 

Крчење високог растиња на 

постојећим каналима и чишћење 

истих: 
 

- Горња Баточина, канал 

поред пута, (слив Синорског 

потока) у укупној дужини од 

300 m, 

- Сува Јаруга (Кијевачки 

поток), у укупној дужини од 

30 m, 

- Железничка улица у 

Баточини (канал уз пругу 

повезан са Синорским 

потоком), у укупној дужини 

од 800 m, 

- Дубоки Поток, (у сливу 

Грабовика), село Брзан, у 

укупној дужини од 800 m, 

- Краља Милана Обреновића 

у Баточини, у укупној 

дужини од 1200 m, 

- Доброводички поток, у 

укупној дужини од 60 m. 

- Доброводица, од школе ка 

брду Стражевица (слив 

Стражевичког потока), у 

укупној дужини од 500 m. 

Овај начин чишћења канала 

и водотокова, ангажовањем 

ЈП „Лепеница Баточина“ и 

радника путем јавних 

радова, ће готово сигурно 

бити примењен и у 2018. 

години. 

- У 2018. години планирана су 

средства за уређење 

водотокова II реда у износу 

од 1.200.000,00 динара са 

ПДВ-ом су предвиђена за: 

600.000,00 динара за израду 

пројектно техничке 

документације, и још 

600.000,00 динара за уређење 

Стражевичког потока и 

притоке Кијевачког потока 

који плави индустријску зону 

Брзан.  

 ЈП „Лепеница“ Баточина је у 

оквиру редовног одржавања зелених 

површина вршила кошење и сечење 

растиња на путним каналима општине 

Бaточина, док за водотокове другог 

реда није урађена ни техничка 

документација нити су уређени 

Стражевички поток и притоке 

Кијевачког потока који плави 

индустријску зону Брзан, који су били 

планирани за 2018. годину. 

Имајући у виду да река 

Лепеница има повремено већи или 

мањи пораст водостаја у зависности од 

климатских прилика, у 2018. години су 

преко ЈП „Лепеница Баточина“ 

предузете одговарајуће мере са циљем 

спречавања поплава, а ту се пре свега 

мисли на постављање нових и санацију 

постојећих тзв. жабљих поклопаца који 

се налазе на свим изливима водотокова 

II реда, кишне и фекалне канализације, 

како би се спречило њено уливање у ове 

пропусте и плављење путем шахти и 

поклопаца у центру Баточине, као и 

враћањем воде у водотокове II реда. 

Данас не постоји ни један улив у реку 

Лепеницу који није заштићен „жабљим 

поклопцем“ и да није функционалан, 

што је најважније ако се има у виду 

њихова улога у спречавању поплава од 

реке Лепенице слична опној из 2014. 

године. 

- У 2019. години планирана су 

средства за уређење водотокова II реда 

у износу од 1.200.000,00 динара са 

ПДВ-ом и предвиђена за: 600.000,00 

динара за израду пројектно техничке 

документације, и још 600.000,00 динара 

за уређење водотокова II реда. 

 - У 2020. години планирана су 

средства за уређење водотокова II реда 

у износу од 1.200.000,00 динара са 

ПДВ-ом и предвиђена за: 600.000,00 

динара за израду пројектно техничке 

документације, и још 600.000,00 динара 

за уређење водотокова II реда. 
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Водотокови I реда 

 

 ЈП „Србијаводе“ Београд газдује 

водотоковима I реда, а то су на 

територији општине Баточина река 

Лепеница и Велика Морава. Према 

извештају надлежних из РЈ „Велика 

Морава“ Ћуприја, на реци Лепеници је 

у току 2017. године вршено само 

редовно одржавање обала. 

У 2018. години, тачније 18. 

децембра 2018. године, на основу 

Уговора између Општине Баточина и 

ЈВП „Србијаводе“ извршено је 

шкарпирање и одмуљивање реке 

Лепенице. Предузете су следеће мере: 

 

- Одмуљивање у дужини од 1514 

метара, на стационажи од 5+854 

до 4+340 

- Шкарпирање у дужини од 1960 

метара, на стационажи од 6+300 

до 4+340 

Вршено је редовно одржавање, 

кошење и сеча шибља од Аутопута до 

Горње Баточине и на стационажи 

14+300 Бадњевац извршена санација 

лимана (оштећење минор корита). 

Крајем 2018. године се започело са 

обновом, санацијом и реконструкцијом 

моста на Лепеници у центру Баточине, 

са одмуљавањем и поплочавањем 

минор и мајор корита у дужини 35 

метара лево и десно гледано од средине 

моста. Сви радови су завршени у априлу 

2019. године. 

Имајући у виду да река Лепеница 

има повремено већи или мањи пораст 

водостаја у зависности од климатских 

прилика, у 2018. години су предузете 

одговарајуће мере са циљем спречавања 

поплава, а ту се пре свега мисли на 

постављање нових и санацију 

постојећих тзв. жабљих поклопаца који 

се налазе на свим изливима водотокова 

II реда, кишне и фекалне канализације, 

како би се спречило њено уливање у ове 

пропусте и плављење путем шахти и 

поклопаца у центру Баточине, као и 

враћањем воде у водотокове II реда.  

 

 

 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ-

КАРТА БАТОЧИНЕ СА СВИМ 

ВОДОТОКОВИМА I и II РЕДА 
 

 

III  О П Е Р А Т И В Н И    Д Е О : 

 
 

1.  OПЕРАТИВНЕ  МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

ОД ПОПЛАВА 

 

Процена угрожености Општине 

Баточина има изузетно значајно место и 

чини основу превентивне и потребне 

заштите од свих врста опасности. То 

показује да у општини Баточина постоје 

могућности и изузетна потреба за 

организовањем, припремањем и 

спровођењем првенствено 

превентивних мера заштите у циљу 

спречавања и јављања поплава, а затим 

оперативних мера и поступака којим се 

спроводе непосредне припреме за 

учешће у заштити и обезбеђује учешће 

снага и средстава у циљу ублажавања и 

отклањања непосредних последица 

насталих услед поплава.  

 

Оперативне мере заштите 

спасавања од поплава 

 

1. Праћење водостаја и процена 

угрожености од поплава; 

2. Израда привремених насипа 

на угроженим деоницама; 

3. Увођење сталног дежурства у 

Штабу за ванредне ситуације али и 

прописане радне обавезе свих субјеката 

који могу помоћи у случају опасности 

од поплава; 

4. Активирање оперативних 

веза на подручју угроженом од поплава; 

5. Ангажовање водопривредних 

организација за одбрану од поплава у 

складу са утврђеним плановима; 

6. Обустављање и 

ограничавање саобраћаја на 
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комуникацијама на подручју угроженим 

од поплава; 

7. Учествовање радних људи и 

грађана на одбрани од поплава; 

8. Ангажовање на одбрани од 

поплава предузећа која располажу 

покретним средствима неопходним у 

изради насипа, просека, и др. радова 

битних за одбрану од поплава; 

9. Ангажовање 

специјализованих јединица за 

спасавање на води; 

10. Ангажовање осталих 

јединица ЦЗ на заштити и спасавању 

становништва и материјалних добара од 

поплаве; 

11. Ангажовање јединица Војске 

Србије на пружању помоћи угроженом 

и настрадалом становништву; 

12. Коришћење свих 

расположивих пловних објеката, чамаца 

и др. на најугроженијим подручјима 

захваћена поплавом и стављање на 

располагање надлежном Штабу за 

ванредне ситуације; 

13. Евакуација становништва и 

материјалних добара из подручја 

угроженог поплавом; 

14. Збрињавање угроженог и 

пострадалог становништва; 

15. Снабдевање здравом пијаћом 

водом подручја угрожена од поплава; 

16. Организација и спровођење 

санације терена и објеката на подручју 

захваћеног поплавом; 

17. Информисање и едукација 

јавности; 

 

2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА 

ПРОГЛАШЕЊЕ РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДАМА II 

РЕДА 
 

У складу са Општим планом за 

одбрану од поплава („Сл.гласник РС“ 

број 18/2019 од 15.03.2019. године), 

Одбрана од поплава услед наиласка 

великих вода организује се и спроводи 

у зависности од степена опасности као 

редовна и ванредна одбрана од поплава. 

На водама II реда редовна, 

односно ванредна одбрана од поплава 

проглашава се на деоницама на којима 

постоје изграђени заштитни водни 

објекти тј. на деоницама на којима се 

спроводи одбрана од поплава, по 

испуњењу утврђених критеријума за 

проглашење редовне, односно ванредне 

одбране од поплава из локалног 

оперативног плана. 

На водама II реда на којима не 

постоје изграђени заштитни водни 

објекти стање приправности се 

проглашава по испуњењу утврђених 

критеријума за проглашење стања 

приправности из локалног оперативног 

плана. 

На територији општине постоји 

хидролошко извештајна станица 

површинских вода која ће у реалном 

времену сваких петнаест минута слати 

податке о температури и нивоу реке 

Лепенице Републичком 

хидрометеоролошком заводу. Подаци 

ће бити доступни online и користиће се 

у систему одбране од поплава која је за 

сваки речни сектор одређена на бази 

резултата хидролошко-хидрауличких 

студија, стања насипа и угрожености 

брањеног подручја, а на основу њих 

проглашаваће се редовна или ванредна 

одбрана од поплава, док се за 

водотокове II реда добијене 

информације тумаче искуствено. 

За проглашавање одбране од 

поплава на подручју општине Баточина 

утврђују се следећи критеријуми: 

 

- Редовна одбрана од поплава на 

водама II реда настаје при 

попуњености 1/2 водног корита 

водом са тенденцијом повећања 

нивоа воде у кориту. 

 

- Ванредна одбрана од поплава на 

водама II реда настаје при 

попуњености 2/3 водног корита 

водом са тенденцијом повећања 

нивоа воде у кориту. 
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- Проглашење редовне и ванредне 

одбране од поплава на водама II 

реда врши се поједниначно тј. за 

сваки водоток II реда посебно, 

осим у случају када се бележи 

повећање нивоа воде код свих 

водотокова II реда услед 

временских и других непогода. У 

таквој ситуацији, када су 

испуњени услови за проглашење 

редовне и ванредне одбране од 

поплава на свим или ¾ 

водотокова II реда, проглашава 

се општа редовна или ванредна 

одбрана од поплава. 

 

Уобичајени приступ одбрани од 

великих вода на водотоковима II реда са 

увођењем степена редовне и ванредне 

одбране није могуће применити код 

водотокoва са бујичним хидролошкo-

хидрауличким режимом. Нагли 

надолазак и кратко трајање великих 

вода најчешће не оставља довољно 

времена ни за проглашавање одбране од 

поплава.  

Критеријум проглашења може 

бити само хидролошка и метеоролошка 

прогноза меродавне кише у односу на 

степен засићености тла и очекиваних 

(прогнозираних) водостаја, као и раним 

најавама РХМЗ путем метеоаларма. У 

већини бујичних поплава до сада, на 

подручју општине Баточина, нису се 

предузимале никакве активне мере 

одбране, већ су се само вршиле 

санације и превентивне активности на 

оним деоницама које су најчешће биле 

критичне. 

У редовној одбрани од поплава 

ЈВП „ Србијаводе“ ВПЦ „Морава“ је 

дужно да обезбеди свакодневно 

осмочасновно дежурство руководећег 

особља (по Републичком Оперативном 

плану одбране од поплава). 

 У периоду ванредне одбране од 

поплава обезбеђује се особље за 

дежурство од 24 часа (две смене по 12 

часова). 

 

 
3.      РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД 

ПОПЛАВА 

 

За руковођење заштитом од 

поплава на водотоцима на којима 

постоје објекти за заштиту од штетног 

дејства воде на територији општине 

Баточина, оперативним планом одбране 

од поплава утврђеним Наредбом 

Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, задужено је 

ЈП "Србијаводе", ВПЦ "Морава" са 

главним руководиоцем одбране од 

поплава и секторским и деоничарским 

руководиоцима одбране од поплава.  

За руковођењем заштитом од свих 

врста елементарних и других већих 

непогода, на нивоу општине Баточина, 

образован је Штаб за ванредне 

ситуације одлуком Скупштине општине 

Баточин решењем број: 020-1176/17-01 

од 01.12.2017. године. Командант штаба 

је предедник Општине Баточина, а у 

састав Штаба поред представника, 

ушли су и директори јавних предузећа и 

редовних служби и делатности.  

Руковођење и координацију 

ангажованих снага и средстава на 

подручју општине Баточина у одбрани 

од поплава вршиће Општински штаб за 

ванредне ситуације. За потребе 

организовања, припремања и 

руковођења цивилном заштитом у 

заштити спасавања од свих опасности у 

миру и рату образован је Окружни штаб 

за ванредне ситуације као оперативни 

стручни орган за територију 

Шумадијског округа.  

За потребе руковођења акцијама 

заштите и спасавања у МЗ и 

предузећима и др. организацијама 

установљени су повереници ЦЗ. 

Посебно су одговорни за одржавање и 

спровођење личне и узајамне заштите, 

која код одбране од поплава може да 

представља одлучујући део снага за 

реализацију неких оперативних мера 

заштите.  
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Шема руковођења и координације са субјектима одбране од поплаве 

 

 
4.      ЗАДАЦИ, ОДГОВОРНОСТ И 

КООРДИНАЦИЈА СУБЈЕКАТА 

РУКОВОЂЕЊА У ОДБРАНИ ОД 

ПОПЛАВА 

 

 

За сваки слив у зависности од 

величине и природних карактеристика 

постоји одређени праг падавина који 

условљава појаву великих вода на 

водотоцима. Поменути праг може се 

дефинисати помоћу следећих 

параметара: количина падавина, 

мерење, прикупљање, обрада, анализа и 

издавање хидрометеоролошких 

података, информација и прогноза, па 

стога РХМЗ представља основицу целог 

система за обавештавање у фазама 

припреме за спровођење одбране од 

поплаве. РХМЗ прикупља и обрађује 

податке: ниво воде, метеоролошке 

величине (падавине, температура и 

друго), радарска осматрања и др.  

Оперативни центар Управе за 

ванредне ситуације за обавештавање и 

узбуњивање је трансмисија преко које 

се даље прослеђују све информације 
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које доставља РХМЗ, а односе се на 

појаве бујичних падавина. Све 

информације добијене од РХМЗ 

прослеђују се Штабовима на свим 

нивоима (национални, покрајински, 

окружни, градски и општински).  

Све осмотрене промене битне за 

настанак, ток и одбрану од поплава 

Центар за обавештавање и узбуњивање 

прослеђује штабовима. За одбрану од 

бујичних поплава битни су подаци о 

наиласку и месту падања јаког пљуска, 

наглом топљењу снега, као и рушењу 

мостова и саобраћајница услед бујица и 

њима покренутих клизишта.  

Активност виталних система и 

континуитет у раду (медицинска 

служба, заштита од пожара, полиција и 

др.) је врло битна за све време трајања 

поплава, због чега је првенствено 

неопходно обезбедити ове институције 

од плављења. У оквиру одбране од 

поплава морају се благовремено 

предузети одређене активности на 

комуналној инфраструктури – 

електричним и водоводним 

инсталацијама, како би се елиминисала 

опасност по људске животе и ублажила 

материјална штета (одговорни у 

виталним органима унапред дефинишу 

где, ко и када треба да изврши прекид 

снабдевања и поновно укључење 

електричне енергије и инсталација). 

Одговорни за контролу саобраћаја 

предузеће хитне и неопходне мере како 

би се спречило загушење и прекид 

комуникација, нарочито у време 

евентуалне евакуације становништва из 

угроженог подручја. Контрола 

саобраћаја потребна је за време, пре и 

после поплава, дакле у свим фазама 

одбране и поплава.  

 

Задаци команданта, заменика 

команданта, начелника и повереника  

штаба за ванредне ситуације 

У зависности од фазе одбране од 

поплава које су дефинисане у Општем 

плану одбране од поплава („Сл.гласник 

РС“ број 18/2019 од 15.03.2019. године) 

Командант општинског штаба за 

ванредне ситуације координира рад са 

општинским и државним 

институцијама, односно виталним 

системима задуженим у одбрани од 

поплава. 

