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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 и 24/20),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 30.03.2021.
године, у 9,10 часова, донела је:

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 Бранка
Вучковић из Баточине, изабрана са
Изборне листе Александар Вучић - За
нашу децу., дана 19.03.2021. године,
поднела је писану оставку на
одборнички мандат, оверену код
Општинске управе општине Баточина
под Ов. бр. 434/21 од 19.03.2021.
године.
У складу са чланом 46. став 4.
Закона
о
локалним
изборима,
Скупштина општине Баточина је
утврдила
престанак
мандата
одборника Бранке Вучковић из
Баточине, због поднете оставке.
На основу наведеног, дана
30.03.2021. године, у 9,10 часова,
Скупштина општине Баточина донела
је Одлуку као у диспозитиву.
Поука о правном средству:
Против ове Одлуке може се изјавити

О Д Л У К У
о престанку мандата одборника
Скупштине општине Баточина
I Утврђује се да је Бранки
Вучковић из Баточине, одборнику
Скупштине општине Баточина са
Изборне листе Александар Вучић – За
нашу
децу.,
престао
мандат
одборника, због поднете оставке.
II Ову Одлуку објавити у
„Службеном
гласнику
општине
Баточина“.
Образложење
Правни основ за доношење
Одлуке
о
престанку
мандата
одборника
Скупштине
општине
Баточина садржан је у одредбама
члана 46. став 1. тачка 1. Закона о
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Образложење

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-239/21-I од 30.03.2021.
године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
________________________

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.
Одборнику Бранки Вучковић,
изабране
са
Изборне
листе
Александар Вучић - За нашу децу.,
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
доделила мандат кандидату за
одборника са напред наведене
изборне листе Ивани Јовановић из

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 24/20) и Извештаја Одбора за
административно-мандатна питања,
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 30.03.2021.
године, у 9,25 часова, донела је:
О Д Л У К У
о потврђивању мандата одборника
Скупштине општине Баточина
I Потврђује
се
мандат
одборника Ивани Јовановић, рођеној
15.02.1998. године, студент из Брзана,
са Изборне листе Александар Вучић За нашу децу..
II Мандат
одборника
Иване
Јовановић 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“.
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Брзана и издала Уверење о избору за
одборника. Кандидат за одборникa
Ивана Јовановић 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
кандидату за одборника Скупштине
општине Баточина бр. 013-15/21-I од
30.03..2021. године и Уверења о
избору Иване Јовановић за одборника
бр. 013-16/21-I од 30.03..2021. године,
и предложио Скупштини општине
Баточина
да
потврди
мандат
предложеном
кандидату
за
одборника.
На основу наведеног, дана
30.03..2021. године, у 9,25 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.

ГОДИНА 2021.

др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018) и члана 40. тачка 64) Статута
општине
Баточина
(„Службени
гласник општине Баточина“, бр. 9/19),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 30.03.2021.
године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о усвајању Извештаја о раду и
финансијског извештаја установе
Центар за социјални рад за
општине Баточина, Рача и Лапово
„Шумадија“ Баточинa за 2020.
годину
I Усваја се Извештај о раду и
финансијски
извештај
установе
Центар за социјални рад за општине
Баточина, Рача и Лапово „Шумадија“
Баточинa за 2020. годину, бр. 551-0028/3-21 од 05.02.2021. године.
II Ово Решење са извештајем
објавити у „Службеном гласнику
општине Баточина“.
III Решење доставити: установи
Центар за социјални рад за општине
Баточина, Рача и Лапово „Шумадија“
Баточинa, оснивачу и архиви.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-242/21-I од 30.03..2021.
године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
_________________________

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-244/21-I од 30.03.2021.
године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић

На основу члана 32. став 1.
тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 -
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА, РАЧА И ЛАПОВО „ШУМАДИЈА“ОДЕЉЕЊЕ БАТОЧИНА ЗА 2020.ГОДИНУ

БАТОЧИНА, ЈАНУАР 2021. ГОДИНЕ
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ЗАШТИТА КОРИСНИКА И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА У СОЦИЈАЛНОЈ
ЗАШТИТИ
Непосредна заштита корисника се обавља уз примену начела и метода
комплексног социјалног рада.
Центар је у протеклој 2020. години непосредно и благовремено пружао
социјалну заштиту за 1.260 лица што је незнатно више у односу на предходну
годину и велики број у односу на укупан број становника који су из различитих
разлога били у стању социјалне потребе. Анализом стања у предходним годинама,
уочава се пораст лица којима је неопходна друштвена брига и заштита као
лицима у стању социјалне потребе. Ова примарна делатност Центра у ствари је и
законска и друштвена обавеза у пружању одговарајућих облика, мера и услуга
социјалне заштите и у наредном периоду, што ће захтевати максимално
ангажовање расположиве кадровске структуре у Центру која мора одговорити
најсложенијим задацима.
Укупан број корисника у 2020. години можемо поделити на четири
категорије лица и то:
- Деца (0-17) чији је укупан број износио - 285 лица
- Млади (18-25) чији је укупан број износио- 296 лица
- Одрасли (26-64) чији је укупан број износио-362 лица.
- Стари (65 и више) чији је укупан број износио- 317 лица.
Деци је пружена заштита у 2020. години по следећим категоријама:
новчана социјална помоћ 66 деце
додатак за помоћ и негу другог лица 14 деце
увећан додатак за помоћ и негу другог лица 3 деце
смештај деце у хранитељске породице (деца без родитељског старања, деца
без адекватног родитељског старања) 15 деце
- једнократне новчане помоћи 59 деце
- саветодавни рад 32 деце.
- остале услуге 70
Што се тиче се се тиче младих лица у току 2020.године пружена је заштита по
следећим категоријама:
- новчана социјална помоћ 32 лица
- увећани додатак за помоћ и негу другог лица 12 лица
- додатак за помоћ и негу другог лица 5 лица
- смештај у установу социјалне заштите 0 .лице
- једнократне новчане помоћи 96 лица
- саветодавни рад 63 лица.
- остале услуге 84 лица.
-
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У току 2020.године, заштита је пружена и одраслим лицима, по следећим
категоријама:
Категорија:
новчана социјална помоћ
додатак за помоћ и негу другог лица
смаштај у установе социјалне заштите
увећан додатак за помоћ и негу другог лица
једнократне новчане помоћи.
саветодавни рад
остале услуге

Број:
77 породица
18 лица
0 лица
3 лица
105 лица
85 лица
54 лица

У току 2020. године, заштита је пружена и старим лицима, по следећим
категоријама:
Категорија:
новчана социјална помоћ
додатак за помоћ и негу другог лица
увећани додатак за помоћ и негу другог лица
смештај у установе социјалне заштите
једнократне новчане помоћи
саветодавни рад
остале услуге

Број:
78 породица
29 лица
12 лица
5 лица
54 лица.
80 лица
49 лица

Услуге, мере и облици социјалне заштите у 2020. години које су
финансиране из Републичког буџета а сходно Закону о социјалној заштити РС и
Породичног закона РС су следеће:
-

смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу,
додатак за помоћ и негу од стране другог лица,
увећани додатак за помоћ и негу ,
новчана социјална помоћ,
оспособљавање за рад,
остале услуге социјалног рада.
ПРАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
( ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Општине и градови се веома разликују у погледу реализације „проширених
видова заштите“ што је резултат не само различитих материјалних могућности већ
и разлика у разумевању потреба за унапређењем система социјалне заштите на
локалном нивоу.
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У једном броју општина „проширени“ видови заштите су дефинисани као
права у посебним правним актима док је у неким општинама њихова реализација
неуредна и неизвесна. Општина Баточина спада у ред општина које су права из
области социјалне заштите дефинисала посебним правним актом односно Одлуком
о социјалној заштити општине Баточина, која се са Изменама и допунама
примењује од 2012. године и представља једану од основа рада Центра за
социјални рад на локалном нивоу.
Законом о социјалној заштити Републике Србије и Одлуком о социјалној
заштити општине Баточина предвиђено је да се из буџета локалне заједнице
финансирају следећа права и услуге социјалне заштите:
дневне услуге у заједници (дневни боравак за децу и
омладину ометену у развоју, помоћ у кући старим, болесним и инвалидним
лицима)
подршка за самосталан живот – помоћ младима за становање
уз подршку,
саветодавно-терапијске, социјално едукативне услуге
(терапијске, саветодавне, социјално-едукативне услуге, медијација, мобилни
тим за хитне интервенције).
Нарочиту пажњу локална заједница, посветила је праву на различите врсте
материјалне подршке која је имала за циљ обезбеђивање егзистенцијалног
минимума и подршке социјалној укључености појединаца и породица кроз:
- Право на једнократне новчане помоћи коју је остварило 357 лица,од којих
је 340 признато по захтеву странака а 17 по службеној дужности.
- У извештајном периоду, у пет случаја је признато је право на надокнаду
погребних трошкова.
- Право на опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите или
другу породицу остварило је једно малолетно лице и три стара лице.
-

У току 2020.године није било трошкова превоза за малолетна лица са
посебним потребама па самим тим ни трошкова пратиоца као ни привременог
смештаја у прихватилишта .
Одлуком о проширеним правима Општине Баточина регулисано је и право
на једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању социјалне потребе.
Преко Центра за социјални рад ова помоћ у новцу исплаћена је члановима
породица корисника новчане социјалне помоћи и члановима породица које нису
корисници новчане социјалне помоћи и то:
породице које су корисници новчане социјалне помоћи...........................216 .
породице које нису корисници новчане социјалне помоћи.......................141 .
УКУПНО
.................................................................................................. 357.
Из буџета Општине Баточина издвојена су и средства на име плаћања
трошкова набавке погребне опреме за кориснике новчане социјалне помоћи као и
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за лица која из формално правних разлога за живота нису користила ово право што
је приказано у прегледу прихода и расхода Центра за социјални рад „ Шумадија „
Баточина за 2020. годину.
Током 2020. године, Центар за социјални рад активно је сарађивао са „Нивеус
тимом“ из Горњег Милановца као агенцијом која је пружала „Помоћ у кући
старим, болесним и инвалидним лицима,“ чији је основни циљ био побољшање
квалитета живота наведеним категоријама лица, смањење броја незапослених лица
из популације тешко запосливих лица и корисника новчане социјалне помоћи
коју остварују преко Центра за социјални рад „Шумадија“ за општине Баточина,
Рача и Лапово.
На непостредном пружању услуге помоћ у кући ангажовано је више
геронтодомаћица које су биле распоређене по домаћинствима на територији
читаве општине Баточина. У току и након окончања спроведено је анкетирање
корисника услуга, из кога се могло закључити да је овај вид помоћи старим,
болесним и инвалидним лицима неопходан и да би од непроцењивог значаја била
одрживост ове услуге. Пружањем наведених услуга, постигнути су постављени
циљеви а битно је напоменути и то да се у овом периоду смањио број захтева и
потребе за институционалним збрињавањем лица из наведене циљне групе.
Током 2020. године Центар за социјални рад имао је веома успешну сарадњу
са локалном самоуправом у свим сегментима рада. Сарадња се огледала кроз
многобројне контакте обављене на официјалним скуповима као и кроз разговоре
између овлашћених представника локалне самоуправе и овлашћених представника
Центра за социјални рад „Шумадија“ Баточина.
На бази досадашњих искустава, очекујемо још квалитетнију
сарадњу са
локалном самоуправом и другим установама и институцијама, која би се огледала у
узајамном решавању проблема из области социјалне тако и других видова заштите
и на тај начин битно побољшао квалитет живота становника општине Баточина.
В.Д. ДИРЕКТОР-а,
Павловић Бранислав
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА, РАЧА И ЛАПОВО „ШУМАДИЈА“
БАТОЧИНА
ЗА 2020. ГОД.
ПРИХОДИ:
733121 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХНИВОАВЛАСТИ................................3.361.298,92
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ОПШТИНА БАТОЧИНА
УКУПНО:
3.361.298,92
РАСХОДИ:
423000 услуге по уговору...............................................................................572.109,20
425000 одржавање опреме...............................................................................15.000,00
426000 материјали............................................................................................10.730,50
472611 НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА У СЛУЧАЈУ
СМРТИ.........................................369.768.62
472931 ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ
ПОМОЋИ..................................................2.380.320.60
51 2 000 административна опрема штампач...........................................................13.370.00
УКУПНО:
3.361.298,92
Шеф рачуноводства
В.Д. ДИРЕКТОР.
Весна Павловић
Бранислав Павловић
_________________________________________________________
РЕШЕЊЕ
На основу члана 32. став 1.
о усвајању Извештаја о раду и
тачка 8. Закона о локалној самоуправи
финансијског извештаја установе
(„Службени
гласник
Републике
Дом здравља Баточина за 2020.
Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 годину
др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018) и члана 40. тачка 64) Статута
општине
Баточина
(„Службени
I Усваја се Извештај о раду и
гласник општине Баточина“, бр. 9/19),
финансијски извештај установе Дом
Скупштина општине Баточина, на
здравља Баточина за 2020. годину, бр.
седници одржаној дана 30.03.2021.
09-55-2/21–02 од 05.02.2021. године.
године, донела је:
II Ово Решење са извештајем
објавити у „Службеном гласнику
општине Баточина“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-245/21-I од 30.03.2021.
године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић

III Решење доставити: установи
Дом здравља Баточина, оснивачу и
архиви

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА
Број: 09 - 55-2/21 - 02
Датум: 05.02.2021.год.
Баточина

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020.ГОДИНУ
ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА

Баточина 05.02.2021. године

Дом здравља Баточина
пружа примарну здравствену заштиту за 10809
становника Општине Баточина ( 11 насељених места) на територији површине
136 километара квадратних, као и за становнике насељених места суседних
општина која се граниче са Општином Баточина.
Такође треба имати у виду близину ауто пута, односно коридора 10 и важних
магистралних саобраћајница
и збрињавање значајног броја пролазних
пацијената.
Здравствена заштита
у Дому здравља Баточина организована је по
функционалном принципу у следећим службама:
-

Служба
здравствене
заштите
одраслог
становништва и стоматолошке здравствене заштите,

-

Служба здравствене
заштите
поливалентне патронаже

-

Служба
Специјалистичко – консултативних
делатности
и медицинске и лабораторијске
дијагностике

10

жена, деце и

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

-

ГОДИНА 2021.

Служба за економско-финансијске , правне , опште
и техничке послове.

Здравствена заштита је организована
у Баточини, као и у здравственим
амбулантама у Брзану и Бадњевцу.
Дом здравља Баточина по Уговору о финансирању за 2020.годину је имао 72
радника у примарној здравственој заштити и 4 радника у стоматологији, укупно
уговорених радника са РФЗО 76 радника.
Дом здравља је имао и 5 неуговорених радника које је финансирао Оснивач СО
Баточина( лекар, два медицинска техничара и два возача санитетског возила).
У Дому здравља Баточина служба опште медицине са хитном помоћи ради 24 часа ,
непрекидно током календарске године.
ФИНАНСИЈСКО ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ
- РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

у хиљ.дин.

План 2020.

1. ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ

106.215

2.ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

Изврш.2020. %И/П
103.224

97,19

2.798

2.832

101,22

3.ЛЕКОВИ И
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИ. МАТЕРИЈАЛ

5.124

6199

120,98

4.ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ ТРОШК.

13.061

10.911

83,54

8.748

7.734

88,41

4.313
1.600

3.171
1.066

73,53
66,63

1.600

2.528

158,00

130.398
1.300
131.698

126.754
742
127.496

97,21
57,08
96,81

4.1. ЕНЕРГЕНТИ
4.2. МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШК.
5.. ЛЕК ВАН УГОВОРА
6.ОТПРЕМНИНЕ, ЈУБ.НАГРАДЕ ,ПОМОЋ.
УКУПНО РФЗО :
7. ЈАВНИ РАД
УКУПНО РФЗО :
( 2020. год. 1-7)
-. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

1.542

11

771

50,00
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( ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ)
- ДОНАЦИЈА
- СО БАТОЧИНА
- ДЗ БАТОЧИНА- сопствена средства
- БУЏЕТ РС Министарство здравља
УКУПНО ДЗ:

12.200
13.047
1.100
3.489
163.076

231
11.152
1.023
3.246
143.919

1,90
85,48
93,00
93,04
88,26

Од укупно планираних средстава у износу од 13.047.081 динара за 2020.годину,
Дому здравља Баточина од оснивача општине Баточина
обезбеђена
су
средства у износу од 11.152.268.66
динара и то по следећим апропријацијама:
у дин.
План 2020.

Извршење 2020.

%И/П

410- расходи за запослене

5.827.081

5,381.912,18

92,36

421- стални трошкови

1.470.000

1.256.456,52

85,48

423- услуге по уговору

1.500.000

1.134.707,55

75,65

424- специјализоване усл.

350.000

179.200,00

51,20

425- текуће поправке и одрж.

1.600.000

1.114.595,20

69,67

426- материјални трошкови

1.300.000

1.188.390,19

91,42

512- набавка опреме

1.000.000

897.007,02

89,70

13.047.081

11.152.268,66

УКУПНО ОСНИВАЧ :

85,48

Од укупно планираних средстава за 2020.годину Дому здравља Баточина од
оснивача Дома здравља, општине Баточина уплаћена средства
износила су
11.152 у хиљадама динара, која су утрошена за покриће неопходних трошкова из
текућег пословања и набавку одређене потребне опреме.
У току 2020.године Дому здравља Баточина из Буџета Републике Србије од
Министарства здравља су уплаћена средства гранта која су износила 1.744
у хиљадама динара, која су утрошена за набавку нове медицинске опреме ,
материјала и унапређење пружања примарне здравствене заштите становницима
општине Баточина и осталим корисницима.
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Дом здравља је остварио сопствене планиране приходе у износу од 1.010 у
хиљадама динара, који су утрошени за покриће осталих трошкова из текућег
пословања.
Дом здравља је остварио приходе од Националне службе запошљавања
Републике Србије по основу организовања Јавног рада у износу од
742 у
хиљадама динара која су наменски утрошена.
По готовинском обрачуну за 2020. годину Дом здравља је позитивно пословао и
наменски располагао финансијским средствима .
У 2020. години је Дом здравља Баточина здравствену заштиту својим корисницима
пружао у условима проглашене владајуће епидемије COVID 19.
Након проглашене наведене епидемије у марту 2020. године и увођења
двомесечног ванредног стања са свим потребним мерама , дом здравља је пружао
редовну здравствену заштиту подједнако квалитетно и NE COVID пацијентима и
COVID PACIJENTIMA у складу са свим упутствима Министарства здравља, ИЗЈЗ
Батут , Владе Републике Србије и Општине Баточина у току целе 2020.године.
Наведена епидемија је имала свој утицај на обим извршења свих здравствених
услуга које су се пружале пацијентима у Дому здравља Баточина у 2020.години.
План куративних услуга је извршен у просеку у свим службама у обиму просечно
око 80 %, док су превентивне услуге у Службама за здравствену заштиту жена и
деце извршене у обиму од 60 до 85% , а одраслог становништа око 20%.
Дом здравља је у одвојеним КОВИД амбулантама пружао услуге КОВИД
пацијентима током целог периода редовно.
Дом здравља је у 2020.години здравствену заштиту својим корисницима пружао у
складу са већ утврђеним потребним нивоом квалитета који је утврдило
Министарство здравља Републике Србије.
Ускладу са напред наведеним у Дому здравља је радила Комисија за квалитет која
је свој рад базирала на континуираном праћењу и побољшању квалитета пружања
свих здравствених услуга у Дому здравља.
Tакође треба напоменути да је остварење превентивних прегледа у 2020.години
остварено у складу са наведеном епидемијом.
У оквиру превентивних услуга
извршена је планирана имунизација по животним добима становништва као и
редовна вакцинација против сезонског грипа.
У 2020.години је у оквиру делатности Дома здравља Баточина спроведенe су
значајне активности везано за превенцију незаразних болести, а нарочито болести
срца и крвних судова и шећерне болести у обиму који је био у складу са насталом
епидемијом.
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Доступност здравствене заштите сваком кориснику је обезбеђена свакодневним
организовањем рада, праћењем и вршењем благовременог и континуираног
снабдевања неопходним лековима, медицинским , лабораторијским и осталим
материјалом, енергентима и другим средствима потребним за рад Дома здравља
Баточина.
Треба истаћи да је у 2020.години до проглашења епидемије , редовно и успешно
радила школа за труднице у адаптираним и опремљеним просторијама , које је
донирала Компанија „Роса“.
Стоматолошка служба је извршила План рада за 2020.годину у обиму који је био
могућ у складу са проглашеном епидемијом.
У Дому здравља су редовно одржавани стручни колегијуми током године на
којима је било речи о актуелним темама везаним за пружање квалитетне и
благовремене здравствене заштите и организацији рада свих служби у
новонасталим условима проглашене епидемије КОВИД 19. Такође је било речи о
примени одговарајућих медицинских процедура у Дому здравља Баточина.
Стручни савет и Комисија за унапређење квалитета рада су радили у складу са
усвојеним Плановима и Програмима за 2020.годину и епидемојом КОВИД 19.
Вршена је унутрашња контрола квалитета рада од стране директора и екстерна од
стране овлашћених институција, а резултати су били добри.
Вршена је медицинска едукација лекара и медицинских техничара током целе
2020 .године у складу са новонасталом ситуацијом.
У оквиру превентивних активности патронажна служба Дома здравља Баточина
успешно је спровела више акција у почетку 2020.године из различитих области
превентивне здравствене заштите мале деце, предшколске деце, школске деце и
одраслог становноштва. до проглашења епидемије КОВИД 19. Акције су
спроведене на терену ( у вртићу ,школи или на одређеним местима у насељима
наше општине ) уз успешан одзив.
Дом здравља Баточина је у почетку 2020.године, до проглашења епидемије
КОВИД 19,
учествовао у свим препорученим акцијама Института за јавно
здравље Крагујевац, везано за превентивну здравствену заштиту и имао
задовољавајуће резултате.
Дом здравља Баточина је наставио активно учешће и почетком 2020.године до
проглашења епидемије КОВИД 19 у Пројекту Поште Србије и оснивача СО
Баточина који има за циљ обезбеђивање сталне и квалитетне здравствене заштите
становника у сеоским срединама.
У 2020. години су спроведене одговарајуће мере за смањење трошкова пружања
здравствених услуга и учињено је следеће:
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1. Снабдевање у Дому здравља је вршено у складу са законом о јавним набавкама
уз контролисане и рационалне набавке лекова и потребног медицинског
материјала.
Вођена је уредна и стална контрола утрошених лекова и материјала.Пацијенти су
добијали потребне лекове уз рационалну фармакотерапију у лечењу.
Сви пацијенти су били збринути у току „златног сата“ уз могућност транспорта
хитних случајева санитетским возилом опремљеним најсавременијом опремом за
реанимацију уз стручну медицинску пратњу.
2.Превентивни рад је подигнут на виши ниво у свим службама што је дало
позитиван и финансијски ефекат и утицало на смањење трошкова пружања
здравствене заштите.
3. Мере за праћење потрошње лекова, медицинског и осталог материјала биле су на
снази током целе године и дале позитивне финансијске ефекте.
4.Вођена је стална евиденција коришћења и сервиса возила за превоз пацијената .
Трошкови одржавања возила су смањени, квалитет транспорта пацијената у
великој мери побољшан.
5.Рационална употреба енергената за превоз пацијената била је заступљена у Дому
здравља.
6.Наплата и евиденција партиципације је уредно вршена чиме је остварен
позитиван финансијски ефекат.
7.Адекватна примена дијагностичких поступака у лечењу пацијената од стране
лекара у свим службама допринела је смањењу трошкова пружања здравствене
заштите.
8.Финансијска средства за финансирање здравствене заштите како дозначена по
Уговору о финансирању здравствене заштите за 2020.годину , тако и остала
финансијска средства( остали приходи) - донације, сопствена средства и
финансијска средства дозначена од оснивача – локалне самоуправе , употребљена
су наменски за финансирање здравствене заштите уз стално присутне мере штедње
и рационализације.
9.Вредност прописаних издатих лекова на рецепт у 2020.години кретала се у
оквиру планираних средстава , осим у случајевима када је уз оправдано
образложење могла
бити прекорачена , поткрепљено медицинском
документацијом пацијента .Дом здравља је контролисао оправданост прописивања
одређених врста и количина лекова пацијентима под условом да се пацијентима ни
у једном случају не ускрати право потпуне и потребне квалитетне здравствене
заштите.Обзиром да су лекари у свом раду у лечењу пацијената користили
рационалну фармакотерапију не умањујући квалитет услуга које су пружане,
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10.Планирана вредност микробиолошких услуга за 2020.годину је у потпуности
испоштована , односно остварене су уштеде уз рационалност у пословању , али без
смањења квалитета пружања здравствених услуга .
11.У 2020.години вршено је рационално и оправдано упућивање пацијената на
виши ниво коришћења здравствене заштите и вођена је тачна евиденција истог .
12.Дом здравља је у 2020.години здравствену делатност обављао уз рационално
коришћење радног времена са бројем запослених радника који је у складу са
Планом кадрова Министарства здравља, односно са уговореним бројем радника .
У мају 2020. године Министарсво је дало сагласност за пријем 10 радника за рад у
КОВИД амбулантама за збрињавање ковид пацијената.
Наведеним мерама рационализације и штедње Дом здравља Баточина је у значајној
мери у 2020.години , смањио трошкове текућег пословања и остварио значајне
уштеде финансијских средстава по одређеним наменама, а тако остварена
финансијска средства уложио у унапређење здравствене заштите коју пружа
пацијентима.
И поред спроведених мера штедње и рационализације, остварено је и редовно
одржавање и стварање пристојног уредног и функционалног амбијента за рад у
Дому здравља.
Важно је напоменути да „заштитнику пацијентових права Дома здравља“ није
поднет ниједан приговор на рад
Дома здравља у оквиру пружања свих
здравствених услуга у 2020.години.
Посебно треба истаћи да је Дом здравља Баточина у 2020.години у потпуности
одржао квалитет свог рада у складу са званичном Акредитацијом, добијеном у
октобру 2019.године
од Агенције за акредитацију здравствених установа
Министарства здравља Републике Србије у трајању од 7 године, што представља
велики успех за Дом здравља Баточина и званичну потврду квалитета рада и
услова везано за пружање квалитетних здравствених услуга пацијентима и
грађанима Општине Баточина.
Тимски рад у колективу, добар рад Управног одбора, добра сарадња са локалном
самоуправом – оснивачем, Филијалом РФЗО-а Крагујевац, ИЗЈ Крагујевац,
ресорним министарством и свим привредним и државним субјектима у окружењу ,
допринело је да Дом здравља Баточина пословну 2020.годину заврши са
задовољавајућим резултатима у својој делатности у условима трајања епидемије
КОВИД 19.
Посебно треба истаћи допринос Оснивача СО Баточине у подизању квалитета
пружања здравствених услуга везано за
опремање Дома здравља новом
медицинском , информатичком и осталом потребном опремом као што је од
посебног значаја :
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набавка новог
кардиотокографа у сарадњи са
одговарајућим Министарством за
унапређење
популационе политике
Републике Србије
за
реализацију мера популационе политике, у циљу
очувања и унапређења репродуктивног здравља ,
што је неопходно за успешан рад Саветовалишта за
репродуктивно здравље које ради у оквиру Дома
здравља Баточина.
Све ово доприноси и даље ће доприносити
успешној борби против неплодности и успешном
путу ка здравом материнству.

Такође треба напоменути да је у 2020. радило Саветовалиште репродуктивно
здравље у Дому здравља.
Имајући у виду напред наведено , рад у условима епидемије може се
констатовати да су мере и активности које су спроведене, као и задовољавајуће
испуњење плана пружања здравствених услуга ,
економично и наменско
располагање укупним финансијским средствима Дома здравља у 2020. години ,
имало је за последицу позитиван финансијски резултат , а посебно важно
постигнут је значајно висок ниво задовољства пацијената свим пруженим услугама
од стране Дома здравља Баточина у 2020.години и то како НЕ КОВИД
пацијентима, тако и КОВИД пацијентима.
ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА
ДИРЕКТОР:
Др АНА АНИЧИЋ
________________________________________________________
РЕШЕЊЕ
На основу члана 32. став 1.
о усвајању Извештаја о раду и
тачка 8. Закона о локалној самоуправи
финансијског извештаја
(„Службени
гласник
Републике
Предшколске установе
Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 „Полетарац“ Баточина за 2020.
др.закон, 101/2016 - др.закон и
годину
47/2018) и члана 40. тачка 64) Статута
општине
Баточина
(„Службени
I Усваја се Извештај о раду
гласник општине Баточина“, бр. 9/19),
Предшколске установе „Полетарац“
Скупштина општине Баточина, на
Баточина за радну 2019/2020. годину
седници одржаној дана 30.03.2021.
бр. 213-1 и финансијски извештај за
године, донела је:
2020. годину бр. 231/2021 од
05.02.2021. године.
II Ово Решење са извештајем
објавити у „Службеном гласнику
општине Баточина“.

17

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

III Решење
доставити:
Предшколској установи „Полетарац“
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-243/21-I од 30.03.2021.
године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ
за радну 2019/2020.годину

Баточина август 2020.год

Предшколска установа „Полетарац“ Баточина
Ул. „Краља Петра I “ бр. 73.
Телефон: 034/6842-324 и 6842-419
email:poletaracpubatocina@gmail.com
Факс: 034/6842-324
Полазне основе
Предшколска установа „Полетарац“ Баточина основана је 1979. под именом
Дечији вртић „ Полетарац“.
Састав Установе чине: централни објекат у Баточини, издвојене групе са
полудневним боравком у Бадњевцу, Брзану и Жировници.
Установа остварује предшколско васпитање и образовање деце у складу са
основама програма предшколског васпитања и образовања, утврђени су циљеви,
врсте, обим, облици и трајање васпитно образовног рада.
Основна делатност Установе је васпитање, образовање, нега и исхрана,
превентивно-здравствена и социјална заштита деце од десет месеци до поласка у
школу.
У централном објекту је укупно седам радних соба и фискултурна сала .
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Радне собе су опремљене новим намештајем који одговара узрасту деце,
нормативима, захтевима програма и условима које даје простор.
Дидактичка средства, АВ средства и остали материјали за рад и игру такође су
набављени у складу са узрастом, програмима (припремни предшколски програм и
програм за млађе узрасте), броју деце, развојним потребама и условима које пружа
простор.
За извођење васпитно-образовног рада користе се и други простори: двориште,
холови, тераса.
Опрему отвореног простора чине справе за игру, клупе,
летњиковац.
Бројно стање деце
Место
Баточина
Баточина
Брзан
Жировница
Бадњевац
Укупно

Боравак
Целодневни
Полудневни( 4сата)
Полудневни(6сати)
Полудневни (6 сати)
Полудневни (4 сата)

Број група
6
2
1
1
1
13

Број деце
131
27
12
26
19
254

ПОНУДА ПРОГРАМА И УСЛУГА

У процесу планирања, програмирања и евалуације, поред васпитача, стручног
сарадника, просветних саветника, равноправно учествују и родитељи, а посебно
место заузимају деца.
Програм неге и васпитања деце узраста до 3 године
Нега и васпитање деце узраста до три године одвијао се у складу са Основама
програма неге и васпитања деце узраста од десет месеци до три године (Правилник
о општим основама предшколског програма), Предшколским програмом
и
Годишњим планом рада Установе.
Васпитање и нега са децом јасленог узраста развијало се у повољној васпитној
средини у којој је дете стицало искуства по свом властитом програму, откривајући
себе и свет који га окружује.
Средина у којој су деца боравила била је тако органиозована да је подстицала
учење и развој.
Основни задаци неге и васпитно-образовног рада са децом узраста до 3 године
били су функцији унапређивања целокупног телесног, интелектуалног и социоемоционалног развоја. Рад се одвијо путем система активности и игара са
садржајима који подстичу све сфере развоја деце раног узраста.
За овај период издвојили су се следећи приоритетни задаци:
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•
унапређивање систематског праћења дечјег развоја и напредовања,
формирањем дечјег портфолија и коришћењем најмање једне технике
систематског посматрања,
•
редовно информисање родитеља о напредовању деце путем
родитељских састанака на којима су васпитачи презентовали васпитнообразовни рад
•
планирање васпитно-образовног рада на принципима тематског
планирања, имајући у виду анализу података о расту и развоју детета.
Васпитно – образовни рад са децом од 3 године до укључивања у програм
припреме за школу
Васпитање и образовање деце узраста од 3 године до укључивања у програм
припреме за школу, темељио се на стручним достигнућима.Оно је наставак и
допуна породичном васпитању и као такво је отворено за родитеље, њихове
утицаје, идеје, потребе и непосредно учешће.
Општа полазишта су заснована на Општим основама предшколског
програма.
Васпитач је окосница васпитног програма, креатор и истраживач сопствене
праксе. Његов задатак је био да, на основу интересовања деце, дневно планира већи
број садржаја и активности и пружи деци могућност избора.
Рад са децом се одвијао у центрима интересовања, која се формирају у
зависности од потреба и интересовања деце.
Припремни предшколски програм
Остваривање Припремног предшколског програма допринело је програмском и
организационом повезивању предшколског и школског образовања и васпитања
као остваривање континуитета у васпитању и образовању деце.
Функције Припремног предшколског програма су и обезбеђивање квалитетне
васпитно-образовне средине, која уважава права детета, поштује његове
особености и потребе, те подстиче његов укупан психофизички развој;
Садржаји и активности су се међусобно прожимали и допуњавали стварајући
услове за боље учвршћивање већ постојећих и стечених знања и вештина и лакше
усвајање нових.

Реализоване активности ПУ,,Полетарац,, Баточина
Свечани пријем предшколаца, предшколске Установе Полетарац Баточина
одржан је 02.09.2019. у 9:oo часова у дворишту наше Установе.
Ове радне године имамо 83 предшколца са територије општина Баточина.После
добродошлице народу маленом обратила се директорка Мирјана Стајић која је
пожелела срећан и успешан почетак свој деци.
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Пријему су као и сваке године присуствовали представници локалне самоуправе на
челу са председником Здравком Младеновићем.
1. Добродошлицу народу маленом пожелели су нам другари ППГ
ПУ,,Полетарац” пуних 40 година доприноси унапређењу васпитно-образовног
рада са децом ради стицања нових искустава и учења која утичу да свако дете
максимално развије своје могућности , наша Установа је добитник септембарске
награде општине Баточина.
Само је један период живота са толико отворених могућности у коме човек са
толико енергије,истрајности и ентузијазма овладава и развија сложене капацитете
од којих ће зависити његова будућност, његова личност и успешност
функционисања у даљем животу.Тај период је предшколски узраст.ПУ,,Полетарац,,
пружа својим радом боље стартне позиције за децу и њихову успешност у животу.
ПУ,,Полетарац,, има иза себе 40 година васпитно-образовног рада у коме деца
стичу нова искуства и знања.Кроз игру и дружење упознају себе и свет око себе
негујући различитост и толеранцију.Мисија ПУ,,Полетарац,, је неговање и
надограђивање постојећих добрих односа са окружењем .Учествују на културним и
јавним манифестацијама у сарадњи са КЦ ,,Доситеј Обрадовић, ОШ,,Свети Сава”
Баточина , Средња школа ,,Никола Тесла,, Баточина, Народна библитека ,,Вук
Карџић,, Баточина .Организовали су бројне манифестације: Посело,Сајам Кућних
љубимаца,Ускршње изложбе хуманитарног карактера,Маскенбал, Сајам здраве
хране.
Сарађују са предшколским установама у окружењу и шире.Учествују на стручним
сусретима васпитача,
деца и васпитачи учествују и освајају награде на
Фестивалима у Крагујевцу и Смедереву .
Путем културних и јавних манифестација осим што се промовише делатност
Установе остврују се
васпитно-образовни задаци и доприноси развоју:
сазнајних,социо-емоционалних,интелектуалних и физичких способности код деце.
Визија Установе је да буду место срећног и безбрижног детињства.Установа која
негује самопоуздање,индивидуалности, различитост и толеранцију.
*Како традиција налаже када дође месец октобар и замирише свуда зимница у
нашем вртићу орагнизујемо Сајам здраве хране. Наша деца, њихови родитељи,
васпитачи размишљју шта би то било интересантно,здраво и укусно за њихов
штанд.
Питали смо многобројне присутне госте излагаче и родитеље да ли они знају да се
здравље у витамину крије, деца нам поручују да пустимо сланише,слаткише и да
једемо воће и поврће свакога дана све више.
Веома је важно да деца у најмлађем узрасту стекну правилне навике у исхрани.У
остварењу тог циља најбољи сарадници су родитељи којима саветујемо да
прихвате примене здрав стил живота у својој породици и разбију предрасуде о
здравим намирницама које су слабије заступљене у исхрани.Правилна исхрана
штити од многих болести и омогућава правилан раст и развој због због чега је јако
важно да родитељи бирају праве намирнице за своју децу и припремају их на
адекватан начин.
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Као знак захвалности свим учесницима нашег малог петог по реду сајма здраве
хране директорка наше установе уручила је захвалнице нашим гостима излагачима
и свим васпитним групама.
*Дечија представа ,,Херкулес,, 15.10.2019.год.
Наши малишани су имали прилику да уживају у дечијој представи ,,Херкулес,, у
извођењу београдских глумаца на челу са Предрагом Коларевићем.У два термина
за сву децу осим јаслица из централног вртића и за све сеоске групе.Циљ представе
,,Херкулес ,,је да упозна децу са античким митом који попут многих других грчких
легенди носи етичке поруке које би требало да снаже карактерне особине
најмлађих.Акценат је стављен на Херкулесово детињство и дане када је разне
племените вештине учио од својих учитеља.Да би стекао слободу и винуо се у
олимпијске висине мора да реши 12 тешких задатака које ће му поставити
љубоморни краљ Еуристеј.Да би све то савладао потребно је знање и мудрост које
је стицао као дечак уз свог учитеља.
*Дечија недеља од 07-11.10.2019.
Тема дечије недеље ,,Да право свако дете ужива лако,, 30 година Конвенције о
правима детета
У току дечије недеље како је предвиђено планом који је усклађен са активностима
на нивоу републике Србије, тима за приредбе и манифестације осмислио је
свакодневне активности како за млађе тако и старије узрасте у нашој Установи.
Педагог је одржао радионицу са децом предшколског узраста Дигитални водич за
децу,право деце на слободно изражавање као и стварање слике о себи која деца
пројектују на основу медија,механизми заштите од евентуалне злоупотребе.Тиме
смо проширили дечије знање и информисали их о безбедном коришћењу интернета.
Дан отворених врата је био у среду када је председник општине Баточина Здравко
Младеновић дао прилику да се наши предшколци на један дан опробају у улози
председника,развијали смо и подстицали дечије мишљење и
способности
изражавања.
Једна од активности је била ликовни дан за сву децу нашег вртића,цртање кредама
по бетонским површинама у дворишту вртића,развијали смо и подстицали машту и
креативност стварали пријатну атмосферу у групи,релаксирали се и ослобађали од
негативних емоција.
У петак нас је посетио дечији писац Александар З. Јањушевић са директорком
Радмилом Крстић . Говорио је стихове из своје књиге ,,Кад порастем бићу мали,,
Колико је песама написао,зашто је писао и одакле му долазе идеје само су нека од
дечијих питања .Путева има триста да се оде из детињства и само се ретки сете да
остану вечно дете.
•
27.01.2018. на дан Светог Саве запослени су традиционално
обележили своју славу Светог Саву, традиционално деца у сали за физичко
организују са својим васпитачима, квиз знања о животу Растка Немањића,
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слушањем химне Светом Сави отварамо приредбу, затим следе рецитације,
скечеви,песмице и на крају квиз.
•

•

Учествовање у ,,Пажљивковој смотри,, 26.02.2020.