 У првој фази–припреме за 

одбрану од поплава Командант 

општинског штаба за ванредне 

ситуације врши следеће послове: 

- Заказује и руководи седницама 

одговорних општинских институција за 

одбрану од поплава на којима се 

усвајају планови рада; 

- Обезбеђује услове за 

имплементацију општинског Плана код 

свих општинских субјеката; 

- У случају да постоји потреба 

врши усаглашавање оперативног плана 

са општим планом за одбрану од 

поплава Владе Републике Србије и 

оперативним планом Министарства 

пољопривреде, шумарства и 

водопривреде; 

- Обезбеђује услове за рад, за 

интегралне и координиране активности 

у имплементацији оперативних планова 

за одбрану од поплава и организован 

рад у ванредним условима; 

- Обезбеђује услове за израду 

техничке документације за одбрану од 

поплава за подручје општине Баточина; 

- Обезбеђује услове за 

реализацију програма мера и 

активности за информисање и 

едукацију јавности; 

- Организује, у сарадњи са другим 

субјектима, и спроводи програм мера и 

активности за обезбеђење прихватних 

центара за прихват људи и имовине у 

ванредним условима; 

- Прати реализацију радова у 

складу са усвојеним плановима рада; 

-Прима и прати информације у 

вези са наиласком олујних облака који 

му доставља Хидрометеоролошки 

завод; 

  У другој фази – ванредна 

одбрана од поплава, Командант 
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општинског штаба за ванредне 

ситуације врши следеће послове:  

- Руководи радом Штаба за 

ванредне ситуације; 

- Координира активност са 

задуженим за одбрану од поплава; 

- Сарађује са руководством за 

одбрану од поплава; 

-Сарађује са руководством за 

одбрану од поплава из националног 

оперативног плана; 

- Сарађује са оперативним 

руководством за одбрану од поплава у 

области цивилне заштите и 

оперативним лицем националног 

центра за обавештавање и узбуњивање; 

- Издаје наредбу о предузимању 

мера на заштити здравља људи и добара 

која се односе на ангажовање радне 

снаге, механизације и других средстава; 

- Даје предлог надлежном органу 

за евакуацију становништва и имовине 

у ванредним околностима у 

координацији са Штабом за ванредне 

ситуације; 

- Даје предлог за проглашење 

ванредне ситуације; 

 У трећој фази–ванредна 

ситуација, Командант општинског 

штаба за ванредне ситуације обавља 

следеће послове 

       -У случају када постојећи и 

планирани одбрамбени систем није 

довољан и прети изливање воде и налет 

бујице тада се приступа локалном 

привременом надвишењу одбрамбене 

линије слагањем врећа пуњених песком 

или земљом, или другом врстом 

заштите од изливања (монтажно-

демонтажне бране) итд...; 

        -  Ако претходне мере нису 

довољне Командант штаба проглашава 

ванредну ситуацију; 

   - Организује, руководи и 

координира спровођење програма 

евакуације становништва до 

прихватних центара у ванредним 

околностима у координацији са 

Штабом за ванредне ситуације. 

 У четвртој фази – отклањање 

последица поплава- Командант 

општинског штаба: 

- Обезбеђује услове за спровођење 

мера и руководи активностима и 

радовима на отклањању последица 

поплава по престанку опасности. 

- Обезбеђује услове за контакт са 

институцијама за благовремено 

пружање финансијске и материјалне 

помоћи угроженом становништву и 

привреди на подручју града. 

Заменик команданта 

општинског штаба за ванредне 

ситуације у одсуству команданта штаба 

или по његовом налогу у свему га 

замењује. 

Начелник општинског штаба за 

ванредне ситуације у фазама припрема 

за одбрану од поплава врши следеће 

послове: 

- Врши непосредан увид стања на 

угроженом подручју у сарадњи са 

општинским штабом и предлаже 

потребне мере; 

- Спроводи наредбе руководиоца 

штаба, информише га о стању на терену 

и прелаже предузимање радова и мера 

који изискују материјалне трошкове у 

току одбране као и за отклањање 

последица поплава; 

- Организује реализацију 

потребних мера за неопходне и хитне 

радове на угроженим подручјима, по 

добијању сагласности руководиоца 

штаба; 

- Води евиденције о предузетим 

радовима и мерама и утрошеним 

средствима у току одбране и отклањању 

последица поплава. Подноси извештај 

команданту штаба по завршетку 

одбране од поплава а обавезно и у току 

одбране.  

 Стручно-оперативни тим за 

одбрану од поплава за воде II реда на 

територији општине Баточина, који је 

у фази оснивања, организије одбрану од 

поплава зависно од степена опасности а 

према следећим фазама: припрема за 

одбрану, редовна и ванредна одбрана од 
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поплава а у складу са овим 

Оперативним планом и о свим 

ппредузетим мерама подноси Извештај 

Штабу за ванредне ситуације општине 

Баточина. 

 Повереници месних заједница и 

њихови заменици врше следеће послове 

у свим фазама одбране: 

-Врше непосредан увид у стање 

на поплављеном подручју и 

достављају информације штабу; 

      -Предлажу спровођење радова и 

мера на свом терену у зони одбране 

на водотоку; 

-Организују и руководе хитним 

радовима и мерама у свом реону; 

      -Извештавају помоћника о 

предузетим мерама и води 

евиденцију о стању на терену, 

ангажованом људству, механизацији 

и друго; 

-Спроводе евакуацију 

становништва и стоке на 

подручјима својих месних 

заједница заједно са штабовима  

 

Упозоравање 

Уочавање поплаве и прогноза 

 

 За локални центар за пријем 

упозорења одређује се канцеларија 

телефонске централе Општинске управе 

Општине Баточина, са бројем телефона 

034/6842118 и 034/6841-208. У случају 

немогућности коришћења телефона, 

комуникација се успоставља мобилним 

телефонимаили преко радио станице из 

система општинских веза где постоје. 

 Повереници месних заједница, 

задужени су да благовремено обавесте 

локални центар за пријем упозорења о 

порасту водостаја на реци Лепеници и 

Великој Морави, као и о стањима 

осталих водотокова II реда на својим 

теренима. 

 Уколико се поплава деси ван 

радног времена, повереници МЗ 

обавештавају руководиоца одбране од 

поплава на телефон број 034/6842118, 

034/6841-208, или преко Полицијске 

станице - Баточина на број телефона 

034/569-453 или 192 и ВСЈ Баточина на  

034/569-452. 

 На основу добијених 

информација са терена, руководилац 

одбране од поплава врши њихову 

проверу код следећих извора: 

 ЈВП "Србијаводе" ВПЦ 

"Морава", Ниш, РЈ „Велика Морава“ 

Ћуприја, на телефон руководиоца 

одбране од поплава за водно подручје 

Морава, мелиорационо подручје Велика 

Морава. 

 Општински руководилац 

одбране од поплава са својим 

помоћником проверава добијене 

информације и изласком на терен. 

На реци Лепеници од октобра 

месеца 2016. године врши мерење 

водостаја јер је постављена хидролошко 

извештајна станице површинских вода 

која ће у реалном времену сваких 

петнаест минута слати податке о 

температури и нивоу реке Лепенице 

Републичком хидрометеоролошком 

заводу. Подаци ће бити доступни 

онлине и користиће се у систему 

одбране од поплава која је за сваки 

речни сектор одређена на бази 

резултата хидролошко-хидрауличких 

студија, стања насипа и угрожености 

брањеног подручја, а на основу њих 

проглашаваће се редовна или ванредна 

одбрана од поплаве, док се за 

водотокове II реда те добијене 

информације тумаче искуствено и 

праћењем стања на терену. 

 При прогнозама РХМЗ о 

изузетно великим количинама 

падавина, руководилац одбране од 

поплава телефоном налаже активирање 

осматрача водостаја на водотоцима и 

одређује учесталост осматрања. 

 За осматраче по МЗ се одређују 

повереници и заменици МЗ који 

визуелно осматрају водостај и 

достављају повратну информацију 

локалном центру за пријем упозорења. 

 У случају да су повратне 

информације од ЈВП "Србијаводе" ВПЦ 
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"Морава" Ниш, такве да се очекује 

наилазак поплавног таласа већег обима, 

активира се штаб одбране од поплава за 

рад током 24 часа. 

 Са успостављањем 

двадесетчетворочасовног рада, обавезе 

осматрача су да свака два сата јављају о 

стању водостаја. Јављање је телефонски 

или радио станицом из месне заједнице 

где за то постоје услови. 

 Са осматрањем се престаје након 

налога од стране општинског 

руководиоца одбране од поплава. 

Током одбране од поплава Штаб 

за ванрене ситуације општине Баточина 

обезбеђује: 

 

- у редовној одбрани од поплава од 

спољних вода свакодневно осмочасовно 

дежурство које чини по један члан 

Штаба и један представник ЈП 

„Лепеница“; 

- у ванредној одбрани од поплава од 

спољних вода по 2 члан Штаба и два 

представник ЈП „Лепеница за 

дежурство од 24 часа (две смене по 12 

часова или три смене по 8 часова) 

- у редвној одбрани од поплава од 

унутрашњих вода потребан број лица за 

рад у времену од 06-18 часова; 

- у ванредној одбрани од поплава од 

унутрашњих вода потребан број лица за 

рад у времену од 0-24 часа  (две смене 

по 12 часова); 

 

На пословима обавезног 

дежурства, на предлог команданта 

Штаба, начелник Општинске управе 

Баточина може прописати обавезну 

радну обавезу за укључење свих 

радника радно способних мушког пола 

запослених у Општинској управи 

Баточина, као и код директних и 

индиректних корисника буџета 

општине Баточина. 

 

Оглашавање упозорења 

 

 Упозорења морају бити самерена 

са очекиваном јачином поплаве, 

координирана и компатибилна са 

РХМЗ, а утврђена од стране 

Оперативног тима за одбрану од 

поплава за воде II реда на територији 

општине Баточина. 

 При прогнозама о већим 

поплавним таласима, информације о 

могућим опасностима и последицама 

искључиво се преносе Штабу за 

ванредне ситуације општине Баточина и 

надлежним субјектима укљученим у 

систем заштите и спасавања од поплава 

(ЈП ''Лепеница Баточина'', Дом здравља, 

Полицијска станица Баточина, ВСЈ 

Баточина...). Уколико се процени 

долазак поплавног таласа у року већем 

од два часа, порука се упућује у писаној 

форми - обавештење, у супротном се 

упућује телефоном о чему се сачињава 

службена белешка. 

 Обавештења шаље руководилац 

преко курира, а доставнице морају бити 

потписане од стране руководилаца ових 

организација. 

 По пријему и провери 

информација са терена врши се и 

обавештавање грађана о наилазећој 

опасности од поплава. 

 За формулисање, обавештавање 

и пласирање информација, задужен је 

члан Штаба за ванредне ситуације 

општине Баточина, Дарко Игњатовић са 

бројем телефона 064/8812903, а на 

основу добијеног налога од Команданта 

Штаба за ванредне ситуације. 

 Лице за информисање доставља 

информације о наилазећим опасностима 

од поплаваа : 

 -локалној радио и ТВ станици, 

 -повереницима и заменицима 

МЗ, како би усмено обавештавали 

становништво 

 

Информисање јавности 

 

 На основу донетих одлука Штаб 

за ванредне ситуације, лице задужено за 

пријем и прослеђивање информација у 

јавност, а у периоду пре, за време и 

одмах након поплава, прима и 
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прослеђује информације, које у себи 

укључују и: 

 а) претходно опажање, 

упозорење и поруку о евакуацији. 

Поруку исказати речима, које ће 

допринети максималној позорности 

јавности; 

 б) податке о томе које ће акције 

бити предузете, о локацијама које су 

безбедне, о просторима које треба 

избећи, о локацији прихватних центара 

и податке о начинима како добити 

ургентну помоћ; 

 в) податке о акцијама које су 

предузете или ће бити предузете у вези 

са одбраном од поплава; 

 г) позиве за радну снагу, опрему 

или другу врсту потребне помоћи за 

евакуацију, смањење штете или о 

активностима на уклањању последица 

од поплаве. 

 Лице задужено за информисање 

јавности у сарадњи са Штабом за 

ванредне ситуације вршиће пријем, 

обраду и дистрибуцију добијених 

информација, које треба пласирати, а с 

обзиром на: 

 а) форму и садржину појединог 

типа информације; 

 б) процедуру како и коме се 

упућују упозорења и друге релевантне 

поруке; 

 в) извор и веродостојност 

поруке; 

 г) повезаност комуникацијске 

опреме. 

 

Евидентирање поплавних догађаја 

 

Лице задужено за евидентирање 

поплавних догађаја на водама II реда у 

базу података која ће се користити за 

новелирање прелиминарне процене 

ризика од поплава је Дарко Игњатовић, 

члан Штаба за ванредне ситуације 

општине Баточина, са бројем телефона 

064/2363814, e-mail: 

opstinabatocina@gmail и 

darko.ignjatovic@sobatocina.org.rs 

 

 

 

 

 

Именовано лице за координацију одбране 

од поплава за територију локалне 

самоуправе са надлежним јавним 

водопривредним предузећем 

Име и 

презиме 
Функција 

Моб. 

телефо

н 

Е-mail адреса 

Ненад 

Милић 

Заменик 

председник

а СО 

Баточина 

065/920-2001 
zamenikpredsednikaso@sobatocina

.org.rs 

ПОМОЋНИК 

Душан 

Дељанин 

Начелник 

Општинског 

штаба за 

ванредне 

ситуације 

065/3790033 dusan.deljanin@mup.gov.rs 

Лице задужено за проглашење редовне и 

ванредне одбране од поплава 
Здравко Председник 060/3251101 predsednik@sobatocina.org.rs 

mailto:darko.ignjatovic@sobatocina.org.rs
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Младенов

ић 

општине 

ПОМОЋНИК 

Никола 

Полић 

Заменик 

председник

а општине 

064/6140940 
zamenikpredsednika@sobatocina. 

org.rs 

Лице задужено за евидентирање 

поплавних догађаја на водама II реда у 

базу података која ће се користити за 

новелирање прелиминарне процене ризика 

од поплава 

Дарко 

Игњатовић 

Извршилац 

за 

пољопривре

ду 

064/2363814 darko.ignjatovic@sobatocina.rs 

ПОМОЋНИК 

Небојша 

Тракић 

Систем 

администар

тор 

064/1775789 opstinabatocina@gmail.com 

 
 

5.  ЕВАКУАЦИЈА СТАНОВНИШТВА 

УГРОЖЕНОГ ОД ПОПЛАВА 

 

На основу добијених информација 

о падавинама у сливу и наглом порасту 

водостаја, Штаб за ванредне ситуације 

процењује степен опасности, активира 

надлежно људство, потребне мере и 

механизацију, а ако очекивана поплава 

превазилази одбрамбене капацитете 

проглашава ванредну ситуацију. 

Активирају се снаге МУП – а за 

одбрану и спашавање, цивилна заштита, 

комуналне службе, водопривредна 

предузећа и друго. Битно је 

благовремено алармирање јавности и 

становништва на угроженом подручју 

преко локалних медија, јер за кратак 

временски период становништво мора 

спремно дочекати наредбу о евакуацији 

- спашавању становништва и смањењу 

материјалних губитака. Главни кораци 

у операцији спашавања становништва 

су: идентификација простора који се 

евакуише, развијањем процедуре за 

евакуацију (правац, дестинација, 

време), формирање центра за пријем и 

привремени боравак угрожених, 

ургентне мере (хитна медицинска 

помоћ, против пожарна заштита, 

интервенција комуналних служби у 

случају прекида снабдевања водом и 

електричном енергијом) и повратак 

евакуисаног становништва по налогу 

Штаба.  

Евакуација од поплава врши се 

померањем угроженог становништва, 

стоке и материјално техничких 

средстава на ближа безбедна подручја, 

код суседа или родбине угрожених. 

У случају поплава ширих размера 

капацитети, у којима ће се вршити 

смештај угрожених, су јавни објекти 

(сале домова месних заједница, 

слободне магацинске просторе, 

слободне стамбене објекте) и 

угоститељско туристичке организације 

које располажу са смештајним 

капацитетима 

Евакуација се предузима када 

предстоје или су наступиле опасности 

изазване поплавом, које угрожавају 

становништво, тако да је нужно да 

становништво ради заштите и 

спасавања напусти угрожену 

територију. 

Одлуку о евакуацији доноси 

Начелник округа (Командант Окружног 

mailto:opstinabatocina@gmail.com
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штаба за ванредне ситуације), или 

Председник општине (Командант 

општинског штаба за ванредне 

ситуације) на предлог Начелника 

Одељења за ванредне ситуације 

Шумадијског округа. 

Евакуацију организује и планира 

Одељење за ванредне ситуације 

Шумадијског округа. 