Наша установа је учествовала у активностима које је организовала Агенција
за безбедност у саобраћају и ОШ,,Свети Сава,, из Баточине овом смотром
су обухваћени сви предшколци. Они су на забаван начин обогатили своје
знање о саобраћају користећи сајт Агенције ѕа безбедност у саобраћају
који садржи :Пажљивкову бојанку ,цртани филм и игрицу ,, Пажљивко,,.
У Пажљивкој зони се на забаван начин упознајемо са саобраћајем и
правилима безбедног понашања у саобраћају а треба кренути од најмлађих.
Агенција за безбедност саобраћаја израдила је метогологију спровођења
смотри предшколске и деце нижих разреда основних школа (првог и другог
разреда) на тему безбедности саобраћаја, а цео пројекат је добио назив
„Пажљивкова смотра“. Децом предшколцима се подразумевају деца која
похађају припремни предшколски програм, односно која наредне године
полазе у први разред.
На тај начин Агенција за безбедност саобраћаја започела је системски да
утиче на унапређење саобраћајног образовања и васпитања деце кроз
одрживе мере.
„Пажљивкова смотра“ се ораганизује у складу са стручним упуством о
организовању такмичења .
Бајкодани у библиотеци ,,Вук Стефановић –Караџић,,Баточина- 27.02.2020.
Припремно предшколска полудневна група је имала ту част да отвори
Бајкодане у библиотеци.Тога дана 19. торо
малишана је посетило
просторије којима одише мирис књига. У друштву својих васпитача Бојане
Јовановић и Снежане Вељковић , дефектолога Иване Миленовић и педагога
Јелене Милутиновић.
У пријатној атмосфери уз залагање запослених на челу са вд.директора
Радмилом Крстић деца су сазнала ко су најпознатији аутори бајки. Бајкама
се развија машта, деца слушајући о различитим личностима, далеким
просторима и чудноватим догађајима богате своје искуство и разликују
добро од зла.
У пријатној атмосфери уз залагање запослених на челу са вд.директора
Радмилом Крстић деца су сазнала ко су најпознатији аутори бајки. Бајкама
се развија машта, деца слушајући о различитим личностима, далеким
просторима и чудноватим догађајима богате своје искуство и разликују
добро од зла.
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•
Пројекат ПУ,,Полетарац,, Батоцина у оквиру пројекта СУПЕР – Суппорт
то пресцхоол едуцатион сyстем реформ ин Сербиа (Подршка реформи система
предшколског васпитања у Србији) који се финасира из средстава ЕУ и реализује у
сарадњи Министарства просвете, науке и технолошког развоја и консултантске куће
ПАРТИЦИП ГмбХ, потписан је и одобрен планиране су прве обуке за тренере
практичара за грађење инспиративне средине за интегрисано учење под називом
„МЕНТОРСТВО У РАЗВИЈАЊУ ИНСПИРАТИВНЕ СРЕДИНЕ ЗА
ИНТЕГРИСАНО УЧЕЊЕ ДЕЦЕ “ предвидјене су за струцне сарднике-педагоге.
Циљ обуке је јачање капацитета ментора за рад са васпитачима на развијању
квалитетног инклузивног програма заснованог на савременим педагошким
концепцијама о учењу деце на раним узрастима.
•
Васпитач Митровић Мирјана је реализовала активност „Зимске
слике“ користећи технику -креде. Деца су се лепо забавила и упознала са
још једном новом техником.
Сарадња са родитељима
За занимање фризер у посету долази 27.01.2020.године. Страхињина стрина
фризерка Бојана Цалић .
За занимање зубар у посету долази Никола Јанковић ,стоматолошка ординација
Јанковић 3.02.2020.године
Припремна предшколска група сарадња са породицом
Васпитачи Бојана Јовановић и Снежана Вељковић су за активност ,,Ћилим“ у госте
позвали баку Љубицу.
За све наведене активности васпитачи су предали извештаје са фотографијама и оне
се налазе на паноу сарадње са породицом.
10.03.2020.године одржан је сатанак тима на коме су се чланови договорили о
предстојећим активностима, планирана је Ускршња радионица ,,Весели Васкрс“са
родитељима као и Групни тематски родитељски састанак са млађим групама под
називом ,,Виртуелна стварност“ и за припремне предшколске групе ,,Припрема
деце за полазак у школу“.
16.03.2020.године на нивоу РС уведено је ванредно стање због пандемије COVID19
ПУ ,,Полетарац“ као и све институције,обуставља рад.
Након недељу дана све васпитне групе позивају родитеље у вибер групе и почињу
рад на даљину. Групе раде до 11.маја у оваквим условима .Васпитачи су
свакодневним активностима помагали деци и родитељима да ову ситуацију проведу
што квалитетније у дружењу са својом децом.
Велики број родитеља је учествовао у раду на даљину. Остварена добра сарадња са
родитељима у непланираним околностима.
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Подељене су анкете које су имале за циљ праћење и упознавање са родитељским
потребама, сугестијама, иницијативама и афинитетима ради укључивања родитеља
у планирање, реализацију и евалуацију сарадње и самог ВО рада.
Испред сваке собе налази се пано за родитеље као и кутија за сугестије. На
родитељским састанцима одабрани су родитељи представници за савет родитеља.
Васпитна група, васпитачи, медицинске сестре васпитачи, нуде могућност
родитељима да у току адаптације пруже деци потребну подршку и да бораве са
децом у васпитној групи у току адаптације.
Васпитачи по потреби имају индиректне контакте са родитељима (телефонски
позиви, писана обавештења, размена искустава о активностима)
10.03.2020. са почетком у 10:00 ч реализовао се стручни скуп,
радионица на тему,, Професионализам у ПУ,,. Радионица се реализовала у
вртићу ,,Црвенкапа,, у Крагујевцу.
ПУ,,Полетарац,, Баточина је 23.03.2020. године добила допис од
Министарства просвете , науке и технолошког развоја у контексту ванредног стања
и континуираних напора Владе Републике Србије да се координисаним
спровођењем свеобухватим превентивним мерама спречи даље ширење вируса
Ковид-19 у ситуацији прекида редовног рада предшколских установа,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја размотрило је кораке и
активности које је потребно предузети на нивоу предшколске установе и система
предшколског васпитања и образовања у целини у циљу обезбеђивања одговорног,
компетентног и правовременог одговора на комплексне изазове са којима се у овом
тренутку суочава образовни систем и наше друштво у целини.
Активности у вези са очувањем здравља и безбедности људи,
➢
Активности подршке породицама са децом предшколског
узраста како да обезбеде услове за нормално функционисање, учење и
развој деце у ситуацији ванредног стања и кућне изолације
➢
Активности подршке професионалном повезивању, умрежавању
и размени искуства практичара у функцији истраживања, заједничког
учења и унапређивања компетенција.
Активности у вези са очувањем здравља и безбедности људи представљају главни
приоритет а њихово спровођење од стране јавних служби планирали смо и
остваривали у складу са мерама и одлукама Владе Републике Србије. Приоритет
нам је био да остварујемо сталну комуникацију са јединицом локалне самоураве и
кризним штабом, пратили инструкције и по потреби, расположиве људске ресурсе
стављали на располагање у циљу спровођења активности заштите живота, здравља
и безбедности становништва у ситуацији ванредног стања.
Будући да прекид редовног рада предшколских установа не значи престанак
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активности усмерених на подршку добробити, учењу и развоју деце предшколског
узраста у периоду март-мај сам се бавила овим пословима и активностима са већим
акцентом на исте.
*у вези очувања здравља и безбедности људи, ( стална комуникација са локалном
самоуправом и кризним штабом, ангажовање радника врића за потребе кризног
штаба, за активности заштите живота, здравља и безбедности становништва.
*активности подршке породицама са децом предшколског узраста да би
лакше и боље породица обезбедила услове за нормално функционисање,
учење и развој деце за време ванредног стања и кућне изолације ( отворили
смо фб налог, саветовалиште за родитеље, вибер групе за комуникацију
запослених и одржавање онлине колегијума, вибер групе за бољу повезаност
васпитача и родитеља, свакодневна комуникација са родитељима .
*активности подршке професионалном повезивању, умрежавању и размени
искустава практичара у функцији истраживања, заједничког учења и унапређивања
компетенција.( сарадња са педагошким друштвима,Удружењима сарадника и
сарадника предшколских установа)
Наша Установа је 15.априла добила могућност преко портала е Управе да родитељи
електронским путем пријаве децу у вртић. Услуга еВртић омогућава електронску
пријаву за упис деце у предшколске установе. Уместо одласка на шалтере, пријава
се може обавити из свог дома на Порталу еУправа.
Електронско подношење пријаве врши се попуњавањем електронског обрасца на
Порталу еУправа, при чему прилагање извода из матичне књиге рођених, уверења о
пребивалишту и уверења о запослењу није потребно, јер службеници по службеној
дужности прибављају неопходне податке.
За време ванредног стања у Установи су дежурали запослени радници сваког
радног дана од 8ч до 12 ч. Просторије, ходници ,кухиња је потпуно дезинфикована
и спроведене су све прописане мере.
У понедељак 11.маја ПУ,,Полетарац,,Баточина је поново отворио своја врата за
најмлађе Баточинце, у условима прописаних епидемиолошких мера. Након
укидања ванредног стања због ширења корона вируса, први радни дан у установи
протекао је по утврђеном плану у складу са прописаним мерама
Сарадња са локалном заједницом, другим предшколским установама,
удружењима, имао је за циљ бољу и ефикаснију сарадњу између Установа да кроз
непосредан рад са децом и родитељима радимо на јачању сопствених капацитета.
Унутрашњи простор вртића радне собе, тоалети, холови се одржавају уредно и
чисто.Свакодневно се пре уласка деце у просторије врши обавезно проветравање.
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Од марта до јуна ,завршно са овим извештајем и даље се спроводе све препоручене
мере. Не мешамо децу различитих васпитних група у истом простору. Боравак деце
организујем тако да у сарадњи са главним васпитачем , деца проведу више времена
у току дана на отвореном простору, у дворишту вртића.
•
У организацији социјалне заштите такође водим рачуна о безбедности деце,
број деце по нормативима. На основу сагледаних потреба породице за пријемом
деце, установа је обезбедила васпитне групе тако што су наставиле са радом са
смањеним бројем деце, при чему је захтев да се бој деце смањи за 50% ради
обезбеђивања услова за спровођење неопходин превентивних мера.
Рад са децом којима је потребна додатна подршка
Поштујући основне принципе инклузивног васпитања и образовања, тј.
полазећи
од права сваког детета да има приступ васпитно-образовном раду који је усмерен на
њега и његове специфичности, свако дете је укључивано у рад и живот вршњачке
групе.
Васпитно-образовни рад са децом којима је потребна додатна подршка, заснивао
се на
стварању услова за њихов боравак у групи.
У сарадњи са педагогом, васпитачима и родитељима настојали смо да рад буде
адекватан.
Плановима су обухваћени области индивидуалног развоја преосталих очуваних
способности и снага детета.
Програм инклузивног образовања у Установи има за циљ да у складу са Законским
и другим прописима као и на основу досадашњег искуства, дугорочно унапреди рад
са децом са сметњама у развоју и децом из маргинализованих и осетљивих
друштвених група и да им обезбеди једнако право на образовање и доступност
образовања и васпитања, без дискриминације и издвајања деце.
Основни циљ овог програма је подстицање развоја и интегрисаност деце са
сметњама у развоју у групу вршњака без развојних тешкоћа .Потребе детета су
основни орјентир за адаптацију програма намењених деци са сметњама у развоју а
васпитачи и родитељи су активни партнери у том процесу.Основне идеје програма
су да потребе и развијеност његових способности представљају основне
критеријуме за избор програма рада који су му намењени. За улазак у васпитну
групу осим што је припремљено само дете са сметњама у развоју и његови
родитељи у процесу стимулације развоја детета.
У раду овог тима је заступљен тимски рад што значи да је за свако дете са
сметњама у развоју формиран тим који чине родитељ детета, васпитач детета и
стручни сарадник. Они заједнички планирају и реализују индивидуалне образовне
програме у вртићу и код куће и прате њихове ефекте. Тако се остварује партнерски
однос са родитељима који су драгоцени у стимулацији развоја све деце а посебно
деце са сметњама у развоју.
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Чланови Тима су упознати са децом којима је потребна додатна подршка.
Васпитачи су припремили децу за долазак детета са сметњама у развоју. Родитељи
су припремљени они који имају децу са сметњама у развоју и родитељи остале деце
у групи. Деца су и претходне године била у групи код истих васпитача, били су
упознати са њиховим сметњама и њиховим потребама. После периода
прилагођавања јер су остала деца нова кренули смо у реализацију активности
предвиђених Годишњим планом и програмом за овај Тим.
Вођа Тима је поред низа консултација са васпитачима и доласком у групу, снимао
ситуацију рада васпитача, прегледао свеску у којој су водили евиденцију о
индивидуалном раду са децом усмеравао на стручну литературу, мотивисао
васпитаче и помагао у изради педагошког профила. Кроз праћење усмерених и
слободних активности и игру са децом ,упознавао се са њима и њиховим потребама
да би био у могућности да активно учествује у свим сегментима израде образаца.
Годишњи извештај у области ИО-СТИО тимова у ПУ,,Полетарац“ у Баточини,
заснива се на анализи спровођења инклузивног образовања и васпитања у нашој
Установи. Током радне 2019/2020.године СТИО је одржао 4 састанка и низ
консултација међу члановима. Општи циљ рада тима за инклузију јесте спровођење
свих активности везаних за примену принципа ИОП утврђених законским и
подзаконским актима. У раду овог тима је заступљен тимски рад што значи да је за
свако дете формиран тим који чине родитељ детета, васпитач детета и стручни
сарадник.Они заједнички планирају и реализују индивидуалне образовне програме
у вртићу и код куће и прате њихове ефекте. Тако се остварује партнерски однос са
родитељима који су драгоцени у стимулацији развоја све деце а посебно деце са
којима је потребна подршка.
Вођа Тима је поред посете групи, специјални педагог Ивана Миленовић је радила
индивидуално са децом у одговарајућим терминима у просторији предвиђеној за
реедукацију психомоторике.
Вођа Тима је сарађивао са педагогом и психологом основне школе ,,Свети Сава “ у
Баточини, преносио релевантне информације родитељима о упису у први разред
основне школе, избору учитељице ,повезивању припремног предшколског програма
и основне школе .
Дефектолог Ивана Миленовић је стални члан Интерресорне комисије .
О свом раду координатор Тима, стручни сарадник-педагог као и претходних година
води уредну документацију и извештава СТИО- тим и директора.
Превентивна здравствена заштита
Превентивна здравствена заштита деце предшколског узраста која остварују
боравак у Предшколској установи „Полетарац“ Баточина, у протеклом периоду
реализована је спровођењем општих и специфичних мера за унапређење здравља
деце. Реализовани су основни програмски задаци.
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Свакодневно су спровођене опште хигијенске мере у објекту како би се
обезбедили одговарајући услови за боравак деце (редовно одржавање хигијене
простора, температуре просторија, осветљеност, проветреност, као и хигијена и
безбедност на отвореном простору). Радило се на формирању навика које воде ка
очувању, здравља деце (развијање културно хигијенских навика,одржавање личне
хигијене деце, развијање правилног односа према исхрани, правилан ритам
живљења у вртићу, едукација родитеља).
Посебна пажња посвећена контроли хигијене кухињског блока и особља
које ради на припреми хране. Запослене у кухињи дужне су да се придржавају
одређених правила. Планирање јеловника обавља
Комисија за састављање
јеловника,за временски период од две недеље.Требовање намирница обављала је
главна куварица ,на основу утрошака по јеловнику. Обављана је свакодневна
контрола квалитета сервираних оброка. Из централне кухиње вршена је
дистрибуција хране за издвојене сеоске групе у Брзану и Жировници (доручак и
ужина).Током месеца искључиво је употребљавана фабрички флаширана вода за
пиће .
Редовно је обављана дезинфекција играчака и праћење рада вешераја
(замена постељног рубља,редовно прање и пеглање).
Предшколска установа поред васпитно-образовне делатности обавља и делатност
којом се обезбеђује исхрана, нега и превентивна-здравствена заштита деце
предшколског узраста, у складу са законом.
План превентивне здравствене заштите у радној 2019/2020.години
реализован је уз поштовање одговорности предшколске установе и запослених
(према стручној спреми и пословима које обављају), за здравствену и физичку
безбедност детета и поштовање флексибилности, прилагођавањем садржаја и
распореда рада дететовим физиолошким и развојним потребама.
Полазећи од дефиниције здравља као стања физичког, психичког и
социјалног благостања, превентивном-здравственом заштитом настојало се да се
задовоље сва три аспекта здравља постављајући као основне задатке: јачање и
заштиту дечјег организма и оптималан психофизички развој. Реализацијом
програма омогућено је стицање знања, учење и формирање навика понашања према
здрављу као здравом стилу живота.
Превентивна здравствена заштита деце која остварују боравак у Предшколској
установи „Полетарац“ Баточина, у радној 2019/2020. години реализована је
спровођењем општих и специфичних мера.
Током месеца марта због проглашења ванредног стања због пандемије Covid 19.
Предшколска установа „ Полетарац“ организовала је дежурства у објекту уз
поштовање свих прописаних мера наложених од стране Министарства просвете,
науке и технолошког развоја као и Министарства здравља. Током месеца била је
обустава долазака деце у вртић.
Дана 27.04.2020.године стигао је допис из Секретеријата за здравство са
свим препорукама за поновно отварање вртића. Препоруке се односе на запослене и
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кориснике за поновни почетак рада а све са циљем епидемиолошке
предострожности у току трајања пандемије Covid 19. Дана 05.05.2020. године
стигао је и допис са инструкцијама у вези са поступањем предшколских установа
поводом отварања објекта за пријем уписане деце од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и Министарства здравља.
Пре почетка рада обављено је прање, чишћење и дезинфекција простора,
прибора и опреме. Дана 08.05.2020. године обављена је дезинфекција централног
објекта. Одрађени су санитарни прегледи свих радника дана 05.05.2020. године,
резултати су били уредни.
Обезбеђене су довољне количине опреме, средстава и прибора за чишћење.
Такође и довољне количине дезинфекционих средстава, маски, рукавица, дозера,
дезобаријера и визира за запослене које раде на пријему и испраћају деце.
Обезбеђена су и 2 бесконтактна топломера. Поједина средства су обезбеђена уз
помоћ Кризног штаба локалне самоуправе Општине Баточина и Школске управе.
На основу препорука надлежних министарства сви запослени су добили
писана упутства о мерама превенције. Родитељи су добили упутства електронским
путем и преко обавештења на улазним вратима. Обавештења су добили у писаној
форми сви запослени од сарадника за ПЗЗ и главног васпитача.
Педагошки колегијум чине директор, стручни сарадник, председници стручних
актива, сестре на превентиви и главни васпитач
План рада педагошког колегијума
Педагошки колегијум чине директор, стручни сарадник, предсеници стручних
актива, сестре на превентиви и главни васпитач.
У току године Педагошки колегијум разматрао је теме које се односе на:
•
Праћење реализације Годишњег плана, Предшколског програма,
Развојног плана
•
Планирање и учешће у јавним манифестацијама, уз давање
сагласности колегијума
•
Праћење рада тимова у односу на постављене циљеве
•
Планирање и реализација стручног усавршавања запослених
План рада васпитно–образовног већа
Васпитно- образовно веће чини: директор, васпитачи, медицинске сестре и стручни
сарадник .
Активности којима се бавило васпитно-образовно веће су следеће:
1. Извештај о реализацији РП и ГПЛ Установе
2. ГПР за 2019/20.
3.Програм заштите деце од насиља злостављања и занемаривања за 2019/20
4.Приказ семинара са дискусијом: ,,Тимски рад у процесу планирања“
5.,,Припремни предшколски програм од основа до реализације“
6. Извештај ореализацији програма неге
и васпитно-образовног рада у групи деце до 3 године.
7. Извештај о реализацији програма васпитно-образовног рада.
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Развојни план
ОБЛАСТ ПРОМЕНА: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД
ЦИЉ: Сав расположиви простор вртића осмислити и користити као средину за
учење и развој и интеракцију деце са децом различитог узраста
ЦИЉ: Наставити са принципима интегрисаног и кооперативног учења користећи
непосредна дешавања и животне ситуације као изворе садржаја
1.ЗАДАТАК:Реализовати активности деце са децом различитог узраста и одраслих
у Установи и на отвореном простору
И ове године заједничке активности деце са децом различитог узраста реализоване
су у виду радионица Тимова (Еко тима, Драмског тима, Ликовно-естетског тима и
Тима за спорт и рекреацију), и у њима су учествовала деца средње, старије и
припремно предшколских група. Ове године је постигнут договор да се радионице
реализују једном недељно, а не као до сада, све радионице истог дана. Радионице су
одржане по плану и договору. Као доказ одржаних радионица постоје свеске које се
уредно воде као и продукти настали током реализације истих.
Радионице су се реализовале до 15.03.2020.године када је проглашено ванредно
стање у Србији због памдемије корона вирусом и када је обустављен је рад
Установе (непосредан рад са децом). Рад се одвијао на даљину, формиране су вибер
групе са родитељима и на тај начин су им слати предлози активности које су
родитељи реализовали са својом децом у кућним условима. О реализовани
активностима поднети су извештаји нашој стручној служби.
2.ЗАДАТАК:Изворе садржаја за реализацију активности користити из непосредних
дешавања и животних ситуација деце и планирати на принципима интегрисаног и
кооперативног учења.
Наша Установа је Дечју недељу чији је слоган ове године гласио „Да право свако
дете ужива лако“обележила бројним активностима. Активности су реализоване у
периоду од 07.10. до 11.10.2019.године уз остварење постављених циљева, са
посебном пажњом на права деце , посебно на право безбрижног живота, развоја и
игре.
Деца су се упознавала са својим правима путем кратког филма који су одгледала
заједно са децом из свих васпитних група у сали Установе.
Припремне предшколске групе су имале прилику да одгледају презентацију нашег
педагога Јелене Милутиновић, о безбедном коришћењу интернета, мобилног
телефона на тему „Деца и интернет-паметно од почетка до краја“. Деца су могла да
чују оригиналне и корисне савете и лепе примере за правилно коришћење
интернета.
Традиционално организован је пријем код председника Општине, где су деца у
свечаној сали имала прилике да искажу своја мишљења и жеље које се односе на
њихово одрастање.
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Деца су имала прилике да се друже са песником Александром Јањушевић из
Крагујевца, који је у пријатној атмосфери деци приближио своје писано
стваралаштво и указао на значај књиге за децу.
Последњи дан недеље је протекао у традиционалном дечјем маскенбалу шетњом до
трга Културног центра где су деца у пратњи својих васпитача скретала поглед
пролазника и измамила њихово одушевљење на разноврсне креације које су
родитељи и деца заједно направили.

У Октобру су све групе узеле учешће на традиционалном „Сајму здраве хране“ и
представиле се различитим производима. Посетиоци су имали прилике да уживају
у дегустацији разноврсне здраве хране коју су деца донела и припремила заједно
са својим родитељима и васпитачима. Лепо време омогућило је великом броју
посетилаца да ужива у разноврсној понуди производа свих излагача. Сајму су
присуствовали родитељи, представници Локалне самоуправе, основне, средње
школе, Дома културе, библиотеке, случајни пролазници,...Све ово је забележила
камера „Хит“ телевизије.
Наш Драмски Тим је учествовао на четвртом фестивалу еколошких представа
30.новембра и 1.децембра 2019.год и представио се мјузиклом-сценским покретом
на текст ,,Пчелице Маје,, која носи јасну поруку о очувању воћњака од прскања и
света пчелица.По оцени жирија наша представа је освојила 3.место. Учествовала су
деца припремне предшколске целодневне групе.
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У децембру Драмски Тим је, то сад већ традиционално извео представу „Деда
Мразово ново одело” 27.12.2020.год. Деца су уживала,а посебно су се обрадовала
пакетићима.

Деца припремних предшколских група су 25.12.2019. посетиле СШ „Никола Тесла“
и присуствовали традиционалном Сајму туризма. Уживала су у новогодишњем
програму и представи коју су припремили њихови старији другари. Заједно су
присуствовали и представи у Дому културе која је изведена 14.01.2020.
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У фебруару реализован је квиз „Пажљивкова смотра“где је учествовало 67 детета
која су своја стечена знања о саобраћају проверила у Пажљивковом квизу.
Предшколска група са васпитачима Бојаном Јовановић и Снежаном Вељковић
посетиле су библиотеку где сви уживали у откривању царства књига.
ОБЛАСТ ПРОМЕНА: ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ
ЦИЉ: Подизање степена поверења и изграђивање квалитетне сарадње са
породицом
1.ЗАДАТАК:Активно учешће родитеља у непосредном васпитно-образовном раду
Родитељи у свим васпитним групама узимају ућешће у васпитно-образовном раду
на различите начине и сходно својим могућностима. У јасленим групама то је
обично током адаптације али и приликом доношења и израде различитих
материјала.Родитељи учествују у обогаћивању кутића новим садржајимаУ средњој
васпитној групи остварена је сарадња са мамом докторком Бојаном Обрадовић
приликом обраде теме „Занимања“ која је са децом разговарала и путем игре улога
упознала их са њеним занимањем.
У припремној предшколској групи васпитача Бојане Јовановић и Снежане
Вељковић, родитељ је учествовао у активности приликом упознавања басне као
књижевне врсте.
Средња васпитна група је току реализације теме ,,Занимања“ имала активно
учествовање родитеља у непосредни васпитно-образовни рад.
Отац девојчице,Софије полицајац Саша Јовановић –полицајац 17.12.2019.године

Све васпитне групе реализовале су новогодишње радионице са родитељима. Једни
су правили честитке, други китили јелку....Свима је било забавно и сви су уживали,
и деца и родитељи.
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За занимање фризер у посету долази 27.01.2020.године. Страхињина стрина
фризерка Бојана Цалић .

О занимању стоматолога много тога су сазнали захваљујући посети стоматолога
Николе Јанковић 3.02.2020.године
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2.ЗАДАТАК:
Повећати проценат обухвата деце узраста од 4. до 5.5. год. за редовно похађање
предшколског програма на сеоском подручју
У сеоским подручјима Брзану, Бадњевцу и Жировници деца узраста од 4. до 5.5.
година су обухваћена припремним предшколским програмом
ОБЛАСТ ПРОМЕНА: ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА
ЦИЉ: Медијска промоција Установе
1.ЗАДАТАК:
Промовисање и презентовање рада Установе путем медија (ТВ, штампани медији)
Часопис који је покренуо Центар за културу „Доситеј Обрадовић“ редовно излази
и објављује новине из области политике, културе, образовања, спорта са теритирије
општине Баточине. Такође прати и извештава о свим битним дешавањима из наше
Установе.
Такође битна дешавања ширем аудиторијуму презентује „Хит“ телевизија.
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2.ЗАДАТАК:
Израда сајта Установе
Сајт је ажуриран подацима и спреман за активирање.
Средином марта, нашој Установи је отворен фејсбук профил на коме се могу
добити сва важна обавештења о раду Установе. Од 15.04. наша Установа је ушла у
процес електронске пријаве деце за упис у Установу. Родитељ више не мора да
одлази на разне шалтере приликом пријаве детета у предшколску установу, већ
пријаву може да обави електронски на Порталу еУправа
https:// euprava.gov.rs/portal-e-uprava
Ванредно стање је укинуто 06.05.2020. године,а непосредан рад са децом почео је
да се одвија 11.05.2020.године. Рад се одвија уз поштовање свих мера које је
наложило Министарство просвете.
Етос
Негована је клима припадности, заједништва и уважавања међу запосленима у
Установи уз труд и залагање сваког појединца.
Радили смо на побољшању сарадње и комуникације са родитељима и јавности рада
Савета родитеља.

Тим за превенцију насиља и занемаривања
У току 2019/20. године Тим за превенцију деце од насиља, злостављања и
занемаривања деце по Годишњем плану се састао четири
пута. Тим је
конституисан у септембру ,вођа Тима је Јелена Милутиновић-стручни сарадникпедагог.
У месецу септембру је Утврђен ниво безбедности физичке средине-унутрашњи,
предложене су мере за постизање нивоа безбедности. Лице за безбедност за раду за
нашу Установу је Душан Ракић, том приликом је закључено да испуњавамо све
услове у погледу простора, опреме, хигијенско-техничких услова, кадрова за
обављање делатности и пружање услуга у области друштвене бриге о деци
предшколског узраста. Објекти у којима бораве деца задовољавају све услове
утврђене Правилником о ближим условима за почетак рада и обављање делатности
установе за децу предшколског узраста.
Унутрашњи простор вртића радне собе, тоалети, холови се одржавају уредно и
чисто. Прилагођени, су и наменски грађени за децу предшколског узраста.
У оганизацији социјалне заштите такође се води рачуна о безбедности деце ,број
деце и број васпитача .Сви васпитачи заједно са децом у септембру усвајају правила
понашања која су истакнута на видном месту у
радној соби и подстичу на
позитивно мишљење и ненасилну комуникацију.
Континуирано се са децом реализују физичке активности и остале активности у
оквиру реализације ВОР-а.
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Родитељи дају писмену сагласност уколико њихово дете долази само или у пратњи
другог лица, наводи име тог лица, затим дају сагласност да се дете може
фотографисати и снимати искључиво у васпитно-образовне сврхе.
У овом периоду нисмо имали забележене случајеве сумње или дешавања насиља у
Установи.
Активности које су васпитачи реализовали у својим групама су следећиУ наведеном периоду од септембра-децембра васпитачи су спроводили активности
из годишњег плана и реализовали у својим групама.
Месец септембарУпознавање родитеља на првом састанку о постојању Тима за превенцију насиља
Игра-,,Улепшај своје име,, Корак по корак2 стр.5
Јаслени узраст- ,,Лопта путује,, Вртић без насиља ЦИЉ –Развијање групне
повезаности
Месец-октобар
Доношење правила групе у сарадњи са децом,дечји цртежи-правила понашања
постављена на видно место- израда социограма
ИГРА- ,,Ветар дува,, Више од игре,стр.26 Циљ јачање групног идентитета
Јаслени узраст ,,То смо ми,, Вртић без насиља стр.5
Циљ- Стварње групнох идентитета
Месец новембар
Игра ,,Групно смејање,, Циљ Стварање пријатне атмосфере корак по корак број 2
стр.59
Јаслени узраст ,,Падобран,, Циљ развој кооперативности вртић без насиља стр.24
Месец децембар
Игра,, Музичке столице,, Циљ подстицајна интеракција-корак по корак број2. Стр
51
Јаслени узраст ,,Плес са балонима,, Циљ развој кооперативности вртић беу насиља
стр,21
Месец јануар
Игра ,,Загрљај у кругу,, циљ је разумевање емоционалног израза Вртић без насиља,
стр. 31
Јаслени узраст-игра ,,Кооперативна слагалица,, чији је циљ јачање и развој
кооперативности
Месец фебруар
Игра у месецу фебруару је ,,Слонче,, чији је циљ неговање позитивне атмосфере,
развој кохезије групе- Више од игре ,стр.16
Јаслени узраст –игра ,,Ланац смеха,, чији је циљ стварање позитивне атмосфере у
групи Вртић без насиља,стр 13
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У Републици Србији је 15.03.2020. проглашено ванредно стање и у циљу
правилног и уједначеног поступања предшколских установа у спровођењу Одлуке
Владе Републике Србије о обустави редовног рада установа предшколског
Предшколска установа ПУ,,Полетарац,, Баточина је добила допис у складу са
Одлуком о проглашењу ванредног стања и Уредбом о мерама за време ванредног
стања од 16.03.2020. добили смо препоруке и упутства за организацију док траје
опасност од ширења заразне болести КОВИД-19, са циљем умањења могућности
преноса заразе међу запосленима и заштите оних који су изложени већем ризику од
штетних здравствених компликација, потребно је да се предузму следеће мере- У
ситуацији ванредног стања и обуставе редовног рада предшколских установа
организовати само неопходне процесе рада који искључују непосредан рад са
децом.
Ванредно стање у Републици Србији је укинуто 6. Маја а 11. Маја је
ПУ,,Полетарац,, Баточина почео са редовним радом до тада је установа одржавала
само дежурства.
09.01.2020. Одржан је састанак Тима за заштиту деце од насиља ,злостављања и
занемаривања у Аранђеловцу, стручни сарадник педагог Татјана Колић је
презентовала нов план и програм.

Извештај Тима за самовредновање
Током радне 2019/2020. год., у Предшколској установи „Полетарац“ у Баточини,
спроведено је самовредновање за област ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНИ РАД , а на
основу Стандарда квалитета рада предшколских установа.
Вредновање и самовредновање спроведено је по плану рада Тима за
самовредновање. По плану Тима вреднована је одређена област и стандарди проз
протоколе. Област вреднована у 2019/2020. је Област 1- ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНИ
РАД.
Стандарди :
1.1- Физичка средина подстиче учење и развој деце
1.2- Социјална средина подстиче учење и развој деце
1.3- Планирање и програмирање васпитно- образовног рада је у функцији подршке
дечијем учењу и развоју
Вредновање стандарда, по плану Тима спровођено је током године и распоређено је
плански, по месецима. Рокови су испоштовани, задужења чланова Тима
распоређивана су према могућностима самих чланова. Одређивање примера доказа
рађено је тимски уз консултације и договоре међу члановима тима и запослених.
Због новонастале ситуације и објављивања ванредног стања поводом епидемије
вирусом КОВИД 19 није вреднован стандард 1.3.- Планирање и програмирање
васпитно-образовног рада је у функцији подршке дечијем учењу и развоју. У
периоду од 16.03.2020. до 11.05.2020. год. рад је организован од куће, односно рад
на даљину.
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ОПИС И ПРОЦЕНА КВАЛИТЕТА
1.1. Физичка средина подстиче учење и развој деце
Самовредновање се спроводило путем техника: упитник за родитеље и протокол са
стандардима за васпитаче и медицинске сестре.
На почетку радне године вреднован је стандард 1.1., јер смо желели да видимо где
се налазимо по питању физичке средине и адаптације деце. Испитано је мишљење
родитеља (60%) путем анкете за родитеље.
Када је у питању стандард 1.1, родитељи су у потпуности заинтересовани за учешће
у обогаћивању средине за учење и развој, али на питање шта би променили сви
родитељи су се сложили да би волели да деца проводе више времена на отвореном
простору и у природи.
Што се тиче протокола за васпитаче и медицинске сестре, испитано је 100%
запослених на овим пословима. За протокол одређени су примери доказа као што
су: кутићи у радним собама, доступност материјала за игру, дидактичка средства,
укљученост родитеља у активностима, панои, радне књиге, фотографије, тобогани,
клацкалице, сталаже за дечије продукте...
Од испитаних 100% васпитача и медицинских сестара на индикаторе стандарда 1.1.
наводе као примере доказа горе наведене за индикаторе 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1.6, а за 1.1.2 наводе недостатак простора за активности у малим групама као и
самостану активност детета.
Тим за самовредновање, након спроведеног самовредновања, дошао је до закључка
да је ниво остварености стандарда 1.1. – Физичка средина подстиче учење и развој
деце, веома добар.
1.2. Социјална средина подстиче учење и развој децембар
Самовредновање овог стандарда спровели смо кроз упитнике за родитеље и
протоколе са јасно дефинисаним доказима за васпитаче и медицинске сестре.
Упитник је спроведен на узорку од 60% родитеља у којима су питања била
усмерена на неговање позитивне атмосфере у групи и поштовања правила и
питања која су се односила на интересовања родитеља за активности и области у
којима би они учествовали у реализацији, према својим могућностима и
интересовањима.
Свих 60% родитеља је рекло да би желели да учествују у планирању и реализацији
активности из одређених области у којима би они могли да дају свој допринос
према својим могућностима.
Васпитачи и медицинске сестре вредновани су протоколом за овај стандард, а као
докази за индикторе наведени су:
•
Белешке о деци
•

Јасно истакнута правила у групи

•

Фотодокументација

•

Радна књига
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Педагошка документација.

Закључак: У групи се негује позитивна атмосфера, спонтана и отворена
комуникација. Деца се осећају сигурно и прихваћено. Код деце васпитачи подстичу
самопоуздање, прате и уважавају емотивно изражавање и специфичне реакције
сваког детета. Конфликте у групи,деца, најчешће покушавају да реше сама,
васпитач се укључује по потреби. Заједнички донета правила се поштују, деца знају
да одлажу своје жеље, међусобно сарађују и деле улоге. Подстиче се дружење,
решавање конфликата, стварање пријатељства, реализују се различите активности
деце различитог узраста.
Ниво остварености стандарда 1.2. , по мишљењу Тима за самовредновање ПУ
„Полетарац“ је веома успешан.
ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕРЕ
Ниво остварености стандарда 1.1. и 1.2, по мишљењу Тима за самовредновање ПУ
„ Полетарац“ Баточина је веома успешан а предложене мере би се односиле на:
1.
да се ради као и до сада и да васпитачи и медицинске сестре још
више побољшају свој васпитно- образовни рад и да се што више договарају
и укључују родитеље у васпитно- образовни рад.
2.
подстицање укључивања још већег броја родитеља у васпитнообразовни рад Установе;
3.

дружење деце различитог узраста подићи на још виши ниво;

4.
наставити са неговањем позитивних односа, сарадње и солидарности
међу децом.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Сања Поповић -Приказ дидактичког средства
Милена Глишић -Приказ стручног чланка
Маријана Петровић -Семинарски рад „Моторичке способности код деце“
Слађана Младеновић -Приказ стручног чланка
Зорана Вељковић -Семинарски рад „Дечје игре-некад и сад“
Анђелија Кочановић- Приказ дидактичког средства „Емотивко“
Слађана Дукић -Семинарски рад
Јелена Милутиновић -Групни родитељски састанак „ Припрема деце за полазак у
школу“
Сенка Јанићијевић -Семинарски рад
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Драгана Митић -Стручни чланак „Прозор дечјих осећања“-Шта се крије иза
проблематичног понашања код деце?
Катарина Спасић -Семинарски рад „Дидактичност поезије Јована Ј.З.
Слађана Распоповић -Семинарски рад „Снага као моторичка способност деце“
Дијана Благојевић -Семинарски рад или стручни чланак
Соња Милосављевић -Рад на тему из области СТИО
Снежана Вељковић -Семинарски рад
Сања Поповић -Предавање на тему „Подстицање интелектуалног и говорног
развоја деце кроз игру“
Бојана Јовановић -Семинарски рад
Слађана Дукић -Приказ дидактичког средства
Слободанка Којанић -Приказ дидактичког средства
Драгана Митић -Приказ дидактичког средства „Слова од шмиргли и папира“
Компетенције васпитача, медицинских сестара-васпитача и стручних сарадника
подразумевају употребу и развој професионалног знања, планирање и реализацију
рада, посматрање и подстицање дечјег раста и развоја, планирање и евалуацију
сопственог професионалног рада и намећу потребу сталног стручног усавршавања.
Закон о основама система и образовања предвидео је стално стручно усавршавање,
а Правилник је дефинисао могућност напредовања и стицања звања у раду.
Стручно усавршавање у Установи подразумева различите облике реализације, како
на индивидуланом плану тако кроз организоване облике на нивоу Установе.
Индивидуално стручно усавршавање чини основу усавршавања свих
кадрова и обављало се кроз: Праћење стручне литературе, као и коришћење
исте у раду,
•

Праћење стручних теоријских предавања и огледних практичних предавања,

•
Одржавање угледних активности, приказ активности, деловима акционог
истраживања педагошке праксе, теме, стручне књиге, односно чланка и
учествовањем у њиховој анализи;
•
Присуствовање стручним састанцима на којима се остварују поједини
облици стручног усавршавања а који су у вези са пословима, васпитача и стручног
сарадника;
•

Коришћење интернета и образовних софтвера.
Стручно усавршавање на нивоу Установе обављало се кроз одржавање
васпитно-образовног већа, стручних актива, састанака тимова васпитача,
семинаре, предавања, размене искуства и других облика усавршавања.
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Стручно усавршавање васпитача и медицинских сестара се прати и евидентира.
Сви васпитачи и медицинске сестре имају своје досијее о стручном усавршавању и
поседују евиденцију о оствареном и планираном стручном усавршавању
(портфолио) Годишњим планом рада ПУ,,ПОЛЕТАРАЦ“ У Баточини планирао је
интерно стручно усавршавање као и стручно усавршавање ван Установе.
На основу личних извештаја о стручном усавршавању васпитно-образовног особља
Тим за стручно усавршавање и напредовање је сачинио табеларни приказ
реализованих активности стручног усавршавања у Установи и ван ње.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“
Број: 231/2021
Датум: 05.02.2021. године
БАТОЧИНА
На основу члана 126 став 4. тачка 17. Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 27/18-др. закон
и 6/20) и Захтева за достављање финансијског извештаја за 2020. годину, број 02083/21-01 од 29.01.2021. године в.д. директора Предшколске установе
„ПОЛЕТАРАЦ“ Баточина, дана 05.02.2021. године, подноси
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ
Остварени укупни приходи у 2020. години износе 45.977.125,26 динара.
У структури остварених прихода највеће учешће имају остварени приходи
из буџета општине (извор 01) за финансирање дела редовне делатности у укупном
износу од 40.638.722,10 динара, а пренети су наменски за:
- исплату бруто зараде са припадајућим доприносима у износу од
31.109.704,39 динара,
- поклон ваучери за Нову годину деци запослених у износу од 140.000,00
динара,
- исплату отпремнине приликом одласка у пензију у износу од 709.272,98
динара,
- помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од
39.881,00 динара,
- помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице у
износу од 158.036,00 динара,
- исплату накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у износу од
929.249,25 динара,
- исплату јубиларних награда у износу од 372.928,38 динара,
- исплату сталних трошкова (трошкови платног промета, електрична
енергија, лож уље, централно грејање, телефони) у износу од
1.908.832,17 динара,
- исплату трошкова путовања у износу од 47.276,80 динара;
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исплату услуга по уговору (одржавање софтвера, стручно усавршавање
васпитача, заштита на раду) у износу од 915.583,88 динара,
- исплату специјализованих услуга у износу од 79.480,00 динара;
- исплату текућих поправки и одржавања зграде у износу од 737.426,60
динара;
- исплату материјала (канцеларијски материјал, намирнице за припремање
хране, средства за хигијену, потрошни материјал) у износу од
2.235.533,23 динара;
- исплату дотација у буџет РС у износу од 151.153,10 динара;
- исплату пореза и обавезних такси у износу од 19.811,00 динара и
- исплату опреме у износу од 1.084.553,32 динара.
У укупним одобреним апропријацима на извору 01, средства из буџета
општине учуствују са 88,55% прихода.
-

Приходи остварени од републике (извор 07) износе 2.896.005,48 динара, а
односе се на део за финансирање припремног предшколског програма у години
пред полазак у школу и пренети су наменски за:
- исплату сталних трошкова (грејање и електрична енергија) у износу од
1.388.098,06 динара,
- исплату услуга по угову (котизација за семинар) у износу од 9.120,00
динара,
- исплату специјализованих услуга (институт за јавно здравље) у износу
од 358.070,00 динара,
- исплату текућих поправки и одржавање зграда у износу од 47.855,03
динара и
- исплату материјала (канцеларијски материјал, намирнице за припремање
хране, средства за хигијену, потрошни материјал) у износу од
1.092.862,39 динара.
Извршени расходи у односу на остварене приходе на извору финансирања
07, средства републике учествују са 100%.
На основу уговора о суфинансирању мера популационе политике јединице
локалне самоуправе у Републици Србији закључен између Кабинета министра без
портфеља задуженог за демографију и популациону политику и Општине Баточине
број: 401-00-136/2/2020-01 од 02.03.2020. године, ПУ „Полетарац“ из Баточине
додељена су финансијска средства за набавку опреме. Учешће МДПП износи
2.393.197,68 динара док учешће јединице локалне самоуправе у набавци опреме и
машина износи 842.602,32 динара.
На основу добијених средстава набављене су машине и опрема, и то:
- индустријска машина за прање веша у износу од 1.446.000,00 динара,
- индустријска машина за сушење веша у износу од 516.000,00 динара,
- професионална машина за прање судова у износу од 262.800,00 динара,
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расхладна витрина у износу од 108.000,00 динара,
лап топ (17 комада) у износу од 867.000,00динара и
Smart TV у износу од 36.000,00 динара.