Одлуку о евакуацији спроводи: 

1) Руковођење – Општински штаб 

за ванредне ситуације-помоћник 

начелника штаба за евакуацију 

2) Регулисање саобраћаја – 

Саобраћајна Полиција 

3) Превоз угроженог 

становништва – локални превозници, 

као и физичка лица, власници аутобуса 

и минибусева, комбија. 

4) Одржавање реда и заштита 

имовине – Полиција 

5) Прихват евакуисаних грађана – 

повереници МЗ по Школским управама 

и Установама за децу предшколског 

узраста. 

У складу са планом евакуације 

Општински штаб за ванредне ситуације, 

приступа се спровођењу евакуације 

угроженог становништва. Евакуацијом 

руководи начелник штаба са 

помоћницима. 

Након саопштавања наредбе о 

евакуацији процењује се да ће 1/3 

угрожених грађана сама извршити 

евакуацију и померање са угрожене 

територије (пешице или сопственим 

возилима) на неугрожено подручје.  

У складу са ситуацијом на терену 

место за прихват угроженог 

становништва одређује Општински 

штаб за ванредне ситуације. 

Приоритет у евакуацији имају 

особе са инвалидитетом, болесне особе, 

деца, трудне жене, мајке са малом 

децом и старе особе. 

Локални превозници, као и 

физичка лица, власници аутобуса, 

минибусева и комбија, у складу са 

посебним планом, врше превоз 

угроженог становништва до места за 

прихват. Контролу саобраћаја, 

одржавање реда и заштиту имовине 

евакуисаних врши полиција и Војска 

Србије. Прихват евакуисаних врше 

повереници цивилне заштите и 

руководилац установе где се врши 

прихват. Одмах након прихвата врши се 

евидентирање и смештај. 

 

6.   ЗБРИЊАВАЊЕ УГРОЖЕНОГ И 

НАСТРАДАЛОГ СТАНОВНИШТВА 

 

Ради збрињавања угроженог и 

настрадалог становништва код поплава, 

предузети мере за привремени смештај, 

исхрану, здравствену заштиту и 

обезбеђење других неопходних потреба 

становништва. 

Збрињавање угрожених и 

настрадалих планира и организује 

надлежни орган Општине са 

организацијама и службама за овај вид 

заштите. 

Носиоци збрињавања: 

1) Општинско веће 

2) Општинска организација 

Црвеног крста 

3) Цивилна заштита 

 

 

Сарађују:  

1) Школска управа 

2) Предшколска управа 

3) Дом здравља 

4) Центар за социјални рад 

5) Општинска управа 

6) ЈП „Лепеница Баточина“ 

7) Еколошка инспекција и 

комунална инспекција 

8) Полиција 

9) Ватрогасно-спасилачка 

јединица 

10) Републичка ветеринарска 

инспекција 

 

По плану Општински штаб за 

ванредне ситуације збрињавање 

угроженог и настрадалог становништва 

врши привременим смештајем у 

просторије школских и предшколских 
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установа, спортској хали и др. погодних 

објеката, на делу територије која није 

угрожена поплавом. 

Одмах након прихвата, тимови 

психолога и социјалних радника 

обављају разговор са евакуисаним 

становништвом.  

За рад са децом Школска управа 

обезбедиће школске педагоге и 

психологе. 

Центар за социјални рад 

предузеће бригу о социјално угроженим 

лицима. 

Извршни органи локалне 

самоуправе обезбедиће флаширану воду 

и храну за евакуисане. 

ЈКП „ Водовод и канализација“ 

Крагујевац обезбедиће водоснабдевање. 

Дом здравља ће обезбедити 

здравствену заштиту евакуисаних 

грађана. 

Санитарна инспекција наложиће 

мере хигијенско-епидемиолошке 

заштите. 

Еколошка и комунална 

инспекција спроводи ће мере из своје 

надлежности. 

Полиција обезбеђује одржавање 

реда и заштиту евакуисаних и њихове 

имовине. 

 
7.   ПРЕГЛЕД МЕХАНИЗАЦИЈЕ И 

ОПРЕМЕ КОЈА СЕ АНГАЖУЈЕ У 

ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА 

 

Ангажовање радне снаге, 

механизације, опреме и материјала 

врши се на основу Закона о смањењу 

ризика о катастрофа и управљању у 

ванредним ситуацијама (''Сл.гласник 

РС'', бр. 87/2018), Закона о водама („Сл. 

гласник РС“ бр 30/10, 93/12, 101/16, 

95/2018 и 95/2018 - др. закон) и 

Одлукама надлежних органа општине, 

наредби комаданта Штаба за ванредне 

ситуације општине Баточина и важећих 

прописа и аката везаних за одбрану од 

поплава. 

За потребе спровођења редовне и 

ванредне одбране од поплава на 

располагању је механизација Јавних 

предузећа и физичких лица. 

Механизација је у погонској 

спремности и зависно од потребе може 

се у потпуности ангажовати.  

Алат за спровођење одбране од 

поплава наменски опредељен не 

постоји. У интервенцијама се користи 

алат предузећа који је у свакодневној 

употреби. 

Материјал за спровођење 

одбране од поплава постоји на 

локалним позајмиштима и депонијама 

предузећа, исти одговара намени и 

може се обезбедити по потреби као и 

што је до сада при интервенцијама 

коришћен. 

Систем веза- за пријем 

упозорења и комуникације користиће се 

телефон дежурне службе Општинске 

управе Баточина 034/6842118, као и 

мобилни телефони свих субјеката у 

одбрани од поплава. Где постоји, 

комуникација ће се успостављати преко 

радио станица из система општинских 

веза. 

За потребе одбране од поплава 

укључиће се и друге фирме и власници 

који поседују потребну механизацију 

(багере, утовариваче, моторне пумпе, 

тракторе, камионе и остало). 

 

Активности и расположиви 

капацитети у људству и техници у 

ванредним околности ма ЈП 

„Лепеница Баточина“ 

 

У периоду одбране од поплаве и 

бујица Команданту штаба ставља се на 

располагање грађевинска механизација 

са руковаоцима том механизациојом у 

власништву ЈП „Лепеница Баточина“. 

Ангажовало би се сво расположиви 

људство и механизација у одбрани од 

поплава, као и санирању последица од 

штета, које би поплава нанела. Такође, 

снабдевало би грађане водом из 

цистерни до нормализације 

водоснабдевања. 
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Преглед материјално-

техничких средстава којима 

располаже ЈП „Лепеница Баточина“, 

која могу бити ангажована у периоду 

одбране од поплава 

 

- Камион ФАП 19-21 са 

раоником и посипачем  ….    1 

- Комбинована машина-

ровокопач…………………..  1 

- Теретно возило – путар...........1 

- Трактор ИМТ 539.........           1 

- Тракторска приколица.           1 

- Таруп...............................        1 

- Цистерна фекална 3,5 

м3………………………         1 

- Агрегат 6,8.....................          1 

- Ударна бушилица..........          1 

- Моторна тестера............          2 

- Муљна пумпа.................          1 

- Тример за траву.............          7 

- Тестера............................          4 

- Остали ручни алат.......          50 

- Секач за асфалт...............         1 

 

 

ЈП 

„Лепеница 

Баточина“ 

034/6841-100 

034/6841-101 

lepenicabatocina

@mts.rs 

Директорр 

Драган Бојић 

065/8271985 

065/8271985 

Одговормо 

лице 

Драган Бојић 

 

Поред наведених материјално 

техничких средстава, у поступку 

отклањања последица од поплава биће 

ангажована и одговарајућа средстава у 

власништву других правних субјеката и 

физичких лица са подручја општине 

Баточина у складу са важећим 

прописима из ове области. 

Права и дужности грађана и 

правних лица у одбрани од поплава и 

бујица су радна и материјална обавеза. 

Дужности из претходног става грађани 

и правна лица извршавају на основу 

Наредбе руководиоца одбране од 

поплаве и бујица. Радна обавеза грађана 

у периоду одбране од поплаве састоји 

се у извршавању одређених послова и 

задатака. Радној обавези подлежу сви 

грађани који су навршили 16 година 

живота и други на основу Закона. За 

потребе одбране од поплава грађани су 

дужни да ставе на располагање: 

моторна, превозна и специјална возила, 

грађевинске и друге машине и црпне 

пумпе. 

Сви субјекти који су у 

оперативном плану укључени за 

одређене специфичне активности везане 

за спровођење одбране од поплава, 

дужни су да их извршавају стручно и у 

складу са важећим прописима. 

 

Попис машина и опреме у 

власништву правних и физичких 

лица, која могу бити ангажована у 

периоду одбране од поплава 

 

- Машина „ЈCB“, рег. ознака 

„СО Баточина 131“ у 

власништву „Dexing“д.о.о. из 

Брзана.  Моб. 064/1129905 

 

- Машина „Case“, рег. ознака 

„СО Баточина 126“ у 

власништву СЗР „Маша“ из 

Брзана. Моб. 063/691539 

 

- Машина „Volvo 646“, рег. 

ознака „СО Крагујевац 440“ у 

власништву Горана 

Јовановића из Брзана. Тел. 

034/6795425 

 

- Машина „Сат 962-улта“ у 

власништву „Теко мининг“ 

д.о.о. из Баточине. Моб. 

069/654725 
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- Машина „Volvo“ у 

власништву Небојше 

Милановића из Доброводице. 

Моб. 063/469104 

 

- Машина „JCB 3 СХ-мобилни 

багер“ у власништву Игора 

Владисављевића из Баточине. 

Моб. 060/7597777 

 

- Комбинована машина и 

трактор са предњим ножем, 

рег. ознака КГ ААТ 85, у 

власништву Радојице 

Матејића из Баточине. Моб. 

064/1368826 

 

- Машина „Case 580-

комбинирка“, пег. Ознака КГ 

ААЧ 07, у власништву Златка 

Стевановића из Жировнице. 

Моб. 063/7791206 

 

- Машина „JCB 3 СХ-мобилни 

багер“ у власништву „Дами-

коп“ из Баточине. Моб. 

069/629-253 

 

- Камион и утоваривач, у 

власништву „МЦ Јоцић 

Милун“ из Баточине. Моб. 

063/8563150 

 

- Камион, у власништву 

Славише Ђорђевића из 

Баточине, Моб. 063/8487321 

 

Финансирање одбране од 

поплава 

 

Финансијска средства за 

покривање трошкова редовне и 

ванредне одбране од поплава на 

пољопривредном земљишту обезбеђује 

ЈВП "Србијаводе" – Београд. 

Финансијска средства за 

покривање трошкова редовне и 

ванредне одбране од поплава у 

насељеним местима (кишна 

канализација, унутрашње воде) 

обезбеђује  Општина, односно месна 

заједница или надлежно комунално 

предузеће. 

Финансијска средства за 

покривање трошкова за време 

ванредног стања обезбеђује Општина из 

својих средстава као и од средстава 

Републике Србије намењених 

отклањању штета од елементарних 

непогода. 

Средства за извршење овог плана 

обезбеђују се из средстава буџета 

општине Баточина. 

Прецизно регулисати начин 

плаћања, односно поступак материјалне 

надокнаде за ангажовану радну снагу и 

материјално-техничка средства, која су 

коришћена у одбрани од поплава. 

Општинско веће доноси прописе 

о начину утврђивања накнаде и исплати 

грађанима и предузећима за коришћење 

њихових средства употребљених у 

периоду одбране од поплава. 

У случају проглашења ванредне 

ситуације, Председник ће, за 

евентуално недостајућа средства, 

обратити посебним захтевом 

надлежним државним органима. 

 
8.  ПОДАЦИ О ОДГОВОРНИМ 

ЛИЦИМА,ОРГАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА,И 

ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА 

НАДЛЕЖНИМ ДИРЕКТНО ИЛИ 

ИНДИРЕКТНО УКЉУЧЕНИМ У 

ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

 

 На основу члана 15. став 1. 

тачка 4., члана 33. став 1. тачка 5. и 

члана 42. став 6. Закона о ванредним 

ситуацијама („Службени гласник 

РС”, број 111/09, 92/11, 93/12), члана 

36. став 1. тачка 6. Статута 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина, бр. 10/08 

и 5/15), и члана 10. Уредбе о саставу и 

начину рада штабова за ванредне 

ситуације („Службени гласн2.ик РС”, 

бр. 98/10),  Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

01.12.2017. године, донела је 
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РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
 

I  Образује се Општински штаб за 

ванредне ситуације на територији 

општине Баточина (у даљем тексту: 

Штаб), као оперативно стручно тело за 

координацију и руковођење заштитом и 

спасавањем у ванредним ситуацијама. 

Штаб чине командант, заменик 

команданта, начелник и 22 члана. Сваки 

од чланова је и носилац задатака 

цивилне заштите. 

 

У Штаб се именују: 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА: Здравко 

Младеновић, председник општине 

Баточина 

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ШТАБА: 

Никола Полић, заменик председника 

општине Баточина 

НАЧЕЛНИК ШТАБА: Марија 

Милошевић, Управа за ванредне 

ситуације, Крагујевац. 

 
ЧЛАНОВИ ШТАБА: 

 

1. Бранислав Павловић, 

председник Скупштине 

општине Баточина,  

2. Ненад Милић, заменик 

председника Скупштине 

општине Баточина, 

3. Небојша Милосављевић, 

помоћник председника 

општине Баточина, 

4. Небојша Трајковић, помоћник 

председника општине 

Баточина, 

5. Никола Несторовић, начелник 

Општинске управе општине 

Баточина, 

6. Драгиша Ђуричковић, 

начелник Одељења за општу 

управу, људске ресурсе и 

послове органа општине 

Баточина 

7. Ана Аничић, директор Дома 

здравља у Баточини, 

8. Дарко Игњатовић, извршилац 

за пољопривреду, шумарство и 

водопривреду Општинске 

управе општине Баточина, 

9. Милица Бркић, вршилац 

дужжности директора Центар 

за социјални рад ''Шумадија'' 

Баточина, 

10. Весна Барјактаревић, 

инспектор за заштиту животне 

средине, 

11. Никола Дукић, технички 

директор „ТМГ Топлота“ 

Баточина, 

12. Драган Бојић, директор Јавног 

предузећа ''Лепеница 

Баточина'' Баточина, 

13. Јелена Ивановић, извршилац у 

Одељењу за имовинско-правне 

послове, урбанизам, 

грађевинарство, стамбено-

комуналне, инспекцијске 

послове и инвестиције 

Општинске управе општине 

Баточина, 

14. Јовица Станисављевић, 

извршилац за урбанизам и 

планску регулативу, 

15. Душан Поповић, директор 

КТЦ ''Доситеј Обрадовић'' 

Баточина,  

16. Снежана Ђорђевић, директор 

ОШ „Свети Сава“ Баточина, 

17. Мирјана Стајић, директор ПУ 

„Полетарац“ Баточина, 

18. Бојана Ђорђевић, директор СШ 

„Никола Тесла“ Баточина, 

19. Дејан Златић, начелник ПС у 

Баточини, 

20. Стеван Деспић, директор 

пословнице 

"Електрошумадија"из Баточине  

21. Славомирка Милојевић, 

секретар Општинске 

организације "Црвеног крста" 

Баточина, 
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22. Јован Ђорђевић, начелник 

Центра МО Баточина,  

23. Драган Младеновић, командир 

ВСЈ у Баточини,  

 

II  Штаб, по потреби, посебним 

актом образује помоћне стручно-

оперативне тимове за специфичне 

задатке заштите и спасавања. 