Приходи по основу родитељског динара за ваннаставне активности (извор
16) укупно износе 49.200,00 динара који су до краја 2020. године извршени тако
што су уплаћени на рачуне добављача за осигурање деце.
Укупно остварени расходи износе 45.977.125,26 динара и односе се на
трошкове зарада и накнада зарада, материјалне трошкове и на остале расходе
пословања укључујући и трошкове класе 5, који износе 1.084.553,32 динара. Од
наведеног износа 842.602,32 динара утрошено је за набавку машина и опреме, док
је износ од 241.951,00 динара утрошено за набавку административне опреме чију
стриктуру чине:
- набавка дечијих креветића у износу од 70.000,00 динара,
- куповина рачунара за административне послове у износу од 72.111,00
динара,
- набавка ТА пећи у подручном одељењу у Брзану у износу од 46.740,00
динара и
- набавка инвертне климе за дечију собу и износу од 53.100,00 динара.
Набавка наведене опреме је финансирана из прихода буџета општине (извор 01).
Саставни део финансијског извештаја чини табеларни приказ извршења
текућих расхода и издатака за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.
ВД ДИРЕКТОРА ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“
БАТОЧИНА
_____________________________________
Виолета Проданић
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Р.б.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ПУ "ПОЛЕТАРАЦ"
БАТОЧИНА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. - 31.12.2020. ГОДИНЕ

Опис
3.

Приходи из буџета
Општине

Приходи из
буџета
Републике

Социјални
доприносиизвор 03

01
4.

07
5.

6.

Сопствени
приходи-извор
04

Нераспоређени
вишак
прихода из
ранијих
година – извор
13
8.

Родитељски
динар за
ваннаставне
активностиизвор 16
9.

1.

Конто
2.

1

742378

Родитељски динар за
ваннаставне активности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.200,00

49.200,00

2

771111

Меморандумске ставке за
рефундацију расхода

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

733154

Текући трансфери од
Републике у корист нивоа
општина

0,00

2.393.197,68

0,00

0,00

0,00

0,00

2.393.197,68

4

791111

Приходи из буџета

40.638.722,10

2.896.005,48

0,00

0,00

0,00

0,00

43.534.727,58

5

321311

Нераспоређени вишак прихода
и примања из ранијих година

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.638.722,10 5.289.203,16

0,00

0,00

0,00

УКУПНО ПЛАНИРАНИ
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:
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Укупно
10.

49.200,00 45.977.125,26
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На основу члана 32. став 1.
тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018) и члана 40. тачка 64) Статута
општине
Баточина
(„Службени
гласник општине Баточина“, бр. 9/19),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 30.03.2021.
године, донела је:

ГОДИНА 2021.

I Усваја се Извештај о раду са
финансијским извештајем установе
Народна библиотека „Вук Караџић“
Баточинa за 2020. годину, бр. 19/2021
од 05.02.2021.. године.
II Ово Решење са извештајем
објавити у „Службеном гласнику
општине Баточина“.
III Решење доставити: установи
Народна библиотека „Вук Караџић“
Баточина, оснивачу и архиви

РЕШЕЊЕ
о усвајању Извештаја о раду са
финансијским извештајем установе
Народнa библиотекa „Вук
Караџић“ Баточина за 2020. годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-246/21-I од 30.03.2021.
године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић

Народна библиотека
„Вук Караџић“
Баточина
Број:19/2021
Датум: 05.02.2021.год.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
Народне библиотеке
„Вук Караџић“
Баточина за 2020. годину
Баточина, 05.02.2021. године
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Народна библиотека „Вук Караџић“ Баточина са огранцима у Брзану и
Бадњевцу на крају пословне 2020. године бележи следеће податке:
1. ПОПУЊАВАЊЕ ФОНДОВА
Народна библиотека „Вук Караџић“ Баточина садржи укупно:
-

књига: 38222 (књиге за децу 5471)
периодикe: 1464 примерака (за децу 149)
некњижнe грађe : 184
легат: 86 публикација
завичајна збирка: 354 књиге
рукописи: 5 свезака и 1 фасцикла
прес блок: 4
картографска грађа: 36
визуелна грађа: 32 ЦД-а
звучна грађа: 64 ЦД-а

У току 2020. године набављено је 945 књига, од тога за децу 138, периодике
1142 примерка (за децу 36), визуелна грађа 3 ЦД-а, картографска грађа 0, 154
књиге и 2 часописа Завичајне збирке.
СТРУКТУРА ФОНДА ПО УДК
0. Општа група

1206

1. Филозофија

763

12

2. Религија

485

35

3. Друштвене науке

2317

56

5. Природне науке

479

118

1563

82

926

53

6. Примењене науке
7. Уметност
8. Књижевност
9. Историја и географија

за децу

28418

361

4700

2185

85

______________________________________________
УКУПНО ( РАСХОД): 38222 (120)

5471 (31)
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Фондови књига за одрасле и децу смештени су у истој просторији, која се користи
као позајмно одељење. Књиге за децу смештене на посебним полицама, као и
књиге на страним језицима (на енглеском, немачком, италијанском, шпанском,
руском, македонском и пољском – 116 књига укупно).
Завичајни фонд је физички издвојен, као и картографска, визуелна и рукописна
грађа и налази се у оквиру Референсне збирке у канцеларији директора.
У просторији која се користи као читаоница са 5 читалачких места, смештене су
књиге из осталих група, осим књижевности. У читаоници се налази и периодика
(дневне, недељне новине и часописи).
У засебној просторији налази се интернет кутак, кога чини 4 рачунара, које користе
углавном ученици основне школе. Пошто услуге интернет кутка користе и огранци
(по један рачунар), у складу са епидемиолошким мерама, забележен је нешто мањи
број корисника него претходних година. Коришћење интернета у Баточини, Брзану
и Бадњевцу укупно 1050 пута.

2.

ОБРАДА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

Од 21. новембра 2017. године обрада новог фонда врши се кроз COBISS3, те се
више не води Књига инвентара ручно, већ електронски. Октобра 2020. године
завршено је преузимање записа у локалну базу БАТОЦ, тако да је у потпуности
унет читав фонд библиотеке у Баточини, односно 23716 наслова, што је 62% од
укупног књижног фонда Библиотеке.

3.

КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

Структуру уписаних корисника за 2020. годину чине:
-

предшколци
58
ученици основне школе
141
ученици средње школе
42
студенти
11
запослени
68
пензионери
30
пољопривредника
1
остали
17
_______________________________
УКУПНО:
369
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Коришћење књижне грађе – монографске публикације
Општа група
Филозофија
Религија
Друштвене науке
Природне науке
Примењене науке
Уметност
Књижевност
Историја и географија

0.
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

УКУПНО:

149 за децу
97
39
64
67
54
83
3627
103

4283

119
0
0
5
47
19
40
879
14

1123

Посете по структури уписаних корисника
-

предшколци

-

ученици основне школе

1068

-

ученици средње школе

237

-

студенти

74

-

запослени

804

-

пензионери

288

-

пољопривредници

-

остали
332
_______________________________
УКУПНО :

97

2

2902

Коришћење некњижне грађе и остале услуге:
Периодика:
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новине 1677
часописи 22

Остале услуге:
- информације 2139
- интернет 1050
- страна књига 0
- међубиблиотечка позајмица 4
Постотак обухваћености становништва чланством је 2,56 %.
Број просечно прочитаних књига по кориснику 17,95%.
Обрт фонда 17,3 %.
4. КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ДЕЛАТНОСТ
Народна библиотека „Вук Караџић“ Баточина је организовала:
-

промоције 2

бр. учесника: 4

бр. посетилаца: 91

-

одељенске посете 4

бр. учесника: /

бр. посетилаца: 70

-

радионице 4

бр. учесника: 84

бр. посетилаца: /

-

пројекције филма /

бр. учесника: /

бр. посетилаца: /

-

паное 101

бр. учесника: /

бр. посетилаца: 2950

-

такмичења /

бр. учесника: /

бр. посетилаца: /

-

изложбе 44

трајање: 3-5 дана

бр. посетилаца: 2950

-

трибине /

бр. учесника: /

бр. посетилаца: /

Библиотека је за организацију књижевних промоција у 2020. години
уложила укупно 19.500 динара. Детаљан приказ активности којима смо остварили
културно-просветну делатност приказан је у КАЛЕНДАРУ ДЕШАВАЊА, који је
прилог Извештају о раду за 2020. годину.
Током фебруара Библиотеку су посетили чланови Књижевног клуба
,,Миодраг Петровић'' и у нашим просторијама одржали редован састанак. Поводом
Бајкодана држана је једна од три планиране радионице, којој су присуствовали
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предшколци из вртића ,,Полетарац''. Планиране још две радионице нису одржане
због непредвиђених околности око организације довођења деце из вртића у
библиотеку. Истим поводом у марту у огранку у Брзану одржана радионица за
вртић и предшколце на тему ,,Бајке О Петру Пану и друге бајке''. У току марта
одржана је радионица за децу од првог до трећег разреда на тему ,,Осмомартовска
честитка''. Радионице је одржала Славица Милошевић, књижничар у огранку у
Брзану у сарадњи са васпитачима и учитељима у Брзану.
У оквиру традиционалне манифестације „Дани жена“ коју заједнички
организују КЦ „Доситеј Обрадовић“ и НБ „Вук Караџић“, у марту је одржана
промоција ,,Театар искрености'' Стефана Симића, коју је видео велики број наших
суграђана.
Општинско такмичење рецитатора ове године није одржано због увођења
епидемиолошких мера изазваних појавом корона вируса у Србији и свету. То је
активности и манифестације у оквиру библиотеке у марту, априлу и мају у
потпуности обуставило.
У јуну месецу, баточинској читалачкој публици представио је своју нову
књигу Вања Булић. У скалду са интересовањем корисника промоција је била
запажена и врло посећена. Читаност Булићевих књига је била повећана у наредним
месецима.
У октобру је поводом оджавања Дечије недеље у Брзану одржана радионица
са ученицима од првог до четвртог разреда ,,Подељена срећа два пута је веће'', уз
појачане епидемиолошке мере, где су ученици били подељени у групе од пет
ученика. Октобар месец у централном одељењу у Баточини, обележила је Изложба
Лагуниних књига, која се одржавала од 01. 10. до 15.10. 2020. године у
просторијама читаонице у Баточини, уз поштовање епидемиолошких мера.
Изложбу су свакодневно посећивали сви корисници наше библиотеке, различитих
старосних група, где су могли да погледају књиге различитих жанрова, у складу са
својим интересовањима. Најмлађи су имали посебан кутак, где су била изложена
Лагунина издања за децу.
У новембру месецу није било услова да се одржи традиционално такмичење
у изражајном читању, чак ни онлајн, јер се прешло са редовне наставе на облик
наставе на даљину.
Читава година за нама је била у знаку епидемије корона вируса и појачаних
епидемиолошких мера, што се одразило и на број корисника, позајмица и
услуга, обустављање културних активности библиотеке.
5.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Библиотека се у току 2020. године није остварила у издавачкој делатности.

6.

СТАРА И РЕТКА КЊИГА

У фонду Библиотеке налази се 21 књига, која има статус ретке књиге, а
припада ратном периоду од 1912 – 1918. године и 1941 – 1945. године.
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РЕВИЗИЈА БИБЛИОТЕЧКИХ ФОНДОВА

По Закону о библиотечко-информационој делатности ревизија целокупног
књижног фонда била је предвиђена за 2017. годину. Пошто је Библиотека рад у
COBISS-у започела, 21. новембра 2017. године, ревизија се вршила свакодневно
током 2020. године преузимањем записа из централног каталога и формирања
локалне базе библиотеке у Баточини до октобра 2020. године, када је завршено
уношење читавог фонда.
Укупан број расходованих књига у 2020. години је 120, од тога 31 књиге за
децу.

8.

ЗАШТИТА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ

Заштита књига од штетних утицаја, спроводи се превентивно, у току године
једанпут. Редовно се врши чишћење просторија, као и брисање полица и књига.
По прописима о противпожарној заштити уредно се омогућава провера
апарата у Баточини, као и у огранцима у Бадњевцу и Брзану.
Целокупна имовина Библиотеке укључујући и библиотечку грађу осигурана је
2020. године у Компанији WINER STADTISHE из Крагујевца.

9. РАД УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Надзорни одбор није заседао у току 2020. године, а Управни одбор је одржао
6 седница у складу са Пословником о раду Управног одбора Народне библиотеке
„Вук Караџић“ Баточина бр.185/2014 од 8.12.2014. године.
10. КАДАР И САРАДЊА
Библиотека има у сталном радном односу петоро запослених радника и једно
постављено лице на период од годину дана. Структура запослених:
- в.д директора
- дипломирани библиотекар
- виши књижничар,
- књижничар у Бадњевцу
- књижничар у Брзану
- хигијеничар
Ивана Гавриловић Миладиновић, именована је за вршиоца дужности директора
Народне библиотеке ,,Вук Караџић'' у Баточини решењем Скупштине Општине
Баточина бр. 020-834/20-01 од 27.11.2020. године на годину дана.
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11. НАБАВКА ОПРЕМЕ – НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Библиотека у Баточини у току 2020. године од опреме је добила: 1 рачунар, 1
штампач, 4 грејалице, 1 екстерну меморију, 1 усисивач.
12. ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
Укупан приход Библиотеке у 2020. години износио је динара:
-

411
412
414
415
416

буџет Општине Баточина ......................................7.260.450,00 динара
сопствени приходи ...................................................62.900,00 динара
откуп Министарства културе и информисања........320.312,00 динара
дародавци....................................................................76.417,20 динара

ПЛАТЕ НАКНАДЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИМА
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (ПОСЛОДАВАЦ)
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИМА
НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЛ. РАСХОДИ

422

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

423

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

425

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА

426

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

465

ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ

482

ПОРЕЗИ И ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ

планирано

остварено

4.860.000,00

4.597.669,82

825.000,00

765.511,97

245.326.00
150.000,00
265.000,00
40.000,00
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183.076,00
106.612,34
255.234.00
1.000,00

300.000,00

101.046,00

90.000,00

24.540,00

150.000,00

82.734,00

150.000,00

101.604,40

36.538,00

36.538,00

35,000.00

7,233,00
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483

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊИМА
СУДОВА

512

СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ

150.000,00

104.140,00

515

СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ
ИМОВИНЕ

368.000,00

252.504,93

8.598.864,00

7.322.400,46

УКУПНО

30,000,00

0,00

ВД ДИРЕКТОРА
________________
Ивана Гавриловић Миладиновић
_____________________________________________________________
На основу члана 32. став 1.
тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018) и члана 40. тачка 64) Статута
општине
Баточина
(„Службени
гласник општине Баточина“, бр. 9/19),
и члана 16. став 2. и члана 28. став 1.
тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о оснивању Културног центра
у Баточини („Сл. гласник општине
Баточина“, бр. 23/18), Скупштина
општине Баточина, на седници
одржаној дана 30.03.2021. године,
донела је:

I Усваја се Извештај о раду
установе Културни центар „Доситеј
Обрадовић“ Баточина за 2020. годину,
бр. 19-2/21 и финансијски извештај
бр. 19-1/21 од 19.01.2021.године.
II Ово Решење са извештајем
објавити у „Службеном гласнику
општине Баточина“.
III Решење доставити: установи
Културни
центар
„Доситеј
Обрадовић“ Баточина, оснивачу и
архиви
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-247/21-I од 30.03.2021.
године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић

РЕШЕЊЕ
о усвајању Извештаја о раду и
финансијског извештаја установе
Културни центар „Доситеј
Обрадовић“ Баточина за 2020.
годину
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KULTURNI CENTAR
„DOSITEJ OBRADOVIĆ“
BATOČINA
Izveštaj o radu za 2020. godinu

Februar 2021.