 

III  Штаб обавља следеће послове: 

 

1. Предлаже Председнику општине 

доношење одлуке о проглашењу 

ванредне ситуације; 

2. Руководи и координира рад 

субјеката система заштите и 

спасавања и снага заштите и 

спасавања у ванредним 

ситуацијама на спровођењу 

утврђених задатака; 

3. Руководи и координира 

спровођење мера и задатака 

цивилне заштите; 

4. Руководи и координира 

спровођење мера и задатака 

обнове, реконструкције и 

рехабилитације, узимајући у 

обзир потребе одрживог развоја 

и смањења угрожености и ризика 

од будућих ванредних ситуација; 

5. Разматра и даје мишљење на 

предлог Процене угрожености и 

предлог Плана заштите и 

спасавања у ванредним 

ситуацијама; 

6. Прати стање и организацију 

заштите и спасавања и предлаже 

мере за њихово побољшање; 

7. Наређује употребу снага заштите 

и спасавања, средстава помоћи и 

других средстава која се користе 

у ванредним ситуацијама; 

8. Стара се о редовном 

информисању и обавештавању 

становништва о ризицима и 

опасностима и предузетим 

мерама за смањење ризика од 

катастрофа; 

9. Разматра организацију, 

опремање и обучавање јединица 

цивилне заштите, овлашћених, 

оспособљених правних лица; 

10. Сарађује са надлежним органима 

заштите и спасавања суседних 

држава у ванредним 

ситуацијама; 

11. Наређује приправност-спремност 

за ванредне ситуације; 

12. Процењује угроженост од 

настанка ванредне ситуације; 

13. Израђује предлог годишњег 

плана рада и годишњи извештај 

о раду; 

14. Спроводи годишњи план рада; 

15. Доноси наредбе, закључке и 

препоруке; 

 

IV Општински штаб за ванредне 

ситуације поред послова из става III ове 

Одлуке обавља и следеће послове: 

 

1. Сарађује са штабовима суседних 

јединица локалне самоуправе; 

2. Именује повереника цивилне 

заштите и заменика повереника 

цивилне заштите у насељеним 

местима; 

3. Разматра и предлаже доношење 

одлуке о организацији заштите и 

спасавања на територији 

јединице локалне самоуправе; 

4. Подноси скупштини општине на 

усвајање предлог годишњег 

плана рада и годишњи извештај 

о раду; 

5. Ангажује оспособљена правна 

лица и друге организације од 

значаја за јединицу локалне 

самоуправе; 

6. Обавља и друге послове у складу 

са законом. 

 

V  Решење доставити 

именованим лицима из става I овог 

решења и архиви. 

 

VI     Даном доношења овог решења, 

стављају се ван снаге решења 
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Скупштине општине Баточина  бр. 020-

796/16-01 од 23.08.2016. године 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', 14/16), 020-1029/16-01 од 

02.11.2016. године  (''Службени гласник 

општине Баточина'', 20/16) и 020-

1297/16-01 од 30.12.2016. године  

(''Службени гласник општине 

Баточина'', 1/17). 

 

VII  Ово решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина”. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за додошење овог 

Решења садржан је у члану 15. став 1. 

тачка 4. Закона о ванредним 

ситуацијама (''Службени гласник 

Републике Србије'' број 111/09, 92/11 и 

93/12), (удаљем тексту: Закон) којим је 

прописано да јединице локалне 

самоуправе, у остваривању права и 

дужности у питањима заштите и 

спасавања, преко својих органа образују 

штаб за ванредне ситуације, члану 33. 

став 1. тачка 5. Закона, којим је 

прописано да за руковођење у 

ванредним ситуацијама у складу са 

овим Законом и другим прописима, 

Скупштина општине образује 

Општински штаб за ванредне ситуације 

(у даљем тексту: штаб), члану 34. и 35. 

Закона којима је прописана надлежност 

штаба, члану 42. Закона који прописује 

обавезни састав штаба по положају, 

члану 8. и 9. Уредбе о саставу и начину 

рада штабова за ванредне ситуације 

(''Службени гласник Републике Србије'', 

бр. 98/10, 92/11 и 93/12) којим је 

прописано да штаб чине командант 

штаба, заменик команданта штаба, 

начелник и чланови штаба, да је 

командант штаба председник општине 

по положају, да је заменик команданта 

заменик председника општине, односно 

члан општинског већа, да је начелник 

штаба руководилац надлежне службе 

или један од руководилаца подручне 

организационе јединице надлежне 

службе кога он предложи за 

постављење, да су чланови штаба, 

чланови извршног органа општине у 

чијем делокругу су послови из области: 

здравља, пољопривреде, водопривреде 

и шумарства, рада и социјалне 

политике, заштите животне средине; 

представници општинских органа 

управе у чијем делокругу су послови из 

области: саобраћаја, грађевине, 

енергетике, јавног информисања, 

трговине и услуга, руководиоци јавних 

предузећа, привредних друштава, 

руководиоци организационих јединица 

одбране, полиције, хуманитарних 

организација, удружења грађана, 

других правних лица и установа у чијем 

делокругу су послови од значаја за 

заштиту и спасавање у ванредним 

ситуацијама. 

Разлог за доношење овог 

Решења, садржан је у потреби да се 

састав штаба усклади са тренутним 

кадровским решењима на територији 

општине Баточина, како би штаб у 

пуном саставу могао обављати послове 

проглашавања и управљања ванредним 

ситуацијама, системом заштите и 

спасавања људи, материјалних и 

културних добара и животне средине, 

подизања на виши ниво капацитета 

укупног система управљања ванредним 

ситуацијама, на територији општине 

Баточина. 

 

 

На основу члана 20. став 1. 

тачка 15. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС'', 

број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 - 

др. закон и 47/2018), члана 29. став 1. 

тачка 3. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 

87/2018) и члана 36. став 1. тачка 6. и 

38. Статута општине Баточина 

(,,лужбени гласник општине 

Баточина“ бр. 10/08, 5/15 и 33/17), 

Скупштина општине Баточина, на 
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седници одржаној дана 22.02.2019. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о првој измени Решења о 

образовању Општинског штаба за 

ванредне ситуације на територији 

општине Баточина 

 

I У Решењу о образовању 

Општинског штаба за ванредне 

ситуације на територији општине 

Баточина (,,Сл. гласник општине 

Баточина“, број 31/17) у даљем тексту 

штаб),  у ставу I. врше се следеће 

измене: 

 Разрешава се дужности 

начелника штаба Марија Милошевић, 

Управа за ванредне ситуације, 

Крагујевац. 

У штаб именује се за 

начелника штаба Душан Дељанин, 

Управа за ванредне ситуације, 

Крагујевац. 

У тачки 6. реч ,,Баточина“ брише 

се. 

У тачки 7. речи ,,вршилац 

дужности директора“ замењују 

се речју ,,директор“. 

У тачки 15. реч ,,КТЦ“ замењује 

се речју ,,КЦ“. 

 

II У  осталом делу Решење о 

образовању Општинског штаба за 

ванредне ситуације на територији 

општине Баточина, остаје непромењено. 

 

III Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина.”. 

 

 О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за додошење овог 

Решења садржан је у одредбама члана 

20. став 1. тачка 15. Закона о локалној 

самоуправи, којим је прописано да 

општина преко својих органа у складу 

са уставом и законом обавља и друге 

послове од локалног значаја одређене 

законом (нпр. у областима одбране, 

заштите и спасавања, заштите од 

пожара, омладинске политике, 

зоохигијене и др.) и члана 29. став 1. 

тачка 3. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама, којим је прописано да 

јединица локалне самоуправе у оквиру 

својих надлежности, у области смањења 

ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама образује штаб 

за ванредне ситуације. Одредбама члана 

36. став 1. тачка 6. и 38. Статута 

општине Баточина утврђено је да 

скупштина општине обавља и друге 

послове утврђене законом и статутом и 

доноси прописе и друге опште акте. 

Управа за ванредне ситуације 

Крагујевац доставила је предлог за 

именовање Душана Дељанина за 

начелника Општинског штаба за 

ванредне ситуације на територији 

општине Баточина уместо Марије 

Милошевић. 

Разлог за доношење овог 

Решења, садржан је у потреби да се 

састав штаба усклади са кадровским 

решењима. 

 

На основу члана 20. став 1. 

тачка 15. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС'', 

број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 

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

29. став 1. тачка 3. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл. гласник 

РС“, број 87/2018) и члана 40. тачка 

41. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 25.10.2019. године, 

донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о другој измени Решења о 

образовању Општинског штаба за 

ванредне ситуације на територији 

општине Баточина 
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I У Решењу о образовању 

Општинског штаба за ванредне 

ситуације на територији општине 

Баточина („Сл. гласник општине 

Баточина“, бр. 31/17 и 5/19) у даљем 

тексту: штаб),  у ставу 1. тачка 9. врши 

се следећа измена: 

„Разрешава се дужности члана 

штаба Милица Бркић, вршилац 

дужности директора Центра за 

социјални рад ''Шумадија'' Баточина. 

У штаб именује се за члана 

штаба Срђан Лепојевић, вршилац 

дужности директора Центра за 

социјални рад ''Шумадија'' Баточина.“ 

 

II У  осталом делу Решење о 

образовању Општинског штаба за 

ванредне ситуације на територији 

општине Баточина, остаје непромењено. 

 

III Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина”. 

 

 О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за додошење овог 

Решења садржан је у одредбама члана 

20. став 1. тачка 15. Закона о локалној 

самоуправи, којим је прописано да 

општина преко својих органа у складу 

са уставом и законом обавља и друге 

послове од локалног значаја одређене 

законом (нпр. у областима одбране, 

заштите и спасавања, заштите од 

пожара, омладинске политике, 

зоохигијене и др.) и члана 29. став 1. 

тачка 3. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама, којим је прописано да 

јединица локалне самоуправе у оквиру 

својих надлежности, у области смањења 

ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама образује штаб 

за ванредне ситуације, као и у 

одредбама члана 40. тачка 41. Статута 

општине Баточина које утврђују да 

скупштина општине образује штаб за 

ванредне ситуације. 

Разлог за доношење овог 

решења, садржан је у потреби да се 

састав штаба усклади са кадровским 

решењима. 
 

 

На основу члана 35. и члана 96. 

Закона о ванредним ситуацијама 

(„Сл. Гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 

93/12), и предлога Штаба за ванредне 

ситуације општине Баточина са 

седнице одржане 04.07.2018. године, 

именују се повереници/заменици 

повереника за насељено место, по 

Месним заједницама Општине 

Баточина: 

 

 

А. Именују се ПОВЕРЕНИЦИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
Редни број Место Име и презиме Телефон 

1 Баточина Ненад Милић 063/637637 

2 Брзан Драгиша Анђелковић 065/8624675 

3 Бадњевац Душан Младеновић 064/8540465 

4 Доброводица Ђорђе Сарановић 064/1138373 

5 Кијево Бојан Миладиновић 062/8830572 

6 Жировница Момчило Милановић 063/7708552 

7 Никшић Гордана Филиповић 063/7203882 

8 Прњавор Снежана Стојиљковић 069/1865117 

9 Милатовац Горан Цветковић 065/8933464 

10 Црни Као  Радован Стијовић 064/6786920 

11 Градац Срђан Мирковић 069/1185178 
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Б. Именују се ЗАМЕНИЦИ ПОВЕРЕНИКА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

 
Редни број Место Име и презиме Телефон 

1 Баточина Иван Стевановић 064/3610106 

2 Брзан Првослав Живковић 064/2952743 

3 Бадњевац Љубомир Радојковић 064/2708393 

4 Доброводица Иван Аврамовић 060/5533870 

5 Кијево Живан Јанковић 064/2590748 

6 Жировница Андреја Миленковић 064/3152215 

7 Никшић Боцан Јовић 064/1538736 

8 Прњавор Горан Милићевић 064/1210576 

9 Милатовац Марина Антић 069/5448001 

10 Црни Као  Марко Вучковић 062/337297 

11 Градац Златко Гавриловић 064/4470511 

 
Организационе јединице МУП-а 
 

р. бр. Назив субјекта 
Име и презиме 

руководиоца 

Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. МУП – ПС - Баточина Дејан Златић 034/569-453 064/8926744 

2. 
МУП – Ватрогасно 

спасилачка јединица 

Баточина 

Драган Младеновић 034/569-452 064/8924447 

 

Органи Општине Баточина 

 

р. бр. Функција  
Име и презиме 

руководиоца 

Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. Председник општине Здравко Младеновић 034/6842118 060/3251101 

2. Заменик председника 

општине 
Никола Полић 034/6842118 064/6140940 

3. Председник Скупштине 

општине Баточина 
Бранислав Павловић 034/6841208 064/0116251 

4. Заменик Секретара 

Скупштине општине 
Ненад Милић 034/6841208 065//9202001 

5. Начелник Општинске 

управе 
Нина Јевтић 034/6842118 065/9202003 

 

 Организационе јединице великих техничких система 

 

р. бр. Назив субјекта Име и презиме руководиоца 
Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. 
ЕПС – ЕД Крагујевац, Радна 

једеница Баточина 
Стеван Деспић 034/6841107 064/8342800 

2. 
 

ТЕЛЕКОМ ИЈКГ, Баточина 
Саша Танасијевић 034/6841299 0800/100100 

3. 

''Михајловић ДОО'' 

Бензинска станица Баточина 

 

Игор Цветковић 034/6841830 063/480643 

Остале организације 
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р. бр. Назив субјекта 
Име и презиме 

руководиоца 

Телефони 

Посао Мобилни 

1 2 3 4 5 

1. ЈП „Лепеница Баточина“ Драган Бојић 
034/6841-100 

034/6841-101 
065/8271985 

 
Преглед оспособљених правних лица за заштиту и спашањава одрешђених за територију општине Баточина 

 
 

Р
е
д

. 
б

р
о

ј Назив 

правног 

лица 

и седиште 

телефон/факс e-mail 
Име и презиме 

руководиоца 

  

Контакт 

телефон 

одговорног лица 

за послове ЗиС 

Задаци на којима се 
правно лице ангажује 

за ЗиС 

Контакт 

телефон 

руководиоца 

Име и 

презиме 

одговорног 

лица за 

послове ЗиС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

ЈП 
„Лепеница 
Баточина“ 

034/6841-100 
034/6841-101 

lepenicabatocin
a@mts.rs 

Драган Бојић 
065/827198

5 
Драган Бојић 065/8271985 

Елементарне 
непогоде 

2. 

Дом 
здравља, 
Баточина 

034/6841-209 
034/6841-557 

dzbatocina@m

ts.rs 
Aна Аничић 

064/848153
8 

Aна Аничић 064/8481538 Медицинска помоћ 

3. 

Црвени 
крст, 

Баточина 
034/6842-365 

batocina@redc
ross.org.rs 

Славомирка 
Милојевић 

064/259160
9 

Славомирка 
Милојевић 

064/2591609 Збрињавање 

 

______________________________________________________- 

 

На основу члана 40. тачка 6) у 

вези са чланом 10. Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 6. став 2. 

Одлуке о установљавању 

''Септембарске награде'' општине 

Баточина („Општински службени 

гласник општине Баточина“, бр. 

6/2001), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 18.09.2020. 

године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ ''СЕПТЕМБАРСКИХ 

НАГРАДА'' ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

У 2020. ГОДИНИ 

 

I Поводом обележавања ''21. 

септембра'', дана општине Баточина, у 

знак признања за изузетне заслуге и 

резултате који доприносе афирмацији, 

остварењу развоја и укупног напретка 

општине Баточина, додељује се: 

 

ПОВЕЉА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

Народној библиотеци "Вук Караџић" 

Баточина 

 

ПОВЕЉА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

Дому здравља Баточина 

 

ПОВЕЉА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

Фудбалском клубу "Слога" из  

Милатовца 

 

ПОВЕЉА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

Драмском тиму Предшколске 

установе 
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         "Полетарац" Баточина 

 

ДИПЛОМА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

Вељку Вељковићу,  ученику 

генерације Средње школе 

"Никола Тесла" Баточина 

 

ДИПЛОМА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

Немањи Милановићу, голману "У19" 

Футсал 

репрезентације Србије 

 

ДИПЛОМА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

Драгану Крстићу из Суботице, 

пензионисаном 

гимназијском професору по рођењу 

Баточинцу 

 

ДИПЛОМА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

Наталији Митровић, ђаку генерациje 

ОШ"Свети Сава" Баточина 

 

II Уручење ''Септембарских 

награда'' извршиће се на свечаној 

седници Скупштине општине Баточина, 

дана 21.09.2020. године. 

 

III Ова Одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:  020-567/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

________________________ 

 

 На основу члана 60. Закона о 

јавној својини ("Службени гласник 

Републике Србије'''број 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон, 

108/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 

40. тачка 26) Статута општине Баточина 

(„Сл. гласник општине Баточина“, бр. 

9/19), Скупштина општине Баточина, 

дана 18.09.2020. године, донела  је: 

 

ПРАВИЛНИК  

о измени и допуни Правилника о 

коришћењу службених возила за 

потребе органа општине Баточина 

 

Члан 1. 

 

 У Правилнику о коришћењу 

службених возила за  потребе органа 

општине Баточина („Сл. гласник 

општине Баточина“, бр. 21/19), у члану 

3. став 1. тачка 2. алинеја 1. мења се и 

гласи:  

„-Аутомобил марке „DACIA DUSTER“, 

регистарских ознака „KG 191 IL“.“ 

  

 У ставу 1. тачка 3. алинеја 1. 