Realizovane aktivnosti u KC “Dositej Obradović” tokom 2020. godine
14.01.2020. U sali KC “Dositej Obradović“ održan novogodišnji program za
decu iz vrtića i nižih razreda osnovne škole. U programu su učetvovali Deda
mraz, Deda mrazica, Klovn Bađo, DC Team...
23.01.2020. U organizaciji učenika Osnovne škole „Svet Sava“ u Sali KC
održan humanitarni koncert za pomoć porodici Spasić iz Batočine.
24.01.2020. U Galeriji KC „Dositej Obradović“ organizovana promocija
knjige Davida Kostića – „Amnezija“. Događaj je realizovan u saradnji sa
Narodnom bibliotekom „Vuk Karadžić“.
29.01.2020. Batočinskoj publici prikazani bioskopski hitovi „Patrolne šape“
i ruski blokbaster „Sluga“ sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi.
13.02.2020. U sali KC „Dositej Obradović“ organizovan je humanitarni
koncert u organizaciji UZNTK „Batočina“ za pomoć našoj sugrađanki
Dragani Jovanović „Za Draganin život“.
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15.02.2020. Održan još jedan koncert „Za Draganin život“ u sali KC, a
nastupio je vokalno-instrumentalni sastav „Kalem“.
25.02.2020. U sali KC „Dositej Obradović“ za najmlađe posetioce održana
pozorišna predstava „Aladin i čarobna lampa“ Studija za scenski nastup
„Stand up“ iz Beograda.
09.03.2020. Povodom 8. Marta, Dana žena, upriličena izložba slika
posvećena damama „Žene za žene“.
10.03.2020. Povodom 8. marta, Dana žena, u Galeriji KC, zajedno sa NB
„Vuk Karadžić“, organizovano stand up druženje sa piscem Stefanom
Simićem – „Veče sa Stefanom Simićem“.
25.05.2020. U KC „Dositej Obradović“ organizovana humanitarna prodaja
slika za pomoć Dragani Jovanović, pod nazivom „Za Draganin život“.
Aukcija slika organizovana u saradnji sa ULOB-om.
Tokom juna meseca izašao 7. Broj časopisa „KC info“
17.06.2020. U organizaciji Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“
organizovano književno veče u okviru koga je gostovao proslavljeni pisac,
novinar i publicista Vanja Bulić.
Tokom juna i jula meseca vršen je obilazak, snimanje i fotografisanje
dvorišta na teritoriji opštine Batočina za manifestaciju „Dani otvorenih
dvorišta Batočina 2020“
21.08.2020. U sali KC „Dositej Obradović“, zbog poštovanja
epidemioloških mera, održana konstitutivna sednica SO Batočina.
22.08.2020. U Galeriji KC organizovano svečano proglašenje pobednika sa
uručivanjem nagrada za najlepša dvorišta na manifestaciji „Dani otvorenih
dvorišta“.
21.09.2020. U Sali KC „Dositej Obradović“ održana svečana sednica SO
Batočina povodom „Dana opštine Batočina“.
25.09.2020. Na letnjoj sceni ispred KC Pozorištance „Zvonce“ iz Niša izvelo
je predstavu „Dečije igrarije“ za učenike nižih razreda osnovne škole.
01.10.2020. Izložba slika „Zvezde srpske muzike“ svečano je otvorena u
Galeriji KC „Dositej Obradović“.
06.11.2020. U KC je organizovana prezentacija na temu „Arheološka
istraživanja na lokalitetu Jerinino brdo i potencijali za razvoj lokaliteta“ na
kojoj su govorili Marko Grković i Igor Đurović, uključeni u iskopavanja
koja su sprovedena na lokalitetu.
16.12.2020. U sali KC organizovano potpisivanje ugovora za dodelu
plastenika mladim bračnim parovima.
18.12.2020. U sali KC održana IV sednica SO Batočina.
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31.12.2020. Svečana ceremonija dodela rešenja za učeničke i studentske
stipendije održana je u sali KC „Dositej Obradović“.
31.12.2020. Svečani prijem povodom novogodišnjih i božićnih praznika koji
je organizovala SO Batočina održan je u Galeriji KC „Dositej Obradović“.
Zbog poznate epidemiološke situacije sa korona virusom, mnoge planirane
manifestacije i aktivnosti nisu održane.

v.d. direktora
---------------------------------Saša Golubović

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
БАТОЧИНА
Финансијски извештај по завршном рачуну
за 2020. годину
Фебруар 2021.
Финансијски извештај КЦ “Доситеј Обрадовић“ Баточина
за 2020. годину
По завршном рачуну за 2020. годину КЦ „Доситеј Обрадовић“ има вишак
новчаних средстава у износу од 65,64 динара - сопствена средства.
Пренета неутрошена средства из претходне године износе: 950,68 динара.
Укупни приходи износе: 10.623.118,92 динара
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Приходи из буџета општине (01) износе: 10.609.891,96 динара.
Сопствени приходи ( 04) филм, циркус, закуп сале и сл. износе: 13.226,96 динара
Укупни расходи износе: 10.624.003,96 динара
Расходи из буџета општине (01) износе: 10.609.891,96 динара
Расходи из сопствених средстава (04) износе: 13.161,32 динара
Расходи из пренетих неутрошених средстава из претходне године (13) износе:
950,68 динара
Готовина на текућем рачуну 31.12.2020. износи: 65,64 динара
Дуговања према добављачима износе: 147.576,00 динара
Потраживања од купаца износе: 140.767,00 динара
Обавезе према запосленима за децембарску плату износе: 570.723,05 динара
Накнада трошкова за превоз за децембар износи: 18.447,00 динара
Укупно укалкулисане обавезе на дан 31.12.2020. износе: 736.746,05 динара.
Сви расходи по аналитичким контима могу се видети у образложењу расхода по
позицијама, по одобреном финансијском плану за 2020.годину.
Извештај о утрошку средстава пренетих из буџета општине - 01
Образложење расхода по позицијама
Програм 13 – Развој културе
Програмска активност 0001 - функционисање локалних установа културе
411 и 412 – Плате
Установа је за исплату зарада за запослене на неодређено време у 2020.
години утрошила: 411 - 5.702.313,17динара, и 412-социјални доприноси послодавац
950.102,47 дин. Укупно за плате 6.652.415,64 динара.
415 – Накнаде трошкова за запослене
За исплату путних трошкова у висини месечне карте за релацију
Баточина-Никшић (Прњавор) и Баточина –Градац за двоје запослених утрошено је
119.169,00 динара.
416 – Награде запосленима
За исплату јубиларне награде за двоје запослених утрошено је 269.205,00
динара. За исплату награде поводом Божићних празника утрошено је 131.130,03
динара. Награде све укупно 400.335,03 динара.
421 – Стални трошкови
Позицију сачињавају следећи трошкови: провизија банке 18.155,34 дин,
електрична енергије 435.202,65 дин, централно грејање 751.312,65 дин, услуге
водовода и канализације 48.766,96 дин, одвоз отпада 52.652,16 дин, телефон
фиксни и интернет 64.727,05 дин, хостинг за сајт 4.860,00дин, услуге мобилног
телефона 30.222,34 дин, остале ПТТ услуге 2.997,00, осигурање возила 15.055,00
дин, осигурање остале дугорочне имовине 68.552,00 дин. Стални трошкови све
укупно:1.492.503,15 дин.
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422 – Трошкови путовања
За службени пут у Турску, у Истамбул на међународни сусрет радника у
просвети, предшколству, култури и здравству, а ради представљања народне
традиције и уметничких група, утрошено је 23.600,00 динара на име дневница. Као
представник установе културе ишао је Драгослав Петровић, председник Управног
одбора Културног центра.
423 – Услуге по уговору
Ови трошкови обухватају: административне услуге 60.000,00 дин. као
што су вођење послова безбедности и здравља на раду, услуге за одржавање
софтвера у износу 14.400,00 дин, котизација за семинар – пут за Турску 12.272,00
дин, услуге штампања 10.000,00 дин, медијске услуге телевизије Хит Плус и ТВ
Јасеница у износу од 324.822,00 дин, правно заступање пред домаћим судовима
75.000,00 дин, репрезнтација у износу од 58.563,00 дин, остале опште услуге у
износу од 215.711,97 дин, а односи се на: тапацирање врата 6.289,31, најам апарата
за воду 26.400,00, монтажа клима уређаја 8.000,00 (Уговор о делу), израда две
металне полице са точкићима за одлагање уметничких слика и народне ношње
38.475,43 (Уговор о делу), наступ музичара Срђана Станковића поводом 8.марта
4.400,00, израда промо филма општине Баточина 60.000,00, замена пумпе за
грејање зграде Културног центра 3.144,65 (Уговор о делу), израда вентилационе
решетке на згради Културног центра 50.939,00, (Уговор о делу), израда носача за
државну заставу испред Установе 18.063,58 (Уговор о делу). Све укупно услуге по
уговору 770.768,97 динара.
425 – Текуће поправке и одржавање
За куповину нове пумпе за грејање (замена старе) 35.474,98, санација крова
изнад сале 183.372,00, санација крова изнад кино кабине и помоћне просторије за
ношњу 182.097,60 санација крова изнад шминке Културног центра 121.492,00.
Радови се односе на демонтажу постојећег лименог крова због прокишњавања и
монтажу новог. За одржавање рачунарске опреме 9.480,01 хард диск. Све укупно
425 – текуће поправке и одржавање 531.916,59 динара.
426 – Материјални трошкови
Утрошена средства са ове позиције односе се на канцеларијски материјал
25.695,00 дин, издаци за гориво 6.857,77 дин, материјал за одржавање хигијене
26.412,00 дин, и остали материјал за посебне намене 12.686,00 дин. Материјални
трошкови све укупно: 71.650,77 динара.
465 – Остале дотације и трансфери
Утрошена средства са ове позиције у износу од 32.556,17 дин. односе се на
средства по основу Закона о привременом уређивању основица ( умањење зарада
запослених ).
482 – Републичке таксе
За републичке таксе утрошено је 7.773,00 динара.
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512 – Машине и опрема
За набавку рачунарске опреме - један лаптоп, утрошено је 39.990,00, Све
укупно машине и опрема 39.990,00 динара.
Укупно утрошено за програмску активност Функционисање установа културе
из буџета општине 10.142.678,32 динара.
Програмска активност 0002 – Подстицај културном и уметничком
стваралаштву
423 – Услуге по уговору
За трошкове - остале услуге штампања утрошено је 176.010,00 дин,(
штампање плахата, каталога, позивница, диплома, захвалница, часописа ); за
трошкове репрезентације утрошено је 31.436,80 дин, ( репрезентација се односи на
храну и пиће за учеснике позоришних представа, изложбе слика, ликовне колоније,
концерта).За поклоне за учеснике манифестације „Дани отворених дворишта“
утрошено је 12.570,00 дин. За остале опште услуге утрошено је 151.600,00 дин. а
односи се на: новогодишњи програм за децу вртића и нижих разреда плаћено је
6.600,00, за извођење представе „Дечије играрије“ септембра месеца на тргу у
Баточини плаћено је 45.000,00 дин, за услуге превоза УЗНТК Шумадија Баточина
на пут у Турску у Истанбул на међународни сајам културе, плаћено е 100.000,00
дин. Укупно услуге по уговору за ову програмску активност износи 371.616,80 дин.
426 – Материјални трошкови
Материјал за културу - ликовни материјал (платно за сликање, боје и прибор
за сликање) за учеснике ликовне колоније за сликање радова на тему „Звезде
српске музике“ и за изложбу слика ликовних колонија Брзан и Баточина 2020.
укупно утрошено 93.798,55 дин. Издаци за гориво за потребе манифестација у
износу од 1.798,29 дин. Укупно материјални трошкови 95.596,84 динара.
Укупно утрошено за програмску активност Подстицај културном и
уметничком стваралаштву из буџета општине 467.213,64 дин.
Укупно утрошено за обе програмске активности из буџета општине
10.609.891,96 динара.
Средства по финансијском плану КЦ „Доситеј Обрадовић“ одобрена од
буџета општине Баточина за 2020. годину, после трећег ребаланса буџета,
децембра 2020. износе 12.055.000,00 дин, тако да је извршење буџета 88,01%
Извештај о утрошку сопствених средстава (04) и пренетих неутрошених из
прошле године (13)
Образложење расхода по позицијама
Програм 13 – Развој културе
Програмска активност 0001 - функционисање локалних установа културе
421 – Стални трошкови
За остале ПТТ услуге утрошено је 4.671,32,00 дин.(04)
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За остале ПТТ услуге утрошено је 950,68 дин.(13)
Све укупно стални трошкови: 5.622,00 дин.
426 – Материјални трошкови
За остали материјал за посебне намене утрошено је 6.490,00 дин.
Укупно утрошено за програмску активност 001 Функционисање установа културе
из сопствених средстава 12.112,00 динара.
Програмска активност 0002 – Подстицај културном и уметничком
стваралаштву
422 – Трошкови путовања
Накнада за употребу сопственог возила у износу од 2.000,00 динара.
Укупно утрошено за програмску активност 002 Подстицај културном и
уметничком стваралаштву из сопствених средстава 2.000,00 динара.
512 – Машине и опрема
За набавку рачунарске опреме - један лаптоп, утрошено је 39.990,00, Све
укупно машине и опрема 39.990,00 динара.
Укупно утрошено за програмску активност Функционисање установа културе
из буџета општине 10.142.678,32 динара.
Програмска активност 0002 – Подстицај културном и уметничком
стваралаштву
423 – Услуге по уговору
За трошкове - остале услуге штампања утрошено је 176.010,00 дин,(
штампање плахата, каталога, позивница, диплома, захвалница, часописа ); за
трошкове репрезентације утрошено је 31.436,80 дин, ( репрезентација се односи на
храну и пиће за учеснике позоришних представа, изложбе слика, ликовне колоније,
концерта).За поклоне за учеснике манифестације „Дани отворених дворишта“
утрошено је 12.570,00 дин. За остале опште услуге утрошено је 151.600,00 дин. а
односи се на: новогодишњи програм за децу вртића и нижих разреда плаћено је
6.600,00, за извођење представе „Дечије играрије“ септембра месеца на тргу у
Баточини плаћено је 45.000,00 дин, за услуге превоза УЗНТК Шумадија Баточина
на пут у Турску у Истанбул на међународни сајам културе, плаћено е 100.000,00
дин. Укупно услуге по уговору за ову програмску активност износи 371.616,80 дин.
426 – Материјални трошкови
Материјал за културу - ликовни материјал (платно за сликање, боје и прибор
за сликање) за учеснике ликовне колоније за сликање радова на тему „Звезде
српске музике“ и за изложбу слика ликовних колонија Брзан и Баточина 2020.
укупно утрошено 93.798,55 дин. Издаци за гориво за потребе манифестација у
износу од 1.798,29 дин. Укупно материјални трошкови 95.596,84 динара.
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Укупно утрошена средства из осталих извора финансирања (04 и 13) за обе
програмске активности 14.112,00 динара.
Остварени сопствени приходи (04 – конто 742151) у износу од 13.226,96 динара,
односе се на приходе од продаје добара и услуга – филм, циркус, представе за децу,
и слично.
Референт за финансијске послове
в.д. директора
------------------------------------------------------------------Мирјана Ђорђевић
Саша Голубовић
____________________________________________________________
На основу члана 32. став 1.
тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018) и члана 40. тачка 64) Статута
општине
Баточина
(„Службени
гласник општине Баточина“, бр. 9/19),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 30.03.2021.
године, донела је:

I Усваја се Извештај о раду са
финансијским извештајем Црвеног
крста Баточинa за 2020. годину, бр. 42
од 04.02.2021. године.

РЕШЕЊЕ
о усвајању Извештаја о раду са
финансијским извештајем Црвеног
крста Баточинa за 2020. годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-248/21-I од 30.03.2021.
године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић

II Ово Решење са извештајем
објавити у „Службеном гласнику
општине Баточина“.
III Решење доставити: Црвеном
крсту Баточинa, оснивачу и архиви

IZVESTAJ O RADU CRVENOG KRSTA BATOCINA ZA 2020.GODINU
ORGANIZACIJA I RAZVOJ
Crveni krst Batocina je humanitarna, nezavisna organizacija I sastavni je deo Crvenog
krsta Srbije. Profesionalno zaposleni radnici / 2 radnika/ u saradnji sa volonterima,
clanovima Upravnog odbora I ostalim clanovima Skupstine, uspesno su realizovali
zadatke u cilju pomoci najugrozenijim gradjanima koji su se obratili ovoj organizaciji.
Crveni krst Batocina je zbog pandemije virusa Korona 19 koja je nastala od marta
meseca izmenila realizaciju nekih aktivnosti tako da su obavljane one aktivnosti koje su
bile od prioriteta u navedenoj situaciji.
Crveni krst Batocina je odrzao jednu sednicu Skupstine , sest sednica Upravnog odbora,
jednu sednicu Nadzornog odbora i 3 sednica Komisija iz raznih oblasti delovanja.
Crveni krst ima ulogu I mandat da pomaze drzavnim organima u humanitarnom radu u
granicama svojih mogucnosti.
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SOCIJALNA DELATNOST
Crveni krst Batocina je u 2020. Godini svoje aktivnosti na polju Socijalne delatnosti
realizovala u veoma drugim okolnostima od planiranih koje su nastale zbog pandemije
virusa Korona 19 od meseca marta pa na dalje.
Crveni krst je u cilju pomoganja ljudima u nevolji I zadovoljenju potrebama ugrozenog
stanovnistva za vreme pandemije virusa Korona 19 u saradnji sa Centrom za socijalni
rad, Opstinskim stabom, Domom zdravlja I drugim institucijama realizovane su sledece
aktivnosti:
- pruzana je pomoc starijim osobama preko 65.godina koji su imali zabranu izlaska zbog
donetih mera Kriznog staba R.Srbije u tom periodu / policijskog casa / gde su zaposleni
u saradnji sa volonterima vrsili kupovinu I nabavku lekova, hrane I higijene I ostalih
potrepstina u ime njih I odnosili im na kucnu adresu.
- pruzana je pomoc svim licima koji su imali potrebe za podizanjem novca na
bankomatima banaka, gde su zaposleni u saradnji sa volonterima u ranim jutarnjim
casovima vrsili dezinfekciju bankomata banaka /Komercijalne I Direktne banke/ I time
omogucili da lica mogu bezbedno da vrse podizanje novca na bankomatima banke.
-Pruzana je pomoc i telefonskim putem svim licima koji su se obracali I trazili neki vid
pomoci ili informaciju /za obezbedjivanje dezinfekcionih sredstava, vode za pice, I dr./
-a/ prikupljana je odece, obuca I ostalo I ista je distribuirana socijalno ugrozenim
porodicama koje su se obratile Crvenom krstu za pomoc.
-b/ prikupljeno je polovne odece u kolicini od 1.976 kg. , polovne obuce u kolicini od 260
pari I ostalo, igracke -120 kom, I dr.
c/ broj porodica obuhvacenih sa pomoci u vidu hrane , higijene, polovne odece, obuce I
ostalog je – 459 porodice I obuhvaceno je 1.836 lica.
d/obezbedjeno je I podeljeno 8 paketa higijene I 8 lit. sred.za dezinfekciju ruku za decu
koja su u hraniteljskim porodicama.
-Kroz magacin Crvenog krsta primljena je I podeljena humanitarna pomoc /u paketima
hrane, brasna I higijene/ u kolicini od 8.710 kg. u vrednosti od 944.212,00 din,
A ostale robe /sreds.za dezinfekciju , skolske klupe I stolice, obuca, odeca I igracke / u
kolicini od 1.976 kg u vrednosti od 613.460,00 din.
Humanitarna pomoc dobijena u paketima hrane I higijene je na osnovu dostavljenog
kriterijuma Crvenog krsta Srbije distribuirana socijalno ugrozenom stanovnistvu na
osnovu dobijenih Spiskova od Centra za socijalni rad I Mesnih zajednica.
Realizovana je aktivnost ,,Bezbednost dece u saobracaju, u saradnji sa Osnovnom
skolom I predstavnicima Saobracajne policije gde su obuhvaceni ucenici prvog razreda
osnovne skole i predskolaca gde je ukupno obuhvaceno 72 deteta. / od toga 65 ucenika
I 17 predskolaca/.
Navedene aktivnosti koje su planirane u 2020. Godini realizovane su na drugaciji nacin
od planiranog /putem onlajn /zbog svih mera koje su primenjivane u tom periodu zbog
pandemije virusa kovid 19 .
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DOBROVOLJNO DAVALASTVO KRVI
U 2020. godini Crveni krst Batocina se angazovao da puten medija, drustvenih mreza I
promotivnog materijala promovise davalastvo krvi. Rad na motivaciji gradjanstva I na
angazovanje mladih volontera, zahvaljujuci njihovom entuzijazmu I njihovom
nesebicnom zalaganju organizovane su I realizovane Akcije Dobrovoljnog davanja krvi.
a/ organizovane su i odrzane 3 akcije DDK-a – u 2020.godini u Srednjoj skoli *Nikola
tesla* U Batocini gde su primenjivane sve mere epidemioloske zastite od virusa korona
19. I broj prikupljenih jedinica krvi je 65 boca krvi.
b/ u znak zahvalnosti za datu krv urucivani su priglodni pokloni dobrovoljnim davaocima
krvi na samoj akciji davanja krvi / hemijska olovka, solja za caj , majice/.
c/ u znak zahvalnosti za prvi put datu krv na samoj akciji urucivano je priznanje –znacka
za 1 davanje krvi dobrovoljnom davaocu krvi.
d/ obelezen je 11.Maj- *Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi * I 14. Jun- *Dan
dobrovoljnih davalaca krvi * gde je odana zahvalnost svim doborovoljnim davaocima
krvi za njihovu HUMANOST putem medija I drustvenih mreza.
e/ organizovan je i realizovan konkurs *Krv zivot znaci* u vidu likovnih I literalnih radova
po propozicijama konkursa, gde su ucesce u konkursu uzeli ucenici Osnovne I Srednje
skole a najuspesniji radovi su nagradjeni.
f/ pruzena je pomoc gradjanima i u obezbedjivanju krvi za lecenje /operativnog
zahvata/za svoje srodnike koji su se obratili ovoj organizaciji Crvenog krsta.
Crveni krst Batocina vodi evidenciju Davalastva krvi kroz kompjuterski sistem gde se
baza podataka DDK redovno azurira.
Broj evidentiranih kroz nasu bazu je 220 dobrovoljnih davalaca krvi gde ih ima 85
aktivnih a ostali su pasivni /koji se nisu ukljucivali u davanju krvi zadnjih 3 god. i vise/.
Crveni krst vrsi motivisanje I organizovanje akcija dobrovoljnog davanja krvi ali potrebe
se za ovom dragocenom tecnoscu sve se vise povecavaju, tako da je neophodno da se
sve strukture vise ukljuce u ovoj oblasti kako bi se prikupile dovoljne kolicine krvi I
zadovoljile potrebe gradjana nase opstine Batocina, kojima je neophodno lecenje.
PODMLADAK I OMLADINA
Crveni krst Batocina je ovu aktivnost zbog pojave pandemija virusa Korona 19.
realizovao na drugaciji nacin I to telefonskim putem I putem programa onlajn I sve
zahvaljujuci dobroj saradnji sa Osnovnom I Srednjom skolom.
Organizovane su sledece aktivnosti :
Organizovane su akcije prikupljanja skolskog pribora, odece I obuce za siromasne
ucenike.
Organizovana je akcija ,, Trka za srecnije detinjstvo koja je imala rekreativno –
humanitarni karakter a zbog epidemioloske situacije virusa koriona 19 nije izvodjena
trka vec su deca I nastavni kadar uzeli ucesce u uzimanju –kupovini startnog boja I tako
prikupili sredstva u ovoj akciji koja su iskoriscena za pomoc deci u lecenju I slabog
materijalnog stanja.
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Organizovana je akcija ,, Bezbednost dece u saobracaju ,,u saradnji sa skolom gde im je
putem Onlaj programa prikazivan film o bezbednosti u saobracaju I time im je skrenuta
paznja deci na bezbedno kretanje u saobracaju / posebno za djake prvake/
Organizovana je obuka za DDK –a za zaposlene I volontere putem linka ONlajn na temu ,,
Motivisanje mladih u volontiranju, I *Promocija, regrutovanje I zadrzavanje davalaca
krvi*.
Volonteri I zaposleni su lepili I podelili informativne plakate I brosure institucijama u
nasoj opstini. Svrha ovih postera je prevencija I sprecavanje sirenja zaraze Kovid -19
virusa.
DIFUZIJA
U ovoj oblasti tokom 2020 godine Crveni krst Batocina je kroz realizaciju svojih
aktivnosti realizuje I Difuziju- sirenje znanja o znacaju I ulozi Crvenog krsta, Osnovnim
Principima Crvenog krsta, vrednostima koje zastupa Medjunarodni pokret Crvenog krsta,
Crvenog polumeseca I Medjunarodnog humanitarnog prava.
Na odrzavanim sastancima upravnih tela Crvenog krsta zaposleni radnici su promovisali
i sirili znanja o znacaju I ulozi Crvenog krsta I njihovim Principima.
ZDRASTVENO PREVENTIVNA DELATNOST
U 2020. godini obelezene su Zdrastveno – preventivne aktivnosti uz propagadni
material kroz aktivnosti delovanja u vanrednim situacijama zbog pojave informacije o
virusu Kovid -19 u Kini I njegovog daljeg sirenja u drugim zemljama pa I u nasoj.
Posto je korona virus u sedistu paznje sirom sveta, kao I u nasoj zemlji pa je zato
znacajan aspekat zivota svakog pojedinca.
Zbog pojave Korona virusa bili smo suoceni sa razlicitim ponasanjem ljudi , gde se jedan
deo gradjana ponasao u skladu sa preporukamai informacijama koje su dobijane od
relevatnih institucija a postoje I gradjani koji su se oglusavali o preporukama relevatnih
institucija.
Crveni krst Batocina je telefonskim putem odgovarao na brojna pitanja gradjana I pruzao
informacije o zdrastvenoj preventive na korona virus I to : da cesto peru ruke, da
izbegavaju dodirivanje rukama oci , nos I usta, da izbegavaju rukovanje, da drze distance
od drugih ljudi jedan do dva metra, da provetravaju svoje prostorije, preporuka da
starije osobe ne izlaze, da ostanu kod kuce koji su bolesni I da se izoluku od ostalih , da
nose maske, da vrse dezinfekciju predmeta koja koriste I dr.
Aktivnosti zdrastveno – preventivne kao sto su :
- Svetski dan borbe protiv TB
- Svetski dan zdravlja
- Svetski dan bez duvanskog dima
- Svetski dan DDK-a
- Svetski dan prve pomoci
- Svetski dan borbr protiv HIV/AIDS
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Aktivnosti su obelezene I realizovane u saradnji sa predstavnicima Doma zdravlja
Batocina I predstavnicima skola, kroz predavanja I edukaciju mladih putem Onlajn I
putem drustvenih mreza
Gore navedene aktivnosti su obelezene u saradnji sa volonterima koji su ucestvovali u
podeli promotivnog materijala I putem drustvenih mreza.
Cilj obelezavanja navedenih aktivnosti je edukacija, podizanje svesti I prevencija mladih
I odraslih od nezeljenih bolesti.
SLUZBA TRAZENJA
Tokom 2020. godini u ovoj oblasti radnici su profesionalno obavljali svoje poslove kroz
sistem Crvenog krsta Srbije.
U ovoj godini 2020 nije bilo zahteva za trazenje nekog lica ili dokumenata, obzirom da
ova organizacija I ove poslove obavlja kroz svoju mrezu Sluzbe trazenja Crvenog krsta
Srbije.
Obzira da nije bilo zahteva za sluzbu trazenja ova organizacija ima obavezu da redovno
dostavlja kvartalni izvestaj Crvenom krstu Srbije kao I druge informacije koje su od
znacaja za sluzbu trazenja.
DELOVANJE U NESRECAMA
U ovoj oblasti tokom 2020. Godine kada je od marta meseca uvedeno vanredno stanje
zbog pojave virusa Korona 19 ova aktivnost se realizovala uz sve navedene opste mere
koje su se donosile od strane Kriznog staba vlade R.Srbije, Crvenog krsta Srbije i
Lokalnog staba opstine Batocina.
Kao I u drugim situacijama I ovde smo bili suoceni sa rizicnim ponasanjem ljudi zbog
pojave virusa Korona 19.jer se nisus svi ponasali u skladu sa preporukama koje su
donosene od relevatnih institucija.
Crveni krst Batocina je dobio uputstva od Crvenog krsta Srbije za odrzavanje higijene u
sedistu Crvenog krsta I neophodne mere zastititi I samozastite , kao I linije komunikacije
tokom odgovora na ovu vanrednu situaciju.
U skladu sa nastalom situacijom u zemlji povodom javno zdrastvene krize izazvane
korona virusom Crveni krst Batocina je u okviru svojih aktivnosti I preporuka Crvenog
krsta Srbije I Opstinskog staba pruzao pomoc na osnovu svojih mogucnosti I raspolozivih
ljudskih I drugih resursa.
Crveni krst Batocina je u saradnji sa Opstinskim stabom otvorio telefonsku liniju za
prijavljivanje potreba starijih osoba u izolaciji I formiranje mobilnih timova za podrsku
starijim licima.
Sekretar Crvenog krsta Batocina je clan Opstinskog staba Batocina i ucestvuje na svim
sastancima staba za vanredne situacije I angazuje se u saradnji sa Lokalnom
samoupravom I ostalim institucijama na delovanju sprecavanja nesreca u vanrednim
situacijama prema svojim mogucnostima.
U vreme uvedenog vanrednog stanja zbog pandemije virusa Korona 19, Crveni krst je u
saradnji sa Centom za socijalni rad I Opstinskim stabom na osnovu primljenih poziva od
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gradjana, vrsio evidentiranje podataka o procenjenom broju osoba posebno starijih I
ugrozenih kojima je bila neophodna podrska pomoci.
Crveni krst je preko mreze Crvenog krsta Srbije obezbedio I podelio 128 paketa hrane,
128 paketa higijene, 128 sredstava za dezinfekciju, 128 maski za lice I 128 pari zastitnih
rukavica.
Zaposleni u saradnji sa volonterima uz koriscenje zastitne opreme I postupaka
odredjenih mera zastite pruzali su pomoc u nabavci I kupovini namirnica I sredstva za
higijenu kao i odredjenih potrebstina starijim licima I nosili im na njihovu adresu.
U vreme vanrednog stanja vodjena evidencija primljenih poziva I evidentirani su artikli
koje je potrebno nabaviti kao I kolicina novac koji je neophodno pripremiti.
Pruzana je pomoc I telefonskim putem osobama koje su bile u strahu I zabrinutoscu
zbog korona virusa, gde su upucivani na brojeve telefona u skladu sa preporukama
Opstinskog staba i instrukcijama Ministarstva zdravlja tj. Doma zdravlja Batocine.
Zaposleni u saradnji sa volonterima su u ranim jutarnjim casovima od 4 do 7 casa na
preporuku Kriznog staba kabineta predsednice Vlade Srbije pruzali pomoc najstarijim
sugradjanima prilikom eventualnog preuzimanja sredstava na bankomatu banaka
/Komercijalne I Direktne banke/.
Zaposleni I volonteri su za obavljanje odredjenih aktivnosti u vremenu policijskog casa
kada je kretanje bilo ograniceno od strane nadleznih sluzbi dobijali dozvole za kretanje
kako bih mogli da obave odredjene aktivnosti I zadatke.
Crveni krst Batocina je imao obavezu da dnevno izvestava sediste o realizovanim
aktivnostima tokom vanrednog satanja pandemije korona virusa.
Crveni krst Batocina u saradnji sa Crvenim krstom Srbije utice na jacanju kapaciteta za
efikasan odgovor na nesrece u vanrednim situacijijama a samim tim I sa ostalim
institucijama u Lokalnoj sredini.
Crveni krst je u sluzbi humanosti ,svuda za svakog.
O radu Crvenog krsta Batocina informisana je javnost putem medija, promotivnog
materijala I ostalih publikacija.
CRVENI KRST BATOCINA
P r e d s e d n I k,
Zoran Filipovic s.r.
IZVESTAJ UTROSKA SREDSTAVA DOBIJENIH OD LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA 2020.GODINU
Crvenom krstu Batocina su odobrena Budzetom opstine Batocina za 2020.godinu
finansijska sredstva u iznosu od 1.250.000,00 dinara a preneti i uplaceni iznos od
1.200.000,00 dinara utrosen za:
-

Isplatu troskova za redovno funkcionisanje organizacije:
/tros.telefona, elektr. energije, tros. goriva, zarade radnika, registracija vozila,
kancelarijski material, odrzavanje opreme,
odrzavanje higijene prostorija/ …… ………………… …………………… 670.500,00 din
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-

Islatu troskova za programske aktivnosti
/Podmladak I omladinu, Socijalnu aktivnost, Delovanje u vanrednoj situaciji,
Zdrastvenu aktivnost, Prvu pomoc, Dobrovoljno davalaštvo krvi, Difuzija /.
………………………….................................................................…… 521.820,00 din

-

Isplatu trokova za platni promet banke …………………………………….. 7.870,00 din
UKUPNO : ...………1.200.000,00 dinara

Navedeni ukupan iznos utrosenih sredstava dobijenih od Lokalne samouprave je
opravdan uz konpletnu dokumentaciju /fotokopije izvoda I racuna/ koja su
dostavljena Odelenju za izvorne prihode, privredu, javne sluzbe I finansije
opstine Batocina.
CRVENI KRST BATOCINA
P r e d s e d n i k,
___________________________________________________
2020. годину, који је усвојио
На основу члана 32. став 1.
Надзорни одбор ЈП ''Лепеница
тачка 8. Закона о локалној самоуправи
Баточина'' из Баточине, на седници
(„Службени
гласник
Републике
одржаној дана 01.02.2021. године,
Србије“, бр. 129/2007, 83/2014 заведен под бр. 01-114/2021.
др.закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018) и члана 40. тачка 64) Статута
II Ово Решење са извештајем
општине
Баточина
(„Службени
објавити у „Службеном гласнику
гласник општине Баточина“, бр. 9/19),
општине Баточина“.
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 30.03.2021.
III Решење
доставити:
ЈП
године, донела је:
„Лепеница Баточина“ из Баточине,
оснивачу и архиви
РЕШЕЊЕ
о усвајању Извештаја о степену
реаизације Програма пословања ЈП
„Лепеница Баточина“ из Баточине
за 2020. годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-249/21-I од 30.03.2021.
године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић

I Усваја се Извештај о степену
реаизације Програма пословања ЈП
„Лепеница Баточина“ из Баточине за
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ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП "ЛЕПЕНИЦА БАТОЧИНА" ИЗ БАТОЧИНЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ

пословно име: Јавно предузеће "Лепеница Баточина"
седиште: Баточина
претежна делатност: 8130 Услуге уређења и одржавања околине
матични број: 21026042
ПИБ: 108571562
ЈБКЈС: 92129
надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе: Општина Баточина

Баточина, јануар 2021. године
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С А Д Р Ж А Ј

Историјат предузећа
Статус и законски оквири
Организациона структура – шема
Физички обим активности у 2020. години
- одржавање јавних зелених површина
- одржавање чистоће на површинама јавне намене
- управљање пијацама
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
- управљање гробљима и погребне услуге
- управљање јавним паркиралиштима и аутобуском станицом
- одржавање улица и путева (зимска служба)
- одржавање саобраћајне и путне инфраструктуре
5. Анализа степена реализације Програма пословања кроз финансијске извештаје за
2020. год.
1.
2.
3.
4.
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ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће "Лепеница Баточина" из Баточине (у даљем тексту: Предузеће) је
основано 23.06.2014. године. Примарни задатак предузећа је дефинисан његовом
претежном делатношћу - Услуге уређења и одржавања околине, док су придодате
делатности прошириле спектар деловања и прошириле могућност пружања комуналних
услуга. Оснивач, Општина Баточина, је делатности и начин пословања Предузећа
дефинисала Одлуком о првој измени одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа
"Лепеница Баточина" из Баточине са Законом о јавним предузећима бр. 020-1102/16-01 од
23.11.2016. године на читавој територији општине Баточина, Одлуком о другој измени
одлуке о усклађивању пословања ЈП "Лепеница Баточина" из Баточине са Законом о
јавним предузећима бр. 020-720/17-01 од 21.07.2017. на целој територији општине
Баточина и Одлуком о трећој измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа
"Лепеница Баточина" из Баточине са Законом о јавним предузећима Скупштине општине
Баточина бр. 020-1267/17-01 од 15.12.2017.
2. СТАТУС И ЗАКОНСКИ ОКВИРИ
1.
Пословање Предузећа уређено је Законом и подзаконским актима, а то су: Закон о
јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), Закон о комуналним
делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закон о буџетском
систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 - испр, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019 и 72/2019), Закон о привременом утврђивању основицa за обрачун и
исплату плата, односно зарада, и других сталних примања код корисника јавних средстава
("Сл. гласник РС", бр. 116/2014 и 95/2018), Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник
РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), Закон о
раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник
РС", бр. 91/2019), Уредба о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима
("Сл. гласник РС", бр. 27/2014), Уредба о поступку привремене обуставе преноса
средстава из буџета РС јединица локалне самоуправе, односно преноса пореза на зараде и
преноса пореза на добит Предузећа и фискалне стратегије за 2019. годину са пројекцијом
за 2020. и 2021, Статут Предузећа, Средњорочни план пословне стратегије развоја
Предузећа за период 2017 - 2021. година и Дугорочни план пословне стратегије и развоја
Јавног предузећа "Лепеница Баточина" Баточина, за период 2017 - 2026. година.
ЈП "Лепеница Баточина" постоји у смислу правног лица са средствима у државној
својини оснивача Општине Баточина. Средства за обављање и развој своје делатности
стиче непосредно на тржишту вршењем наведених делатности.
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
1. Надзорни одбор као орган управљања броји председника и два члана:
- председник Надзорног одбора, Никола Дукић (представник Оснивача),
- члан Надзорног одбора, Горан Мирковић (представник Оснивача) и
- члан Надзорног одбора, Маријана Милошковић (представник запослених).
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Надзорни одбор ЈП "Лепеница Баточина" именован је Решењем Скупштине
општине Баточина бр. 020-586/20-01 од 18.09.2020. године. За 2021. годину постоји
измена у именованом саставу Надзорног одбора.
2. Орган руковођења, директор Драган Бојић, маст. екон, именован је Решењем
Скупштине општине Баточина бр. 020-532/17-01 од 02.06.2017. године.
3. Предузеће има 24 систематизована радна места за запослене на неодређено време,
сходно скупштинској одлуци о максималном броју запослених у ЈП "Лепеница Баточина"
Баточина и једно место систематизовано за директора као именовано лице скупштинском
одлуком о именовању директора на период од 4 године. Уколико дође до привременог
повећања обима посла ангажоваће се лица по Уговору о делу, Уговору о обављању
привремених и повремених послова, закључених непосредно или преко омладинске или
студентске задруге или запошљавањем радника на одређено време, највише до осам
запослених или ангажованих лица, у смислу члана 10. став 1. и став 2. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр.
68/2015).

Организациона структура - шема

Важећа систематизација у 2020. години за 24 радна места на неодређено и једно
постављено лице:
Ред.
ПЛАТНА
БРОЈ
НАЗИВ ПОСЛА
КОЕФИЦИЈЕНТИ
бр.
ГРУПА
ИЗВРШИЛАЦА
1. Директор предузећа
VI/VII
3,25 - 4,00
1
2. Руководилац службе финансијско
комерцијалних послова и службеник
VI/VII
2,10 - 3,00
1
за ЈН
3. Контиста и финансијски књиговођа
IV/VI
1,25 – 1,45
1
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4. Ликвидатор зарада запослених и
фактуриста
5. Благајник – књиговођа
6. Референт комерцијале
7. Руководилац службе кадровских,
општих и правних послова
8. Референт кадровских и општих
послова
9. Административни радник
10. Радник на одржавању хигијене
пословних просторија
11. Руководилац службе комуналних
послова
12. Пословођа погона јавне хигијене и
одржавања зелених површина
13. Возач теретног возила
14. Физички радник на одржавању јавних
и зелених површина
15. Пословођа погона погребних и
пијачних услуга и услуга паркирања
16. Грађевински радник
17. Инкасант
18. Физички радник на пословима
ископавања рака и сахрањивања
19. Руководилац одељења станичних и
перонских услуга
20. Радник на билетарници

III/IV

ГОДИНА 2021.
1,25 – 1,45

1

III/IV
III/IV

1,25 – 1,45
1,25 – 1,45

1
1

VI/VII

2,10 - 3,00

1

III/IV

1,75 – 2,00

1

III/IV

1,25 - 1,45

1

I/II

1,00 - 1,20

1

1,75 - 2,00

1

III/IV

1,75 – 2,00

1

III-IV

1,25 – 1,45

1

I/II

1,00 – 1,20

5

III/IV

1,75 – 2,00

1

II/III
III/IV

1,30 – 1,45
1,25 – 1,45

1
1

I/II

1,00 – 1,20

2

III/IV

1,75 – 2,00

1

III/IV

1,25 – 1,45

1

III/IV

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ
Због смањеног обима посла током 2020. године, ову годину не можемо сматрати
успешном каква би била да су постигнути сви планирани циљеви за ту годину, али је
минимум пословних активности достигнут јер смо и ове године успели да извршимо све
налоге у року и задржимо успостављени ритам исплате зарада радницима, плаћања
доприноса као и свих осталих потраживања.
Предузеће се бавило пословима из области следећих комуналних делатности, које
сада доносимо таксативно, а у наставку текста детаљније и описно:
- одржавање јавних зелених површина,
- одржавање чистоће на површинама јавне намене,
- управљање пијацама,
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
- управљање гробљима и погребне услуге,
- управљање јавним паркиралиштима и аутобуском станицом,
- одржавање улица и путева (зимска служба),
- одржавање саобраћајне и путне инфраструктуре.
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Одржавање јавних зелених површина
Наш оснивач је током целог вегетативног периода достављао налоге за крчење
шибља и растиња поред путева па је одржавање зелених површина наше општине
обављано по плану.
За послове одржавања зелених површина, набављена су 3 тримера, тестере (већа и мања),
као и телескопске тестере за резање високих грана.
У циљу улепшавања зелених површина замењене су сасушене тује у парковима,
посађено цвеће и покошене травнате површине на више локација.

Одржавање чистоће на површинама јавне намене
На основу Програма годишњег одржавања површина јавне намене и комуналне
инфраструктуре за 2020. годину Општинског већа Општине Баточина, број 020-766/19-01
од 12.11.2019, Уговора о поверавању комуналних послова на одржавању површина јавне
намене и објеката комуналне инфратруктуре на територији општине Баточина за 2020,
број 401-12/20-01 од 16.01.2020. потписаним са Општинском управом Општине Баточина
и Анекса 1 и 2 Уговора о поверавању комуналних послова на одржавању површина јавне
намене и објеката комуналне инфраструктуре на територији општине Баточина,
дефинисане су површине које Предузеће одржава. Укупна месечна површина коју
одржава Предузеће је 324.454,00 m2, на локацијама које су дате по уговору.
Радници ЈП "Лепеница Баточина" свакодневно очисте око 9.640 m2 јавне површине,
док се недељно, двонедељно или месечно, у зависности од површине уговорене Уговором
о поверавању комуналних послова на одржавању површина јавне намене и објеката
комуналне инфраструктуре на територији општине Баточина, очисти још 8.524 m2 јавних
површина.
У сарадњи са ЦЕУП (Центар за унапређивање и управљање пројектима), Јавно
предузеће „Лепеница Баточина“ је покренула више пројеката за набавку различитих
основних средстава, а једно од њих је камионска цистерна за прање улица и снабдевање
становништва пијаћом водом. Очекујемо позитиван одговор од Амбасаде Републике
Турске као могућег донатора овог средства јер је аплицирање за добијање донације
завршено крајем прошле године.