мења се и гласи:  

„- Аутомобил марке „RENAULT 

MEGANE“, регистарских ознака „KG 

074 RE“.IL““ 

 

Члан 2. 

  

 У осталом делу Правилник о 

коришћењу службених  возила за  

потребе органа општине Баточина 

остаје непромењен. 

 

Члан 3. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина". 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-568/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 
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На основу члана 14. став 2. 

Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима („Сл. гласник РС“, бр. 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-

одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 

9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 

129/2007,83/2014 – др.закон, 101/2016 – 

др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 

68) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 18.09.2020. године, 

донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К  

о усвајању Извештаја о стању 

безбедности саобраћаја на подручју 

општине Баточина за период 

01.01.2020. -30.06.2020. године 

 

I УСВАЈА СЕ Извештај о стању 

безбедности саобраћаја на подручју 

општине Баточина за период 01.01.2020. 

– 30.06.2020. године, поднет од стране 

Савета за безбедност саобраћаја на 

путевима општине Баточина, који је 

саставни део овог закључка. 

 

II Овај Закључак објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-569/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 

На основу члана 14. став 2. Закона 

о безбедности саобраћаја на путевима 

(''Сл. гласник РС'', бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 - одлукаУС, 55/2014, 

96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлукаУС, 

24/2018, 41/2018, 41/2018 - други 

закон, 87/2018 и 23/2019) и члана 9. 

Правилника о раду Савета за безбедност 

саобраћаја на путевима општине 

Баточина ("Службени гласник општине 

Баточина", број 4/2016), Савет за 

безбедност саобраћаја на путевима 

општине Баточина, на седници одржаној 

дана 7.9.2020. године, усвојио је 

 

ИЗВЕШТАЈ 

о стању безбедности саобраћаја на 

подручју општине Баточина 

за период 01.01.2020. – 30.06.2020. 

године 

 

У првој половини 2020. 

године,на подручју које покрива 

Полицијска станица Баточина догодиле 

су се осам (8)  саобраћајних незгода, 

што је мање у односу на исти период 

претходне године, када се догодило 

дванаест (12) саобраћајних незгода 

(12:8). 

Што се тиче броја СН са 

погинулим лицима, у посматраном 

периоду у 2019. години, догодила се 

једна (1) незгода са погинулим лицима, 

док се у истом периоду 2020. године 

није догодила ниједна (0).(1:0). 

Број СН са повређеним лицима је 

неповољнији у односу на исти период 

претходне године, јер се у првих шест 

месеци догодило пет (5) СН са 

повређеним лицима, док су се у истом 

периоду 2019.године догодиле две (2) 

СН са повређеним лицима (2:5). 

Што се тиче броја СН са 

материјалном штетом, стање је 

повољније у односу на исти период 

претходне године, јер су се у 

2020.години догодиле три (3) СН, са 

материјалном штетом док су се у истом 

периоду 2019. године догодилo девет 

(9) СН само са материјалном штетом 

(9:3). (Табела број 1.) 

 

Табела број 1. Број саобраћајних незгода 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 2019. година 2020. година 

Укупан број саобраћајних незгода 12 8 

Укупан број СН са погинулим лицима  1 0 

Укупан број СН са повређеним лицима 2 5 

Укупан број СН са материјалном штетом 9 3 

 

Када се сагледају СН са настрадалим лицима и последицама у првој половини 

2020.

године стање је неповољније јер 

је у 2020. години, настрадало девет (9) 

лица, док је у 2019. години у истом 

периоду настарадало четири (4) лица, 

од којих је једно (1) лице погинуло 

(4:9). 

Што се тиче броја тешко 

повређених лица у 2020.години стање је 

неповољније, у односу на исти период 

претходне године, три (3) лица је 

задобило тешке телесне повреде, док у 

истом извештајном периоду 2019 

године, није било тешко повређених 

лица (0:3). 

Што се тиче броја лако 

повређених лица у првих шест месеци 

2020.године стање је неповољније, јер 

је дошло до повећања броја лако 

повређених лица у односу на исти 

период претходне године (3:6).(Табела 

број 2.) 

 

 

Табела број 2. Последице незгода са настрадалим лицима 

 2019. година 2020. година 

Укупно настрадало лица 4 9 

Број погинулих лиц а 1 0 

Број тешко повређених лица 0 3 

Број лако повређених лица 3 6 

 

Када се сагледају СН са 

настрадалим лицима по категорији 

учесника у саобраћају у првој половини 

2020.године, запажа се да је стање 

неповољније у односу на 2019. годину, 

и то по следећим категоријама: возачи 

путничких возила (2:4) и путници (1:4). 

Број настрадалих возача бицикла је 

исти као и претходне године, а стање по 

осталим категоријама је идентично 

(Табела број 3.) 

 

Табела број 3. Нaстрадала лица по категорији учесника у саобраћају 

 2019. година 2020. година 

Укупно 4 9 

Возачи путничких возила 2 4 

Возачи теретних/скупа 

возила  

0 0 

Возачи аутобуса 0 0 

Возачи трактора, радне 

машине, мотокултиватора 

0 0 

Возачи мотоцикла, мопеда, 

трицикла, четвороцикла, 

бицикла 

1 1 

Возачи запрежног возила 0 0 
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Пешаци 0 0 

Путници 1 4 

 

       

Што се тиче основних узрока 

саобраћајних незгода, може се 

констатовати да је у првој половини 

2020.године, а у односу на исти период 

2019. године дошло до повећања броја 

саобраћајних незгода где се као узрок 

јавља психофизичко стање возача (0:5), 

до смањења броја саобраћајних незгода 

где се као узрок јавља брзина (10:2), 

смањења броја саобраћајних незгода 

где се као узрок јављају ост. непро. воз. 

и непредвидиви узроци (2:1),  док је 

стање идентично по свим осталим 

узроцима настанка саобраћајних 

незгода у односу на упоредни период 

претходне године (Табела број 4.). 

 

Табела број 4. Основни узроци саобраћајних незгода у укупном броју СН 

 2019. година 2020. година 

Психофизичко стање возача 0 5 

Брзина 10 2 

Претицање и обилажење 0 0 

Мимоилажење 0 0 

Скретање и окретање 0 0 

Првенство пролаза 0 0 

Страна и правац кретања 0 0 

Заустављање и паркирање 0 0 

Кретање пешака 0 0 

Грешке путника и осталих 

учесника 

0 0 

Техничка неисправност 

возила 

0 

 

0 

Стање пута и опреме 0 0 

Ост. непро. воз. и 

непредвидиви узроци 

2 1 

 

        Сагледавајући податке о 

изазивачима СН у укупном броју 

саобраћајних незгода у првој половини 

2020.године запажа се да је стање 

повољније у односу на исти период 

2019. године, где се као изазивачи 

саобраћајних незгода јављају возачи 

путничких возила (10:6), неповољније 

где се као изазивачи јављају возачи 

теретних возила (1:2), повољније где се 

где се као изазивачи јављају 

бициклисти (1:0), док је стање по 

осталим категоријама изазивача 

саобраћајних незгода идентично 

(Табела број 5.). 

 

Табела број 5. Изазивачи СН у укупном броју саобраћајних незгода 

 2019. година 2020. година 

Укупно саобраћајних 

незгода 

12 8 

Возачи путничких возила 10 6 

Возачи теретних/скупа 1 2 
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возила  

Возачи аутобуса 0 0 

Возачи трактора, радне 

машине, мотокултиватора 

0 0 

Возачи мотоцикла, мопеда, 

трицикла, четвороцикла, 

1 0 

Возачи запрежног возила 0 0 

Пешаци 0 0 

бициклисти 1 0 

дивљач на путу 0 0 

 

Према наведеним подацима у табели 6., најугроженији путеви су ДП IБ реда, 

број пута 24 Баточина – Крагујевац, некатегорисани путеви и улице у насељу. 

 

Табела број 6. Просторна дистрибуција саобраћајних незгода у првој половини 

2020. године 
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л
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ц
а 

ДП IА реда, број пута А1 

Београд-Ниш 
0 0 0 0 0 0 

ДП IБ реда, број пута 24 

Баточина – Крагујевац 
4 2 2 0 1 5 

ДП IIА реда, број пута 

158 Велика Плана - 

Ћуприја 

0 0 0 0 0 0 

Остали путеви (локални 

и регионални који нису 

обухваћени новом 

категоризацијом путева) 
0 0 0 0 0 0 

Некатегорисни путеви 2 2 0 0 1 1 

Улице у насељу 2 1 1 0 1 0 

 

Што се тиче поступања по уоченим саобраћајним прекршајима, у извештајном 

периоду 2020. године уочава се повећање броја поднетих Захтева за покретање 

прекршајног поступка Основном суду за прекршаје, а смањење издатих Налога за 

уплату новчане казне (Табела број 7.). 

 

Табела број 7. 

 2019. 2020. 

Укупно поднети Захтева за покретање прекршајног поступка 

Основном суду за прекршаје 
82 192 

Укупно издатих Налога за уплату новчане казне 907 799 

 

Извештај о стању безбедности 

саобраћаја на подручју општине    

Баточина за период 01.01.2020. – 

30.06.2020. године урађен је на основу 

анализе стања безбедности саобраћаја 

на подручју надлежности Полицијске 

станице Баточина за наведени период, 
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достављеној од стране Полицијске 

станице Баточина. 

 

САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-459/20-01 од 7.9.2020. године 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Здравко Младеновић 

         ________________________ 

 

На основу члана 36. став 1. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018),  члана 40. тачка 50) и члана 

44. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 62-64, 

члана 77. тачка 2. и члана 79. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 18.09.2020. 

године, донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о образовању Одбора за избор, 

именовања, прописе, управу, награде 

и признања 

 

I Образује се Одбор за избор, 

именовања, прописе, управу, награде и 

признања, као стално радно тело 

Скупштине општине Баточина. 

 

II Бирају се чланови Одбора за 

избор, именовања, прописе, управу, 

награде и признања, у саставу: 

 

1. Ана Милетић из Баточине, 

одборник, представник одборничке 

групе „Александар Вучић – За нашу 

децу.“, 

2. Драган Тодоровић из 

Баточине, представник одборничке 

групе „Александар Вучић – За нашу 

децу.“, 

3. Небојша Радосављевић из 

Брзана, одборник, представник 

одборничке групе „За БАТОЧИНУ пре 

свега (СПС-ЈС, Баточина наша кућа, 

ЗЗБ – Верољуб Верко Стевановић)“, 

4. Марија Митрашиновић из 

Баточине, одборник, представник 

одборничке групе ГГ „Излечимо 

општину“, 

5. Томислав Симић из 

Баточине, представник одборничке 

групе ГГ „Слобода“. 

 

III Чланови Одбора за избор, 

именовања, прописе, управу, награде и 

признања бирају се на мандатни 

период за који су изабрани одборници 

Скупштине.  

 

IV Одбор за избор, именовања, 

прописе, управу, награде и признања 

на првој седници бира председника и 

заменика председника већином гласова 

од укупног броја чланова. 

 

V Одбор за избор, именовања, 

прописе, управу, награде и признања 

обавља послове и здадатке у складу и 

на начин утврђен одредбама 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина. 

 

VI Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог 

Решења садржан је у одредбама  члана 

36. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

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

40. тачка 50) и члана 44. Статута 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), којим је 

прописано да скупштина општине 

оснива стална и повремена радна тела 

за разматрање питања из њене 
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надлежности, као и у одредбама члана 

62. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), којим је 

утврђено да се за разматрање 

појединих питања из надлежности 

Скупштине, давање мишљења на 

предлоге прописа и одлука које доноси 

Скупштина и вршење других послова у 

складу са Статутом и овим 

Пословником, образују стална радна 

тела Скупштине, чији се чланови 

бирају из реда одборника и грађана, на 

мандатни период за који су изабрани и 

одборници Скупштине. 

             Скупштина општине Баточина 

образује Одбор за избор, именовања, 

прописе, управу, награде и признања, 

као стално радно тело скупштине, у 

складу са чланом 77. тачка 2. и члана 

79. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина.  

           Сагласно одредбама члана 62. 

став 4. и члана 65. став 2. Пословника о 

раду Скупштине општине Баточина, 

Одбор за избор, именовања, прописе, 

управу, награде и признања има 

председника и четири члана и на првој 

седници бира председника и заменика 

председника већином гласова од 

укупног броја чланова, уколико 

законом није другачије предвиђено.  

 У складу са одредбама члана 63. 

став 1. Пословника о раду Скупштине, 

чланове Одбора за избор, именовања, 

прописе, управу, награде и признања 

предложиле су одборничке групе 

сразмерно броју одборника које имају 

у Скупштини. 

 Сходно одредбама  члана 44. 

став 2. Статута општине Баточина, 

Одбор за избор, именовања, прописе, 

управу, награде и признања даје 

мишљење на предлоге прописа и 

одлука које доноси Скупштина 

општине и обавља друге послове 

утврђене чланом 79. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19). 

 На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-571/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

НевенаМитић 

____________________ 

 

На основу члана 36. став 1. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018),  члана 40. тачка 50) и члана 

44. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 62-64, 

члана 77. тачка 3. и члана 80. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 18.09.2020. 

године, донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о образовању Одбора за буџет, 

локално-економски развој, 

привреду, финансије и друштвене 

делатности 

 

I Образује се Одбор за буџет, 

лолално - економски развој, привреду, 

финансије и друштвене делатности, као 

стално радно тело Скупштине општине 

Баточина: 

 

II Бирају се чланови Одбора за 

буџет, лолално-  економски развој, 

привреду, финансије и друштвене 

делатности у саставу: 

 

1. Александар Милановић из 

Доброводице, одборник, представник 

одборничке групе „Александар Вучић 

– За нашу децу.“,  

2. Љубодраг Јовановић из 

Баточине, представник одборничке 
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групе „Александар Вучић – За нашу 

децу.“,  

3. Предраг Милосављевић из 

Кијева, одборник, представник 

одборничке групе „За БАТОЧИНУ пре 

свега (СПС-JС, Баточина наша кућа, 

ЗЗБ – Верољуб Верко Стевановић)“,  

4. Драган Биочанин из Баточине, 

представник одборничке групе ГГ 

„Излечимо општину“,  

5. Милан Павловић из Брзана, 

одборник, представник одборничке 

групе ГГ „Слобода“. 

 

III Чланови Одбора за буџет, 

лолално - економски развој, привреду, 

финансије и друштвене делатности 

бирају се на мандатни период за који 

су изабрани одборници Скупштине.  

 

IV Одбор за буџет, лолално - 

економски развој, привреду, финансије 

и друштвене делатности на првој 

седници бира председника и заменика 

председника већином гласова од 

укупног броја чланова. 

 

V Одбор за буџет, лолално - 

економски развој, привреду, финансије 

и друштвене делатности обавља 

послове и здадатке у складу и на начин 

утврђен одредбама Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина. 

 

VI Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог 

Решења садржан је у одредбама  члана 

36. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

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

40. тачка 50) и члана 44. Статута 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), којим је 

прописано да скупштина општине 

оснива стална и повремена радна тела 

за разматрање питања из њене 

надлежности, као и у одредбама члана 

62. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), којим је 

утврђено да се за разматрање 

појединих питања из надлежности 

Скупштине, давање мишљења на 

предлоге прописа и одлука које доноси 

Скупштина и вршење других послова у 

складу са Статутом и овим 

Пословником, образују стална радна 

тела Скупштине, чији се чланови 

бирају из реда одборника и грађана, на 

мандатни период за који су изабрани и 

одборници Скупштине. 

           Скупштина општине Баточина 

образује Одбор за буџет, лолално - 

економски развој, привреду, финансије 

и друштвене делатности, као стално 

радно тело скупштине, у складу са 

чланом 77. тачка 3. и члана 80. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина.  

           Сагласно одредбама члана 62. 

став 4. и члана 65. став 2. Пословника о 

раду Скупштине општине Баточина, 

Одбор за буџет, лолално-економски 

развој, привреду, финансије и 

друштвене делатности има 

председника и четири члана и на првој 

седници бира председника и заменика 

председника већином гласова од 

укупног броја чланова, уколико 

законом није другачије предвиђено.  

 У складу са одредбама члана 63. 

став 1. Пословника о раду Скупштине, 

чланове Одбора за буџет, лолално - 

економски развој, привреду, финансије 

и друштвене делатности предложиле 

су одборничке групе сразмерно броју 

одборника које имају у Скупштини. 

 Сходно одредбама члана 44. 

став 2. Статута општине Баточина, 

Одбор за буџет, лолално - економски, 

привреду, финансије и друштвене 

делатности даје мишљење на предлоге 

прописа и одлука које доноси 

Скупштина општине и обавља друге 
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послове утврђене чланом 80. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19). 

 На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-572/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

НевенаМитић 

__________________________ 

 

На основу члана 36. став 1. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018),  члана 40. тачка 50) и члана 

44. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 62-64, 

члана 77. тачка 4. и члана 81. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 18.09.2020. 

године, донела је: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о образовању Одбора за урбанизам, 

грађевинарство и стамбено - 

комуналне делатности 

 

I Образује се Одбор за урбанизам, 

грађевинарство и стамбено - комуналне 

делатности, као стално радно тело 

Скупштине општине Баточина: 

 

II Бирају се чланови Одбора за 

урбанизам, грађевинарство и стамбено 

- комуналне делатности у саставу: 

 

1. Милица Милановић из 

Бадњевца, одборник, представник 

одборничке групе „Александар Вучић 

– За нашу децу.“, 

2. Панта Парезановић из Брзана, 

представник одборничке групе 

„Александар Вучић – За нашу децу.“, 

3. Зоран Јевтић из Баточине, 

одборник, представник одборничке 

групе „За БАТОЧИНУ пре свега (СПС-

ЈС, Баточина наша кућа, ЗЗБ – 

Верољуб Верко Стевановић)“, 

4. Јасмина Милановић из Брзана, 

одборник, представник одборничке 

групе ГГ „Излечимо општину“,  

5. Здравко Милетић из Баточине, 

представник одборничке групе ГГ 

„Слобода“. 

 

III Чланови Одбора за урбанизам, 

грађевинарство и стамбено - комуналне 

делатности бирају се на мандатни 

период за који су изабрани одборници 

Скупштине.  

 

IV Одбор за урбанизам, 

грађевинарство и стамбено - комуналне 

делатности на првој седници бира 

председника и заменика председника 

већином гласова од укупног броја 

чланова. 

 

V Одбор за урбанизам, 

грађевинарство и стамбено - комуналне 

делатности обавља послове и здадатке 

у складу и на начин утврђен одредбама 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина. 

 

VI Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог 

Решења садржан је у одредбама  члана 

36. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

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

40. тачка 50) и члана 44. Статута 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), којим је 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

 230 

прописано да скупштина општине 

оснива стална и повремена радна тела 

за разматрање питања из њене 

надлежности, као и у одредбама члана 

62. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), којим је 

утврђено да се за разматрање 

појединих питања из надлежности 

Скупштине, давање мишљења на 

предлоге прописа и одлука које доноси 

Скупштина и вршење других послова у 

складу са Статутом и овим 

Пословником, образују стална радна 

тела Скупштине, чији се чланови 

бирају из реда одборника и грађана, на 

мандатни период за који су изабрани и 

одборници Скупштине. 

           Скупштина општине Баточина 

образује Одбор за урбанизам, 

грађевинарство и стамбено - комуналне 

делатности, као стално радно тело 

скупштине, у складу са чланом 77. 

тачка 4. и члана 81. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина.  

           Сагласно одредбама члана 62. 

став 4. и члана 65. став 2. Пословника о 

раду Скупштине општине Баточина, 

Одбор за урбанизам, грађевинарство и 

стамбено - комуналне делатности има 

председника и четири члана и на првој 

седници бира председника и заменика 

председника већином гласова од 

укупног броја чланова, уколико 

законом није другачије предвиђено.  

 У складу са одредбама члана 63. 

став 1. Пословника о раду Скупштине, 

чланове Одбора за урбанизам, 

грађевинарство и стамбено - комуналне 

делатности предложиле су одборничке 

групе сразмерно броју одборника које 

имају у Скупштини. 

 Сходно одредбама члана 44. 

став 2. Статута општине Баточина, 

Одбор за урбанизам, грађевинарство и 

стамбено - комуналне делатности даје 

мишљење на предлоге прописа и 

одлука које доноси Скупштина 

општине и обавља друге послове 

утврђене чланом 81. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19). 

 На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-573/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

НевенаМитић 

____________________________ 

 

На основу члана 36. став 1. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018),  члана 40. тачка 50) и члана 

44. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 62-64, 

члана 77. тачка 5. и члана 82. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 18.09.2020. 

године, донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о образовању Одбора за 

пољопривреду и заштиту животне 

средине 

 

I Образује се Одбор за 

пољопривреду и заштиту животне 

средине, као стално радно тело 

Скупштине општине Баточина. 

 

II Бирају се чланови Одбора за 

пољопривреду и заштиту животне 

средине у саставу: 

 

1. Радован Стијовић из Црног 

Кала, одборник, представник 

одборничке групе „Александар Вучић 

– За нашу децу.“,  

2. Момчило Милановић из 

Жировнице,  одборник, представник 
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одборничке групе „Александар Вучић 

– За нашу децу.“,  

3. Зоран Тодоровић из Кијева, 

представник одборничке групе „За 

БАТОЧИНУ пре свега (СПС-ЈС, 

Баточина наша кућа, ЗЗБ – Верољуб 

Верко Стевановић)“,  

4. Андријана Петковић из 

Бадњевца, одборник, представник 

одборничке групе ГГ „Излечимо 

општину“,  

5. Ђорђе Стевановић из 

Жировнице, одборник, представник 

одборничке групе ГГ „Слобода“. 

 

III Чланови Одбора за 

пољопривреду и заштиту животне 

средине бирају се на мандатни период 

за који су изабрани одборници 

Скупштине.  

 

IV Одбор за пољопривреду и 

заштиту животне средине на првој 

седници бира председника и заменика 

председника већином гласова од 

укупног броја чланова. 

 

V Одбор за пољопривреду и 

заштиту животне средине обавља 

послове и здадатке у складу и на начин 

утврђен одредбама Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина. 

 

VI Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог 

Решења садржан је у одредбама  члана 

36. став 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

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

40. тачка 50) и члана 44. Статута 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), којим је 

прописано да скупштина општине 

оснива стална и повремена радна тела 

за разматрање питања из њене 

надлежности, као и у одредбама члана 

62. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), којим је 

утврђено да се за разматрање 

појединих питања из надлежности 

Скупштине, давање мишљења на 

предлоге прописа и одлука које доноси 

Скупштина и вршење других послова у 

складу са Статутом и овим 

Пословником, образују стална радна 

тела Скупштине, чији се чланови 

бирају из реда одборника и грађана, на 

мандатни период за који су изабрани и 

одборници Скупштине. 

           Скупштина општине Баточина 

образује Одбор за пољопривреду и 

заштиту животне средине, као стално 

радно тело скупштине, у складу са 

чланом 77. тачка 5. и члана 82. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина.  

           Сагласно одредбама члана 62. 

став 4. и члана 65. став 2. Пословника о 

раду Скупштине општине Баточина, 

Одбор за пољопривреду и заштиту 

животне средине има председника и 

четири члана и на првој седници бира 

председника и заменика председника 

већином гласова од укупног броја 

чланова, уколико законом није 

другачије предвиђено.  

 У складу са одредбама члана 63. 

став 1. Пословника о раду Скупштине, 

чланове Одбора за пољопривреду и 

заштиту животне средине предложиле 

су одборничке групе сразмерно броју 

одборника које имају у Скупштини. 

 Сходно одредбама члана 44. 

став 2. Статута општине Баточина, 

Одбор за пољопривреду и заштиту 

животне средине даје мишљење на 

предлоге прописа и одлука које доноси 

Скупштина општине и обавља друге 

послове утврђене чланом 82. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19). 
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 На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-574/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

НевенаМитић 

_________________________ 

 

 На основу члана 17. Закона о 

младима („Службени гласник РС”, бр. 

50/11),  члана 40. тачка 50), члана 44. 

Статута општине Баточина („Службени 

гласник општине Баточина“, бр. 9/19) и 

члана 83. став 1. тачка 1) и члана 84. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 18.09.2020. 

године, донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о образовању Савета за младе 

 

I Образује се Савет за младе, као 

посебно стално радно тело Скупштине 

општине Баточина. 

 

II У Савет за младе бирају се: 

 

- за председника: 

Стеван Бојковић из Брзана, 

одборник, представник одборничке 

групе „Александар Вучић – За нашу 

децу.“, 

 

- за чланове: 

1. Немања Мирковић из Градца 

одборник, представник одборничке 

групе „Александар Вучић – За нашу 

децу.“,  

2. Ивана Јовановић из Брзана, из 

реда грађана, представник одборничке 

групе „Александар Вучић – За нашу 

децу.“,  

3. Сузана Бањанац из Баточине,  из 

реда грађана, представник одборничке 

групе „За БАТОЧИНУ пре свега ( 

СПС-јС, Баточина наша кућа, ЗЗБ – 

Верољуб Верко Стевановић )“, 

4. Слободан Јевтић из Баточине, из 

реда грађана, представник одборничке 

групе „За БАТОЧИНУ пре свега ( 

СПС-јС, Баточина наша кућа, ЗЗБ – 

Верољуб Верко Стевановић )“, 

5. Јована Јоцић из Баточине, из 

реда грађана, представник одборничке 

групе ГГ „Излечимо општину“,  

6. Никола Јовановић из Баточине, 

из реда грађана, представник 

одборничке групе ГГ „Слобода“. 

 

III Задатак Савета за младе је да: 

- разматра питања у вези са 

унапређивањем положаја младих; 

- даје мишљења на предлоге 

одлука и других општих аката које 

доноси Скупштина у областима од 

значаја за младе; 

- иницира припрему пројеката и 

учешће Општине у пројектима и 

програмима за унапређење положаја 

младих; 

- подстиче сарадњу Општине и 

омладинских организација и удружења 

и даје подршку реализацији њихових 

активности; 

- даје мишљење о предлозима 

пројеката од значаја за младе који се 

делимично или у целини финансирају 

из буџета Општине и прати њихово 

остваривање; 

- иницира и учествује у изради 

стратегије и локалних акционих 

планова из области положаја младих, 

прати њихово остваривање и 

- друге послове од интереса за 

младе, у циљу стварања услова за 

квалитетнији живот младих и њихово 

активно учешће у савременим 

токовима развоја друштва. 

 

IV Председник и чланови Савета за 

младе бирају се за мандатни период на 

који су изабрани одборници 

Скупштине.  

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

 233 

V Савет за младе обавља послове 

и здадатке у складу и на начин утврђен 

одредбама Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина. 

 

VI Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог 

Решења садржан је у одредбама  члана 

17. Закона о младима („Службени 

гласник РС”, број 50/11), којим је 

прописано да ради усклађивања 

активности у вези са остваривањем 

омладинске политике на територији 

аутономне покрајине и јединице 

локалне самоуправе, надлежни орган 

аутономне покрајине и надлежни орган 

јединице локалне самоуправе може 

основати покрајински, градски и 

општински савет за младе, као и у 

одредбама члана 40. тачка 50) и члана 

44. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), којим је 

прописано да скупштина општине 

оснива стална и повремена радна тела 

за разматрање питања из њене 

надлежности, и члана 83. став 1. тачка 

1) Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), којим је 

утврђено да поред сталних радних тела 

предвиђених овим Пословником, 

Скупштина оснива Савет за младе као 

посебно стално радно тело Скупштине,  

у складу са законом и Статутом. 

Сагласно одредбама члана 83. 

став 2. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина поред одборника, 

чланови посебних сталних радних тела 

морају бити и грађани, стручњаци за 

поједине области, с тим да њихов број 

може бити и већи од броја чланова који 

су одборници. 

 Одредбама члана 84. став 1. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина утрђени су послови 

Савета за младе, док према одредбама 

става 2. Савет за младе има 

председника и 6 чланова, с тим што 

најмање 1/2 чланова Савета морају 

бити старости од 15 до 30 година.  

 У складу са одредбама члана 63. 

став 1. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина, чланове Савета за 

младе предложиле су одборничке 

групе сразмерно броју одборника које 

имају у Скупштини. 

 На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-575/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНК 

НевенаМитић 

____________________________ 

 

 На основу члана 40. тачка 50) и 

члана 44. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19) и члана 83. став 1. 

тачка 2) и члана 85. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 13/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 18.09.2020. године, 

донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о образовању Комисије за родну 

равноправност 

 

I Образује се Комисија за родну 

равноправност, као посебно стално 

радно тело Скупштине општине 

Баточина. 

 

II У Комисију за родну 

равноправност бирају се: 

 

- за председника: 

Ивана Гавриловић Миладиновић, 

из Брзана, одборник, представник 
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одборничке групе „Александар Вучић 

– За нашу децу.“, 

 

- за чланове: 

1. Бојан Миладиновић из Кијева, 

одборник, представник одборничке 

групе „Александар Вучић – За нашу 

децу.“,  

2. Анђелија Кочановић Марковић 

из Баточине, из реда грађана, 

представник одборничке групе „За 

БАТОЧИНУ пре свега ( СПС-јС, 

Баточина наша кућа, ЗЗБ – Верољуб 

Верко Стевановић )“, 

3. Горан Милановић из Брзана, из 

реда грађана, представник одборничке 

групе ГГ „Излечимо општину“,  

4. Урош Миленковић из Баточине, 

из реда грађана, представник 

одборничке групе ГГ „Слобода“. 

 

III Задатак Комисије за родну 

равноправност је да: 

- разматра предлоге одлука и 

других општих аката које доноси 

Скупштина са становишта 

унапређивања родне равноправности; 

- сагледава резултате вођења 

политике и извршавања аката 

Скупштине од стране извршних органа 

Општине и других органа и 

функционера одговорних Скупштини у 

погледу поштовања родне 

равноправности, посебно оних којима 

се остварује политика једнаких 

могућносати на нивоу Општине; 

- разматра локалне акционе 

планове из области родне 

равноправности и примене стандарда о 

равномерној заступљености жена и 

мушкараца на местима одлучивања у 

јавном и политичком животу Општине; 

- обавља друге послове везане за 

остваривање родне равноправности. 

 

IV Председник и чланови Комисије 

за родну равноправност бирају се за 

мандатни период на који су изабрани 

одборници Скупштине.  

 

V Комисија за родну 

равноправност обавља послове и 

здадатке у складу и на начин утврђен 

одредбама Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина. 

 

VI Ступањем на снагу овог Решења 

престаје да важи Решење о образовању 

Комисије за родну равноправност бр. 

020-526/12-01 од 07.09.2012. године 

(„Сл. гласник општине Баточина“, 

бр.11/12). 

 

VII Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог 

Решења садржан је у одредбама члана 

40. тачка 50) и члана 44. Статута 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), којим је 

прописано да скупштина општине 

оснива стална и повремена радна тела 

за разматрање питања из њене 

надлежности и члана 83. став 1. тачка 

2) Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 13/19), којим је 

утврђено да поред сталних радних тела 

предвиђених овим Пословником, 

Скупштина оснива Комисију за родну 

равноправност као посебно стално 

радно тело Скупштине, у складу са 

законом и Статутом. 

Сагласно одредбама члана 83. 

став 2. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина поред одборника, 

чланови посебних сталних радних тела 

морају бити и грађани, стручњаци за 

поједине области, с тим да њихов број 

може бити и већи од броја чланова који 

су одборници. 

 Одредбама члана 85. став 1. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина утрђени су послови 

Комисије за родну равноправност, док 

према одредбама става 2. Комисија за 
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родну равноправност има председника 

и 4 члана, с тим да најмање 2 члана 

Комисије морају бити припадници 

мање заступљеног пола.  

У складу са одредбама члана 63. 

став 1. Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина, чланове Комисије 

за родну равноправност предложиле су 

одборничке групе сразмерно броју 

одборника које имају у Скупштини. 

 На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-576/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНК 

НевенаМитић 

___________________________ 

 

На основу члана 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 

др.закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018), члана 34. став 2. и члана 39. 

Закона о култури („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 

6/2020) и члана 40. тачка 14) Статута 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 9/19), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 18.09.2020. 

године, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу директора Културног 

центра „Доситеј Обрадовић“ 

Баточина 

 

I Разрешава се дужности 

директора Културног центра „Доситеј 

Обрадовић“ Баточина Душан 

Поповић, професор музичке културе 

из Баточине, закључно са 18.09.2020. 

године, на лични захтев. 

 

II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - 

др. закон и 47/2018), члана 34. став 2. и 

члана 39. Закона о култури („Сл. 

гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 

30/2016 - испр. и 6/2020) и члана 40. 

тачка 14) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), којим је 

прописано да оснивач, Скупштина 

општине Баточина, именује и 

разрешава директора установе.  

 Одредбама члана 39. став 2. тачка 

1) Закона о култури („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 

6/2020) и члана 32. тачка 1. Статута 

Културног центра „Доситеј 

Обрадовић“ Баточина утврђено је да 

оснивач установе разрешиће директора 

пре истека мандата на лични захтев. 

 Душан Поповић, професор 

музичке културе из Баточине, дана  

24.08.2020. године, Скупштини 

општине Баточина је поднео оставку на 

дужност директора Културног центра 

„Доситеј Обрадовић“ Баточина. 

 Имајући у виду наведено, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-577/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_____________________________ 

 

На основу члана 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 

др.закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018),  члана 37. Закона о култури 

(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 

30/2016 - испр. и 6/2020) и члана 40. 

тачка 14) Статута општине Баточина 
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(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 18.09.2020. године, 

донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности 

директора Културног центра 

„Доситеј Обрадовић“ Баточина 

 

I Саша Голубовић, дипломирани 

педагог физичке културе из Баточине, 

именује се за вршиоца дужности 

директора Културног центра „Доситеј 

Обрадовић“ Баточина, почев од 

19.09.2020. године, до именовања 

директора на основу спроведеног 

јавног конкурса, a најдуже годину 

дана. 

 

II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - 

др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 

14) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), којим је 

прописано да скупштина општине у  

складу са законом именује и разрешава 

управни одбор, надзорни одбор и 

директора установе, организације и 

службе чији је оснивач. 

Одредбама члана 37. став 1. 

Закона о култури („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 

6/2020) утврђено да оснивач може 

именовати вршиоца дужности 

директора установе, без претходно 

спроведеног јавног конкурса, у случају 

када директору престане дужност пре 

истека мандата, односно када јавни 

конкурс за директора није успео.  

 С обзиром да је директор 

Културног центра „Доситеј 

Обрадовић“ Баточина поднео оставку 

на дужност директора то је неопходно 

именовати вршиоца дужности 

директора до именовања директора на 

основу спроведеног јавног конкурса. 

 Имајући у виду наведено, 

сагласно одредбама члана 37. Закона о 

култури и члана 30. Статута Културног 

центра „Доситеј Обрадовић“ Баточина, 

Скупштина општине Баточина, као 

оснивач именује вршиоца дужности 

директора из става I овог решења, до 

именовања директора на основу 

спроведеног јавног конкурса, а најдуже 

на годину дана. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-578/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

       ___________________________ 

 

На основу члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014- др.закон, 101/2016- др. закон и 

47/2018), члана 44а став 1. Закона о 

култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 

13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020) и 

члана 40. тачка 14) Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 18.09.2020. године, 

донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о престанку дужности председнику и 

члановима Управног одбора 

Народне библиотеке ''Вук Караџић'' 

Баточина 
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I Престаје дужност председнику 

и члановима Управног одбора Народне 

библиотеке ''Вук Караџић'' Баточина, 

због истека мандата, и то:  

 

A. Из реда представника локалне 

самоуправе: 

1. Марина Богдановић из 

Баточине, председник, 

2. Зорица Милојевић из Баточине, 

члан, 

3. Милица Милојевић из Брзана, 

члан. 

 

B. Из реда запослених: 

1. Гордана Братковић из Бадњевца, 

члан, 

2. Снежана Станисављевић из 

Баточине, члан.  

 

II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016- 

др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 

14) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), којим је 

прописано да скупштина општине у 

складу са законом именује и разрешава 

управни одбор, надзорни одбор и 

директора установе, организације и 

службе чији је оснивач. 

  Одредбама члана 44а став 1. 

Закона о култури („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 

6/2020) прописано је да дужност 

чланова управног одбора установе 

престаје истеком мандата и 

разрешењем. 

Како је председнику и 

члановима Управног одбора Народне 

библиотеке ''Вук Караџић'' Баточина, 

именованих Решењем Скупштине 

општине Баточина („Сл. гласиник 

општине Баточина“, бр. 14/16, 23/17, 

5/19 и 18/19), истекао мандат на који су 

именовани, то је донето решење као у 

диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-579/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

__________________________ 

 

На основу члана 41. и 42. Закона 

о култури („Сл. гласник РС“, бр. 

72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 

6/2020), члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

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

члана 40. тачка 14) Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 18.09.2020. године, 

донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова 

Управног одбора Народне 

библиотеке ''Вук Караџић'' 

Баточина 

 

I Именују се председник и 

чланови Управног одбора Народне 

библиотеке ''Вук Караџић'' Баточина, 

на мандатни период од четири године, 

и то: 

 

A Из реда представника локалне 

самоуправе: 

 

1. Марина Богдановић из 

Баточине, за председника, 

2. Слободан Бабић из Баточине, за 

члана, 

3. Милица Милојевић из Брзана, за 

члана. 
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B Из реда запослених: 

 

1. Милијана Јовановић из 

Баточина, за члана, 

2. Снежана Станисављевић из 

Баточине, за члана. 

 

II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - 

др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 

14) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), којим је 

прописано да скупштина општине у  

складу са законом именује и разрешава 

управни одбор, надзорни одбор и 

директора установе, организације и 

службе чији је оснивач. 

Одредбама члана 41. Закона о 

култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 

13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020) 

утврђено је да управни одбор установе 

има најмање три члана, чланове 

управног одбора именује и разрешава 

оснивач, из реда истакнутих стручњака 

и познавалаца културне делатности и 

председника управног одбора именује 

оснивач из реда чланова управног 

одбора.  

Одредбама члана 42. Закона о 

култури прописано је да ако је оснивач 

установе Република Србија, аутономна 

покрајина, односно јединица локалне 

самоуправе, највише једна трећина 

чланова управног одбора именује се из 

реда запослених у установи, на предлог 

репрезентативног синдиката установе, 

а уколико не постоји репрезентативни 

синдикат, на предлог већине 

запослених. Најмање један од чланова 

управног одбора из реда запослених 

мора да буде из реда носилаца основне 

тј. програмске делатности. 

Одредбама члана 30. Статута 

Народне библиотеке ''Вук Караџић'' 

утвђено је да управни одбор има 5 

чланова које именује и разрешава 

Оснивач, од којих три из реда 

истакнутих стручњака и познавалаца 

културне делатности и два преставника 

из реда запослених у библиотеци. 

На основу напред наведеног, на 

предлог овлашћеног предлагача за 

чланове Управног одбора Народне 

библиотеке ''Вук Караџић'', донето је 

решење као у диспозитиву. 

                 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-580/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_________________________ 

 

На основу члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014- др.закон, 101/2016- др. закон и 

47/2018), члана 48а Закона о култури 

(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 

30/2016 - испр. и 6/2020) и члана 40. 

тачка 14) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 18.09.2020. године, 

донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о престанку дужности председнику и 

члановима Надзорног одбора 

Народне библиотеке ''Вук Караџић'' 

Баточина 

 

I Престаје дужност председнику 

и члановима Надзорног одбора 

Народне библиотеке ''Вук Караџић'' 

Баточина, због истека мандата, и то:  
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A. Из реда представника локалне 

самоуправе: 

1. Анђелка Јанковић из Баточине, 

председник, 

2. Марија Михаиловић из 

Жировнице, члан. 

 

B. Из реда запослених: 

1. Милана Младеновић из 

Крагујевца, члан. 

 

II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016- 

др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 

14) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), којим је 

прописано да скупштина општине у 

складу са законом именује и разрешава 

управни одбор, надзорни одбор и 

директора установе, организације и 

службе чији је оснивач. 

  Одредбама члана 48а став 1. 

Закона о култури („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 

6/2020) прописано је да дужност 

чланова надзорног одбора установе 

престаје истеком мандата и 

разрешењем. 

Како је председнику и 

члановима Надзорног одбора Народне 

библиотеке ''Вук Караџић'' Баточина, 

именованих Решењем Скупштине 

општине Баточина („Сл. гласиник 

општине Баточина“, бр. 14/16 и 5/19), 

истекао мандат на који су именовани, 

то је донето решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-581/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_____________________________ 

 

На основу члана 45. и 46. Закона 

о култури („Сл. гласник РС“, бр. 

72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 

6/2020), члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

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

члана 40. тачка 14) Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 18.09.2020. године, 

донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова 

Надзорног одбора Народне 

библиотеке ''Вук Караџић'' 

Баточина 

 

I Именују се председник и 

чланови Надзорног одбора Народне 

библиотеке ''Вук Караџић'' Баточина, 

на мандатни период од четири године, 

и то: 

 

A Из реда представника локалне 

самоуправе: 

 

1. Дарко Ћурчић из Милатовца, за 

председника 

2. Никола Петровић из Баточине, 

за члана. 

 

B Из реда запослених: 

 

1. Гордана Братковић из Бадњевца, 

за члана. 

 

II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - 

др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 

14) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), којим је 

прописано да скупштина општине у  

складу са законом именује и разрешава 

управни одбор, надзорни одбор и 

директора установе, организације и 

службе чији је оснивач. 

Одредбама члана 45. Закона о 

култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 

13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020) 

утврђено прописано је да надзорни 

одбор има најмање три члана, чланове 

надзорног одбора именује и разрешава 

оснивач и председника надзорног 

одбора именује оснивач из реда 

чланова надзорног одбора.  

Одредбама члана 46. Закона о 

култури прописано је да ако је оснивач 

установе Република Србија, аутономна 

покрајина, односно јединица локалне 

самоуправе, највише једна трећина 

чланова надзорног одбора именује се 

из реда запослених у установи, на 

предлог репрезентативног синдиката 

установе, а уколико не постоји 

репрезентативни синдикат, на предлог 

већине запослених. 

Одредбама члана 36. Статута 

Народне библиотеке ''Вук Караџић'' 

Баточина прописано је да надзорни 

одбор библиотеке има три члана од 

којих два представника оснивача и 

једног представника из реда 

запослених у библиотеци на предлог 

већине запослених. 

На основу напред наведеног, на 

предлог овлашћеног предлагача за 

чланове Надзорног одбора Народне 

библиотеке ''Вук Караџић'', донето је 

решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-582/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_____________________________ 

 

На основу члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014- др.закон, 101/2016- др. закон и 

47/2018), члана 44а став 1. Закона о 

култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 

13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020) и 

члана 40. тачка 14) Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 18.09.2020. године, 

донела је: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о престанку дужности председнику и 

члановима Управног одбора 

Културног центра „Доситеј 

Обрадовић“ Баточина 

 

 

I Престаје дужност председнику 

и члановима Управног одбора 

Културног центра „Доситеј 

Обрадовић“ Баточина, због истека 

мандата, и то:  

 

A. Из реда представника локалне 

самоуправе: 

1. Милан Ћосић из Бадњевца, 

председник 

2. Невена Кузмић из Брзана, члан. 

 

B. Из реда запослених: 

1. Немања Поповић из Баточине, 

члан 

 

II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016- 

др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 

14) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), којим је 

прописано да скупштина општине у 

складу са законом именује и разрешава 

управни одбор, надзорни одбор и 

директора установе, организације и 

службе чији је оснивач. 

  Одредбама члана 44а став 1. 

Закона о култури („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 

6/2020) прописано је да дужност 

чланова управног одбора установе 

престаје истеком мандата и 

разрешењем. 

Како је председнику и 

члановима Управног одбора Културног 

центра „Доситеј Обрадовић“ Баточина, 

именованих Решењем Скупштине 

општине Баточина („Сл. гласиник 

општине Баточина“, бр. 14/16 и 9/19), 

истекао мандат на који су именовани, 

то је донето решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-570/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_______________________ 

 

На основу члана 41. и 42. Закона 

о култури („Сл. гласник РС“, бр. 

72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 

6/2020), члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

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

члана 40. тачка 14) Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 18.09.2020. године, 

донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова 

Управног одбора Културног центра 

„Доситеј Обрадовић“ Баточина 

 

I Именују се председник и 

чланови Управног одбора Културног 

центра „Доситеј Обрадовић“ Баточина, 

на мандатни период од четири године, 

и то: 

 

A Из реда представника локалне 

самоуправе: 

 

1. Драгослав Петровић из 

Баточине, за председника 

2. Митар Митровић из Баточине, 

за члана. 

 

B Из реда запослених: 

 

1. Мирјана Ђорђевић из Баточине, 

за члана. 

 

II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - 

др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 

14) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), којим је 

прописано да скупштина општине у  

складу са законом именује и разрешава 

управни одбор, надзорни одбор и 

директора установе, организације и 

службе чији је оснивач. 

Одредбама члана 41. Закона о 

култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
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13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020) 

утврђено је да управни одбор установе 

има најмање три члана, чланове 

управног одбора именује и разрешава 

оснивач, из реда истакнутих стручњака 

и познавалаца културне делатности и 

председника управног одбора именује 

оснивач из реда чланова управног 

одбора.  

Одредбама члана 42. Закона о 

култури прописано је да ако је оснивач 

установе Република Србија, аутономна 

покрајина, односно јединица локалне 

самоуправе, највише једна трећина 

чланова управног одбора именује се из 

реда запослених у установи, на предлог 

репрезентативног синдиката установе, 

а уколико не постоји репрезентативни 

синдикат, на предлог већине 

запослених. Најмање један од чланова 

управног одбора из реда запослених 

мора да буде из реда носилаца основне 

тј. програмске делатности. 

Одредбама члана 35. и 36. 

Статута Културног центра „Доситеј 

Обрадовић“ Баточина утвђено је да 

управни одбор има три члана од којих 

се највише једна трећина именује из 

реда запослених у установи и чланове 

Управног одбора именује и разрешава 

оснивач. Члан Управног одбора из реда 

запослених, који мора да буде из реда 

носилаца основне, односно програмске 

делатности, именује се на предлог 

репрезентативног синдиката, а уколико 

у Установи не постоји репрезентативни 

синдикат, на предлог већине 

запослених. 

На основу напред наведеног, на 

предлог овлашћеног предлагача за 

чланове Управног одбора Културног 

центра „Доситеј Обрадовић“, донето је 

решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-583/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

На основу члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018), члана 48а Закона о култури 

(„Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 

30/2016 - испр. и 6/2020) и члана 40. 

тачка 14) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 18.09.2020. године, 

донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о престанку дужности председнику и 

члановима Надзорног одбора 

Културног центра „Доситеј 

Обрадовић“ Баточина 

 

I Престаје дужност председнику 

и члановима Надзорног одбора 

Културног центра „Доситеј 

Обрадовић“ Баточина, због истека 

мандата, и то:  

 

A. Из реда представника локалне 

самоуправе: 

1. Радосав Милојевић из Баточине, 

председник 

2. Саша Петровић Баточине, члан. 

 

B. Из реда запослених: 

1. Љиљана Милутиновић из 

Баточине, члан. 

 

II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - 

др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 

14) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 
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Баточина“, бр. 9/19), којим је 

прописано да скупштина општине у 

складу са законом именује и разрешава 

управни одбор, надзорни одбор и 

директора установе, организације и 

службе чији је оснивач. 

  Одредбама члана 48а став 1. 

Закона о култури („Сл. гласник РС“, 

бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 

6/2020) прописано је да дужност 

чланова надзорног одбора установе 

престаје истеком мандата и 

разрешењем. 

Како је председнику и 

члановима Надзорног одбора 

Културног центра „Доситеј 

Обрадовић“ Баточина, именованих 

Решењем Скупштине општине 

Баточина („Сл. гласиник општине 

Баточина“, бр. 14/16 и 11/18), истекао 

мандат на који су именовани, то је 

донето решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-584/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_______________________ 

 

На основу члана 45. и 46. Закона 

о култури („Сл. гласник РС“, бр. 

72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 

6/2020), члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

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

члана 40. тачка 14) Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 18.09.2020. године, 

донела је: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању председника и чланова 

Надзорног одбора Културног центра 

„Доситеј Обрадовић“ Баточина 

 

I Именују се председник и 

чланови Надзорног одбора Културног 

центра „Доситеј Обрадовић“ Баточина, 

на мандатни период од четири године, 

и то: 

 

A Из реда представника локалне 

самоуправе: 

 

1. Јадранка Вељковић из Баточине, 

за председника 

2. Кристина Сретеновић из 

Баточине, за члана. 

 

B Из реда запослених: 

 

1. Љиљана Милутиновић из 

Баточине, за члана. 

 

II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - 

др. закон и 47/2018) и члана 40. тачка 

14) Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), којим је 

прописано да скупштина општине у  

складу са законом именује и разрешава 

управни одбор, надзорни одбор и 

директора установе, организације и 

службе чији је оснивач. 

Одредбама члана 45. Закона о 

култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 

13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020) 

утврђено прописано је да надзорни 

одбор има најмање три члана, чланове 

надзорног одбора именује и разрешава 

оснивач и председника надзорног 

одбора именује оснивач из реда 

чланова надзорног одбора.  

Одредбама члана 46. Закона о 

култури прописано је да ако је оснивач 

установе Република Србија, аутономна 
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покрајина, односно јединица локалне 

самоуправе, највише једна трећина 

чланова надзорног одбора именује се 

из реда запослених у установи, на 

предлог репрезентативног синдиката 

установе, а уколико не постоји 

репрезентативни синдикат, на предлог 

већине запослених. 

Одредбама члана 43. и 44. 

Статута Културног центра „Доситеј 

Обрадовић“ Баточина прописано је да 

Надзорни одбор има три члана, од 

којих су два члана Надзорног одбора 

представници Оснивача, а један члан 

се бира из реда запослених у Установи 

на предлог репрезентативног 

синдиката, а уколико у Установи не 

постоји репрезентативни синдикат, на 

предлог већине запослених.  

На основу напред наведеног, на 

предлог овлашћеног предлагача за 

чланове Надзорног одбора Културног 

центра „Доситеј Обрадовић“ донето је 

решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-585/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

_________________________ 

 

На основу члана 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 

83/2014 -др.закон, 101/2016 - др.закон и 

47/2018), члана 16. став 2.  члана 17. 

став 3. и члана 21. став 1. Закона о 

јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), 

члана 40. став 2. и члана 44. став 1. 

Одлуке о усклађивању пословања 

Јавног предузећа "Лепеница Баточина" 

из Баточине са Законом о јавним 

предузећима („Сл. гласник општине 

Баточина'', бр. 19/17 - пречишћен текст 

и 33/17) и члана 40. тачка 13) Статута 

општине Баточина („Сл. гласник 

општине Баточина'', бр. 9/19), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 18.09.2020. 

године, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку мандата и именовању 

председника и чланова Надзорног 

одбора Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' из Баточине  

 

I Престаје мандат председнику и 

члану Надзорног одбора Јавног 

предузећа ''Лепеница Баточина'' из 

Баточине, због поднете оставке, и то: 

1. Радко Јовановић из Лапова, 

председник,  

2. Горица Танасијевић из 

Баточине, представник 

запослених, члан. 

 

II Именују се чланови Надзорног 

одбора Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' из Баточине, и то:  

1. Горан Мирковић из Баточине,   

2. Маријана Милошковић из 

Крагујевца, представник 

запослених. 

 

III Утврђује се да је Надзорни 

одбор Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' из Баточине у следећем 

саставу, и то: 

1. Никола Дукић из Баточине, 

председник,  

2. Горан Мирковић из Баточине, 

члан,  

3. Маријана Милошковић из 

Крагујевца, представник 

запослених, члан. 

 

IV Мандат именованих из става II 

oвог решења трајаће до истека мандата 

Надзорног одбора Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' из Баточине, 

именованог Решењем Скупштине 

општине Баточина број: 112-60/19-01 

од 17.12.2019. године. 
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V Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 -др.закон, 

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

40. тачка 13) Статута општине 

Баточина („Сл. гласник општине 

Баточина'', бр. 9/19),  којим је 

прописано да скупштина општине 

именује и разрешава надзорни одбор и 

директора јавног предузећа чији је 

оснивач. Такође, одредбама члана 16. 

став 2. и члана 17. став 3. Закона о 

јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019),  

прописано је да надзорни одбор јавног 

предузећа чији је оснивач аутономна 

покрајина или јединица локалне 

самоуправе има три члана, од којих је 

један председник и да председника и 

чланове надзорног одбора јавног 

предузећа чији је оснивач јединица 

локалне самоуправе именује орган 

одређен статутом јединице локалне 

самоуправе, на период од четири 

године, од којих је један члан 

надзорног одбора из реда запослених. 

 Одредбама члана 21. став 1. 

Закона о јавним предузећима 

прописано је да мандат председнику и 

члановима надзорног одбора престаје 

истеком периода на који су именовани, 

оставком или разрешењем.  

Радко Јовановић и Горица 

Танасијевић поднели су оставке на 

дужност председника, односно члана 

Надзорног одбора Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' из Баточине. 

Имајући у виду наведено, на 

предлог овлашћеног предлагача за 

председника и чланове Надзорног 

одбора Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' из Баточине донето је 

решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-586/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

 

_____________________ 

 

 

На основу члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. 

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

члана 116. став 5. и члана 117. став 3. 

Закона о основама система образовања 

и васпитања („Службени гласник 

Републике Србије“, број 88/2017, 

27/2018 – др. закони, 10/2019 и 6/2020) 

и члана 40. тачка 14) Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 18.09.2019. године, 

донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу и именовању члана 

Управног одбора Предшколске 

установе „Полетарац“ Баточина 

 

 

I Разрешава се Сања Поповић, 

медицинска сестра - васпитач из 

Лапова дужности члана Управног 

одбора Предшколске установе 

„Полетарац“ Баточина, из реда 

запослених, на лични захтев. 

 

II Именује се Зорана Вељковић из 

Бадњевца за члана Управног одбора 

Предшколске установе „Полетарац“ 

Баточина, из реда запослених. 

 

III Мандат именоване из става II 

oвог решења трајаће до истека мандата 
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Управног одбора Предшколске 

установе „Полетарац“ Баточина, 

именованог Решењем Скупштине 

општине Баточина број: 020-552/1801 

од 06.07.2018. године. 

 

IV Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 

32. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи и члана 40. тачка 14) 

Статута општине Баточина, којим је 

прописано да скупштина општине у  

складу са законом именује и разрешава 

управни одбор, надзорни одбор и 

директора установе, организације и 

службе чији је оснивач и у одредбама 

члана  116. став 5. Закона о основама 

система образовања и васпитања (у 

даљем тексту: Закон) којим је 

прописано да чланове органа 

управљања установе именује и 

разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе. 

 Одредбама члана 117. став 3. и 

5. Закона утврђено је да скупштина 

јединице локалне самоуправе 

разрешиће, пре истека мандата, 

поједине чланове, укључујући и 

председника или орган управљања 

установе на лични захтев члана и да 

изборни период новоименованог 

појединог члана траје до истека 

мандата органа управљања.  

Дана 17.07.2020. године, Сања 

Поповић, представник запослених, у 

складу са чланом 117. став 3. Закона, 

поднела је оставку на дужност члана у 

Управном одбору ПУ „Полетарац“ 

Баточина заведена под бројем: 020-

340/20-01. Предшколска установа 

„Полетарац“ Баточина је Скупштини 

општине доставила предлог за члана 

управног одбора из реда запослених.бр. 

020-419/20-01. 

 Имајући у виду наведено, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-587/20-01 од 18.09.2020. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Невена Митић 

___________________________ 

 

На основу члана 29. став 1. 

тачка 3. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 

87/2018), члана 7. Уредбе о саставу, 

начину и организацији рада штабова за 

ванредне ситуације ("Службени 

гласник РС", број 27/2020), члана 20. 

став 1. тачка 15. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС'', 

број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 

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

40. тачка 41. Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 18.09.2020. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Општинског штаба за 

ванредне ситуације 

на територији општине Баточина 

 

I  Образује се Општински штаб за 

ванредне ситуације на територији 

општине Баточина (у даљем тексту: 

Штаб), као оперативно стручно тело за 

координацију и руковођење заштитом 

и спасавањем у ванредним 

ситуацијама. 

Штаб чине командант, заменик 

команданта, начелник и 24 члана. 

Сваки од чланова је и носилац задатака 

цивилне заштите. 

 

У Штаб се именују:  
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КОМАНДАНТ ШТАБА: 

Здравко Младеновић, председник 

општине Баточина 

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА 

ШТАБА: Небојша Милосављевић, 

заменик председника општине 

Баточина 

НАЧЕЛНИК ШТАБА: Горан 

Васиљевић, радник Управе за ванредне 

ситуације Крагујевац. 

 

ЧЛАНОВИ ШТАБА: 

 

1. Невена Митић, председник 

Скупштине општине Баточина,  

2. Никола Полић, заменик 

председника Скупштине 

општине Баточина, 

3. Небојша Трајковић, помоћник 

председника општине 

Баточина, 

4. Ненад Милић, члан 

Општинског већа општине 

Баточина за област локално 

економски развој и управљање 

пројектима, 

5. Срђан Биорац, члан 

Општинског већа општине 

Баточина за област урбанизам, 

просторно планирање и развој 

инфраструктуре 

6. Нина Јевтић, начелник 

Општинске управе општине 

Баточина, 

7. Драгиша Ђуричковић, 

начелник Одељења за општу 

управу, људске ресурсе и 

послове органа општине 

Баточина, 

8. Ана Аничић, директор Дома 

здравља у Баточини, 

9. Дарко Игњатовић, извршилац 

за пољопривреду, шумарство 

и водопривреду Општинске 

управе општине Баточина, 

10. Срђан Лепојевић, вршилац 

дужности директора Центра за 

социјални рад ''Шумадија'' 

Баточина, 

11. Весна Барјактаревић, 

инспектор за заштиту животне 

средине, 

12. Никола Дукић, технички 

директор „ТМГ Топлота“ 

Баточина, 

13. Драган Бојић, директор Јавног 

предузећа ''Лепеница 

Баточина'' Баточина, 

14. Јелена Ивановић, извршилац у 

Одељењу за имовинско-

правне послове, урбанизам, 

грађевинарство, стамбено-

комуналне, инспекцијске 

послове и инвестиције 

Општинске управе општине 

Баточина, 

15. Јовица Станисављевић, 

извршилац за урбанизам и 

планску регулативу, 

16. Саша Голубовић, вршилац 

дужности директора КЦ 

''Доситеј Обрадовић'' 

Баточина,  

17. Снежана Ђорђевић, директор 

ОШ „Свети Сава“ Баточина, 

18. Мирјана Стајић, директор ПУ 

„Полетарац“ Баточина, 

19. Бојана Ђорђевић, директор 

СШ „Никола Тесла“ Баточина, 

20. Дејан Златић, начелник ПС у 

Баточини, 

21. Стеван Деспић, директор 

пословнице 

"Електрошумадија"из 

Баточине, 

22. Славомирка Милојевић, 

секретар Општинске 

организације "Црвеног крста" 

Баточина, 

23. Јован Ђорђевић, референт у 

ЦМО за ЛС Крагујевац,  

24. Драган Младеновић, командир 

ВСЈ у Баточини 

 

II  Штаб, по потреби, посебним 

актом образује помоћне стручно-

оперативне тимове за специфичне 

задатке заштите и спасавања. 
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III  Штаб обавља следеће послове: 

 

1. Руководи и координира рад 

субјеката система смањења 

ризика од катастрофа и 

управљања ванредним 

ситуацијама на спровођењу 

утврђених задатака; 

2. Руководи и координира 

спровођење мера и задатака 

цивилне заштите; 

3. Разматра процене ризика, 

планове заштите и спасавања и 

друга планска документа и даје 

препоруке за њихово 

унапређење; 

4. Прати стање и организацију 

система смањења ризика од 

катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама и 

предлаже мере за њихово 

побољшање; 

5. Наређује употребу снага 

система смањења ризика од 

катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама, 

средстава помоћи и других 

средстава која се користе у 

ванредним ситуацијама; 

6. Стара се о редовном 

информисању и обавештавању 

становништва о ризицима и 

опасностима и предузетим 

мерама; 

7. Процењује угроженост од 

настанка ванредне ситуације и 

доставља предлог за 

проглашење и укидање 

ванредне ситуације; 

8. Наређује приправност субјеката 

и снага система смањења ризика 

од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама; 

9. Сарађује са другим штабовима 

за ванредне ситуације; 

10. Ангажује субјекте од посебног 

значаја; 

11. Учествује у организацији и 

спровођењу мера и задатака 

обнове, реконструкције и 

рехабилитације, узимајући у 

обзир смањење ризика од 

будућих ванредних ситуација; 

12. Израђује предлог годишњег 

плана рада и предлог годишњег 

извештаја о раду и доставља 

надлежном органу на усвајање; 

13. Образује стручно-оперативне 

тимове за извршавање 

специфичних задатака из 

области заштите и спасавања; 

Члан штаба за ванредне ситуације је 

дужан да се одазове и учествује у 

обуци. 

 

IV Општински штаб за ванредне 

ситуације поред послова из става III 

ове Одлуке обавља и следеће послове: 

1. Именује поверенике и заменике 

повереника цивилне заштите; 

2. Ставља у приправност и 

ангажује субјекте од посебног 

значаја за заштиту и спасавање 

у јединицама локалне 

самоуправе; 

3. Предлаже субјекте од посебног 

значаја за јединицу локалне 

самоуправе; 

4. Обавља друге послове у складу 

са законом. 

 

V  Решење доставити 

именованим лицима из става I овог 

решења и архиви. 

 

VI     Даном доношења овог решења, 

престају да важе решења Скупштине 

општине Баточина  бр. 020-1176/17-01 

од 01.12.2017. године (''Службени 

гласник општине Баточина'', 31/17), 

020-193/19-01 од 22.02.2019. године  

(''Службени гласник општине 

Баточина'', 5/19) и 020-747/19-01 од 

25.10.2019. године  (''Службени 

гласник општине Баточина'', 21/19). 

 

VII  Ово решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина”. 

 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XVIII                                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 

 249 

 О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за додошење овог 

Решења садржан је у члану 29. став 1. 

тачка 3.  Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 

87/2018), (удаљем тексту: Закон) којим 

је прописано да јединице локалне 

самоуправе, у оквиру својих 

надлежности, у области смањења 

ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама образују штаб 

за ванредне ситуације, члана 41. став 1. 

тачка 5. Закона, којим је прописано да 

за праћење активности на смањењу 

ризика од катастрофа и координацију и 

руковођење у ванредним ситуацијама 

образују се штабови за ванредне 

ситуације за територију општине-

општински штаб за ванредне ситуације 

који образује надлежни орган орган 

општине, члану 42. Закона којим је 

прописан састав штабова за ванредне 

ситуације, члану 43. Закона којим је 

прописана надлежност штабова за 

ванредне ситуације, члана 7. Уредбе о 

саставу, начину и организацији рада 

штабова за ванредне ситуације 

("Службени гласник РС", број 27/2020) 

којим је прописано да штаб чине 

командант штаба, заменик команданта 

штаба, начелник и чланови штаба, да је 

командант штаба председник општине, 

да је заменик команданта заменик 

председника општине, односно 

помоћник председника општине или 

члан општинског већа, да је начелник 

штаба представник надлежне службе, 

изузетно, начелник штаба може бити 

лице ван надлежне службе, по 

претходно добијеној сагласности 

руководиоца надлежне службе, а 

чланови штаба су представници органа 

општине у чијем делокругу су послови 

из области: одбране; информисања; 

инспекције; комуналних делатности; 

стамбених послова; здравства; 

пољопривреде, водопривреде, 

шумарства; рада; социјалне политике; 

заштите животне средине; образовања; 

урбанизма; грађевинарства; саобраћаја; 

геологије, рударства и енергетике и 

други у складу са проценом општинске 

управе и организационе јединице 

надлежне службе, руководиоци јавних 

предузећа, привредних друштава, 

представници Министарства 

унутрашњих послова, представник 

Војске Србије, Црвеног крста Србије, 

удружења грађана, других правних 

лица и установа и други у складу са 

предлогом општинске управе и 

организационе јединице надлежне 

службе за територију општине. 

Разлог за доношење овог 

Решења, садржан је у потреби да се 

састав штаба усклади са тренутним 

кадровским решењима на територији 

општине Баточина, законским и 

подзаконским актима, како би штаб у 

пуном саставу могао обављати послове 

проглашавања и управљања ванредним 

ситуацијама, системом заштите и 

спасавања људи, материјалних и 

културних добара и животне средине, 

подизања на виши ниво капацитета 

укупног система управљања ванредним 

ситуацијама, на територији општине 

Баточина. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-588/20-01 од 18.09.2020. 

године                                                                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                

Невена Митић 
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