Управљање пијацама
Недељна пијаца четвртком у Ул. Цара Душана и Дневна пијаца у Ул. Краља Петра I
у Баточини су редовно одржаване. На почетку увођења ванредног стања због корона
вируса, пијаца у почетку није радила што је Предузећу додатно умањило приход, а након
наставка уобичајеног рада пијаца, биле су појачане безбедносне мере. Купце и продавце
смо обавештењима саветовали о неопходности поштовања препорука Владе Републике
Србије (ношења маски за лице и држање дистанце), а обезбедили смо и дезо-баријере
натопљене натријум хипохлоритом испред улаза у пијацу. У том периоду је било појачано
присуство наших радника који су упозоравали купце и продавце са пијаце на неопходност
поштовања заштитних мера због сузбијања заразе.
Општина Баточина је конкурисала за доделу средстава код Министарства државне
управе и локалне самоуправе са UNDP, у оквиру Пројекта партнерство за развој и добила
позитиван одговор, тј. донета је одлука о додели средстава па је следеће године планиран
почетак изградње затворене градске пијаце на месту садашње.
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Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
Године 2020. смо извршавали налоге Општине Баточина који су имали за циљ
омогућавање веће пропусне моћи канала, како би одвођење отпадних атмосферских вода
после кишних периода било задовољавајуће.
Општина Баточина је обезбеђивала цеви током године које смо ми постављали на
више локација у општини Баточина на пропустима.
Осим одвођењем атмосферских вода, наши радници су се бавили и уклањањем
дивљих депонија које су створене у периферним деловима насеља. Чишћене су шахте за
кишну канализацију, израђиване оштећене шахте, а замењен је и део цевовода који је био
оштећен.

Управљање гробљима и погребне услуге
Делатност која је, због своје природе, најмање трпела због актуелне претње вируса
здравственој ситуацији, обављана је свакодневно. Вршили смо услугу сахрањивања у
складу са прописима и безбедносним мерама које је прописала Влада Републике Србије.
Четрнаест гробаља баточинске општине је редовно одржавано, укључујући и приступне
путеве и стазе. Током 2020. године, до израде овог Програма пословања, запослени ове
службе су извршили 84 сахране.
Преминулим корисницима пензија чији су укућани Јавном предузећу "Лепеница
Баточина" подносили захтев за рефундацију погребних трошкова из средстава ПИО
фонда, предавани су захтеви током целе године. Вишак средстава које је Фонд уплаћивао
на наш рачун, а који је превазилазио трошкове сахране и погребне опреме, уплаћиван је
подносиоцима захтева за рефундацију. До израде овог Програма пословања предато је 50
захтева за рефундацију.
Продавница погребне опреме је наставила са ажурирањем понуде комплетне
опреме неопходне за сахрану па смо се понудом робе прихватљивог ценовног ранга
спустили испод конкурентске понуде и тиме често били први избор купцима.
Од новембра 2020. године, Јавно предузеће "Лепеница Баточина" у сарадњи са
порталом www.groblja.rs води програм евиденције сахрана, као и објављивање података о
терминима сахрана. У наредном периоду покрећемо интернет страницу нашег предузећа
где ћемо ажурно објављивати информације о активностима на гробљу и вршењу сахрана.

Управљање јавним паркиралиштима и аутобуском станицом
Особама са инвалидитетом, на основу Правилника о јавним паркиралиштима
Скупштине општине Баточина, омогућено је коришћење обележених паркинг места без
временског ограничења и бесплатно. Током 2020. године, издали смо 13 повлашћених
паркинг картица за инвалиде, а извесно је да ћемо исту активност обављати и наредне
године.
Пружање перонских услуга
и продаја аутобуских карата за регистроване
превознике је 2020. године било смањено од почетка заразе корона вирусом, с тим да у
априлу током ванредног стања није ни обављан, док је смањена потражња била актуелна и
у наредном периоду након што су превозници наставили са обављањем редовног превоза,
али је број путника био знатно смањен у овом периоду.
Као и остали део привреде у Србији и наше предузеће претрпело је озбиљан
финансијски губитак јер је током целе године пријем и отпрема аутобуса као и број
путника смањени за око 50%.
86

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

ГОДИНА 2021.

Одржавање улица и путева (зимска служба)
За почетак 2020. године имали смо у плану да се водимо Програмом зимске службе
Општине Баточина за 2019/2020. годину, број: 020-765/19-01 од 12.11.2019, али је снег
изостао па од јануара 2020. године до краја трајања уговора није било очекиваног прихода
од зимске службе. Програмом зимске службе Општине Баточина за 2020/2021. годину
који је донело Општинско веће Општине Баточина (број 020-732/20-01 од 06.11.2020), ЈП
"Лепеница Баточина" је упознато са приоритетима одржавања путева у зимском периоду
јер службу није могуће организовати тако да се делује истовремено на свим улицама и
путевима, као и путним правцима.
Оснивач је и ове године благовремено набавио со и ризлу па ће зимска служба и
ове зимске сезоне имати довољне количине каменог агрегата 4-8, као и довољне количине
залиха соли.
Наше предузеће располаже следећом механизацијом и људством:
- камион ФАП 19/20 са епохом и раоником - 1 ком,
- камион Мерцедес Бенц са епохом и раоником - 1 ком,
- трактор ИМТ 539 са приколицом и посипачем соли (циклоном) - 1 ком,
- самоходна чистилица за тротоаре и остале неприступачне јавне површине - 1 ком,
- комбинована машина ЈCB 4 СХ - 1 ком,
- Опел Мовано за превоз људи, шљунка и соли - 1 ком,
- 2 возача,
- 1 руковалац радном машином,
- 6 помоћних радника. Као што се види из приложеног списка опреме, захваљујући
оснивачу, услови рада су олакшани због набавке основних средстава чиме се и постигао
већи квалитет пружања услуга.

Одржавање саобраћајне и путне инфраструктуре
Оснивач - Општина Баточина је набавила веће количине фрезованог асфалта које је
наше предузеће насипало, планирало и ваљало на локалним, некатегорисаним путевима и
другим јавним површинама на територији општине Баточина, насипани су путеви у готово
свим селима баточинске општине, као и поједине улице у Баточини.
Извршени су радови на постављању вертикалне сигнализације на критичним
тачкама, а све по налозима оснивача.
5. АНАЛИЗА СТЕПЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КРОЗ
ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2020. ГОДИНЕ
У оквиру тачке Анализа степена реализације програма пословања за 2020. годину,
приказаћемо најпре структуру прихода и расхода, односно одступања од планираних.
Билансуспеха:

у динарима
ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Ред.
број
1.
2.

НАЗИВ ПРИХОДА
Приход од пијаце и издавања тезги у закуп
Приход од гробља (ископ рака, превоз, опсег, гробнице, гр. места итд.)

87

ПЛАН 2020
без ПДВ - а
1.500.000,00
4.000.000,00

Реализација 2020
без ПДВ - а
666.199,99
2.949.709,60
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Приход од уређења и одржавања гробаља – гробарина
Приход од издавања сале и капеле за помене са и без инвентара
Приход од продавнице погребне опреме
Приход од делатности управљања паркиралиштима
Приход од перонизације, провизије и станичних услуга
Приход од вршења делатности чишћења улица и зелених површина, садња цвећа,
8.
сигнализације, крпљење рупа, крчење шибља и растиња, уређење путева)
9. Приход од услуге одржавања кишне канализације и пражњења кан. линије
10. Приход од зимског одржавања путева (ефективни сати и пасивно дежурство)
11. Приход од делатности отпадних вода
12. Приход од издавања у подзакуп објеката
13. Приход од чишћења дивљих депонија
14. Приход од вршења осталих услуга – чишћење канала
15. Приход од вршења услуга према трећим лицима
16. Приходи из буџета – субвенције јавним нефинансијским предузећима
17. Остали финансијски приходи
18. Остали приходи
УКУПНО:
3.
4.
5.
6.
7.

ГОДИНА 2021.
3.300.000,00
700.000,00
2.400.000,00
200.000,00
3.400.000,00
16.248.333,00

2.864.335,50
333.910,00
2.462.771,71
0,00
2.323.921,03
16.111.043,58

666.667,00
5.000.000,00
250.000,00
400.000,00
500.000,00
1.416.667,00
2.513.333,00
2.400.000,00
250.000,00
100.000,00
45.245.000,00

423.795,12
1.031.218,85
67.601,20
263.058,80
499.772,57
1.418.456,45
1.190.900,93
392.560,85
0,00
0,00
32.999.256,18

Јавно предузеће „Лепеница Баточина“

ПЛАН ТРОШКОВА ЗА 2020. ГОДИНУ
Ред.
број

НАЗИВ ТРОШКОВА

1
2
2а

Набавна вредност продате робе
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (материјали за израду, ситан потрошни материјал и др.)
Трошкови горива и енергије
Нафтни деривати
Трошкови електричне енергије

1.350.000,00
3.900.000,00
3.650.000,00
3.300.000,00
350.000,00

1.313.596,91
3.314.513,82
2.671.610,64
2.343.645,94
327.964,70

3
*

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто 2)
Трошкови накнада по уговору о делу
Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора
Трошкови по уговорима о привременим и повременим пословима
Остали лични расходи и накнаде
Трошкови службеног пута у земљи

25.168.000,00
22.583.573,72
100.000,00
179.426,28
1.600.000,00
705.000,00
110.000,00

21.493.309,01
19.650.870,15
34.591,17
32.382,64
1.286.555,06
488.909,99
9.073,00

Трошкови превоза на радно место и са радног места

380.000,00

385.836,99

Помоћ запосленима и члановима њихових породица

150.000,00

58.000,00

*
*
*

*

Остали лични расходи и накнаде
4

*
*
*
*

*

*
5
6
*

65.000,00

36.000,00

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
Трошкови транспортних услуга (птт трошкови...)
Трошкови услуга одржавања опреме, некретнина...
Трошкови закупнина пословног и складишног простора
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга (комуналне услуге, заштита на раду и остале услуге)
Трошкови осталих услуга – подизвођача

5.075.000,00
390.000,00
846.000,00
1.504.000,00
40.000,00
535.000,00
1.760.000,00

4.079.528,82
338.333,72
845.700,83
1.246.678,93
48.500,00
515.665,34
1.084.650,00

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкови непроизводних услуга
Здравствене услуге

1.900.000,00
2.965.000,00
955.000,00
50.000,00

1.812.603,71
1.599.132,07
477.334,26
10.500,00

Услуге адвоката

200.000,00

168.500,00

Трошкови стручног образовања и усавршавања

100.000,00

4.900,00

Трошкови услуга ревизије финансијских извештаја

200.000,00

140.000,00
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Трошкови услуга одржавања софтвера

200.000,00

129.715,00

Остале непроизводне услуге

205.000,00

23.719,26

Трошкови репрезентације
Трошкови угоститељских услуга
Остали трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Премије осигурања за непокретности, постројења и опрему

445.000,00
265.000,00
180.000,00
300.000,00
200.000,00

Премије осигурања запослених у процесу рада (осим животног осигурања)

50.000,00

438.724,47
265.335,00
173.389,47
192.736,29
95.328,69
49.999,25

Премије осигурања одговорности из делатности

50.000,00

47.408,35

110.000,00
20.000,00
210.000,00
925.000,00
60.000,00

95.472,71
8.436,00
183.240,00
203.188,34
0,00

Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења

60.000,00

54.925,00

Трошкови претплате на стручне часописе и публикације

80.000,00

78.770,00

Трошкови огласа у штампи и другим медијима

40.000,00

0,00

Остали нематеријални трошкови

190.000,00

39.493,34

Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза (порез на имовину...)
Остали нематеријални трошкови
Трошкови по основу прекршајних поступака, судских пресуда

Израда пројектне документације

495.000,00

30.000,00

7

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

250.000,00

227.506,79

8

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ
Обезвређење потраживања због немогућности наплате

300.000,00
300.000,00

289.620,46
289.620,46

9

ОСТАЛИ РАСХОДИ

10

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
УКУПНО

140.000,00
150.000,00

120,67
160.979,39

44.848.000,00

36.962.522,29

Као што се може видети, по групама прихода и расхода може се рећи да и нема
прекорачења у реализацији плана.
Предузеће је закључно са 31.12.2020. године исказало губитак у износу од 3.963 (у
000 динара), што је одступање од планиране величине.
Образложење одступања од позитивних планираних величина
Смањење прихода и раст трошкова у односу на претходну годину, резултат су
стварања негативног финансијског резултата. Нижи износ прихода огледа се у низ
оправданих ситуација и то:
1) Нереализација уговора о зимском одржавању путева и улица. Од планираних 5.000
у 2020. години, остварено је 1.031, што је за 1.790 мање у односу на претходну
годину, сходно временским приликама.
2) Нереализација уговора о коришћењу капиталних субвенција. Од планираних
субвенција у износу од 2.400, остварено је свега 16 %, или 393 (бруто износ).
3) Проглашењем ванредног стања, смањени су приходи од аутобуске станице за 1.679
у односу на претходну годину. Ово је изведена номинална величина јер са друге
стране постоји и умањење у трошковима који су повезани за наведену делатност.
4) Смањење прихода од издавања у закуп тезги за износ од 447
Напомена: подаци су изражени у 000 рсд и без пдв – а.
Наведени су неки од разлога за одступање у реализацији плана за 2020. годину.
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Раст остварених трошкова огледа се у следећим ставовима:
1) Трошкови амортизације који су приказани у износу који је виши за 567 (бруто
износ) у односу на претходну годину.
2) Класа трошкова 52 је већа за 2.115 у односу на 2019. годину. Усклађивање са
минималном основицом зарада је разлог раста трошкова будући да ниједан радник
не може имати основну зараду нижу од прописане минималне зараде.
3) Такође, створена је обавеза по основу два обрачуна пореза на имовину за закуп
аутобуске станице у износу од 229
4) Забележени су већи износи за трошкове камата, пре свега због кредитног задужења
као и према Пореској Управи. Измирене су обавезе по основу Репрограма за порезе
и доприносе из 2016. године уз доплату камате од 127
Напомена: подаци су изражени у 000 рсд
Обзиром да се у 2020. години појавио губитак у ФИ, из образложења се може
видети да су сви нереализовани приходи (у случају да није било пандемије у наведеној
години, као и неангажовање капацитета по зимском одржавању путева) могли да се
остваре, били би довољни за покриће губитка и остварење позитивног извештаја.
На наредној табели приказани су подаци са приходима, расходима, резултатом, са
индексом раста/смањења у текућим годинама у односу на претходне године, за период од
2014 – 2020. године:
Година
Укупни
индекс раста
Укупни
индекс раста
Пословни
приходи
у односу на
расходи у
у односу на
резултат у
у 000 динара
претходну
000 динара
претходну
000 динара
годину
годину
2014
459
1.977
-1.518
2015
22.867
~ 49,819
19.577
~ 9,902
3.290
2016
25.296
~ 1,106
29.796
~ 1,522
-4.500
2017
30.837
~ 1,219
29.926
~ 1,004
911
2018
30.993
~ 1,005
30.148
~ 1,007
845
2019
33.802
~ 1,091
33.766
~ 1,120
36
2020
32.999
~ 0,976
36.962
~ 1,095
-3.963
Раст прихода има обрнуту тенденцију у 2020. години од почетка оснивања
послодавца. Са друге стране, бележи се и даље пораст трошкова као у свим претходним
годинама.
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Приходи
Расходи

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Слика 1: Однос прихода и расхода по годинама у периоду 2014 – 2020
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Приходи
Расходи
Година
Слика 2: Однос прихода и расхода по годинама у периоду 2015 - 2020
Степен реализације планираних прихода и расхода са упоредним подацима из претходних
година:
у 000
динара
Укупни приходи
2016
2017
2018
2019
2020
2021
План
39.000
42.150
40.050
44.270
45.245
47.724
Реализација
25.296
30.837
30.993
33.802
32.999
Реализација/План
64,86
73,16
77,39
76,35
72,93
(%)
Укупни расходи
План
Реализација
Реализација/План
(%)

2016
38.367
29.796
77,66

2017
41.820
29.926
71,56

2018
39.900
30.148
75,56

2019
44.003
33.766
76,74

2020
44.848
36.962
82,42

2021
47.240
-

Све док је реализација трошкова на већем нивоу у односу на реализацију прихода,
ствара се негативнији тренд у пословању послодавца. Мора се посветити већа пажња
анализи у виду ефективности и ефикасности употребе средстава зарад стварања финалног
прихода. Уколико се створе већи трошкови у односу на приходе, то даље значи да постоји
диспропорција и да треба анализирати утицај негативних фактора који доводе до
негативног тренда у појединим величинама.
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Када посматрамо учешће оснивача у укупним приходима (на основу закључених
уговора), може се рећи да се њихово учешће смањује док расте учешће сопствених
прихода, све до 2020. године. Подаци су приказани на наредној табели.
у динарима,
без пдв - а
Извор
прихода/година
Оснивач са
субвенцијама
Сопствени
приходи
Укупно:

2017. година

2018. година

2019. година

2020. година

19.358.609,24
(63 %)
11.478.821,74
(37 %)

17.965.046,52
(58 %)
13.028.723,82
(42 %)

19.150.727,35
(57 %)
14.650.994,86
(43 %)

19.876.847,42
(60 %)
13.122.408,76
(40 %)

30.837.430,98
(100 %)

30.993.770,34
(100 %)

33.801.722,21
(100 %)

32.999.256,18
(100 %)

Биланс стања:
Укупна актива и пасива износе 20.857 (у 000) динара.
У 2020. години на класи 0 бележи се веома мали износ за набављена нова основна
средства.
Оно што ствара велике проблеме јесте класа 4 која представља износе обавеза
послодавца. На последњи дан извештајног периода, последња исплаћена зарада је за месец
септембар/2020 (први део).
У 2020. години је измирен репрограм за порезе и доприносе из 2016. године који је
закључен на укупан износ од 995.076,54 рсд. У 2020. години је закључен нови Споразум о
одлагању плаћања дугованог пореза, на период од 48 месечних рата и укупан износ од
1.435.609,94 рсд (којим су обухваћене обавезе по основу пореза и доприноса на зараде за
месеце фебруар и март/2020 као и обавезе по основу ПДВ – а за месеце март и
април/2020). У извештајној години, користили смо мораторијум на кредит, тако да је
укупно дуговање 2.123 у 000 рсд.
На наредној табели приказани су поједини износи неизмирених обавеза на
последњи дан извештајног периода:
у динарима
Назив конта
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Добављачи
Нето зараде
Порез и доприноси на оба
терета
Обавезе за нето накнаде
НО
Порез 10 % умањења на
зараде
Порез на имовину
Обавезе
по
основу
накнаде штете
Дугорочни кредити
Накнаде за долазак и
одлазак са рада

582.804,84
1.505.731,97
935.389,26

2.739.663,89
3.261.592,66
1.537.899,07

2.748.558,79
2.903.975,95
1.279.335,39

2.721.490,23
2.710.531,29
1.001.354,18

2.015.440,52
3.085.777,72
871.251,66

4.736.486,21
3.820.755,58
1.669.363,79

30.000,00

6.000,00

6.000,00

4.000,00

0,00

0,00

217.684,50

457.423,95

447.295,86

321.480,25

66.246,18

0,00

0,00
0,00

50.268,00
0,00

121.571,00
51.587,14

192.874,00
0,00

244.177,00
135.328,85

418.627,00
0,00

0,00
36.249,40

0,00
39.542,40

0,00
27.368,00

0,00
0,00

3.000.000,00
0,00

2.123.321,49
0,00

Укупно:

3.307.859,97

8.092.389,97

7.585.692,13

6.951.729,86

9.418.221,93

12.768.554,07
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По представљеним подацима, јасно се види да су обавезе увећане у 2020. години.
Послодавац, са приходима оствареним у извештајној години, не послује позитивно.
Велика пажња се мора усмерити на остварену ефикасност, и да уколико нема простора за
повећањем прихода, мора се створити простор за смањење трошкова како би се остварио
баланс између ових класа.
На наредној табели су подаци о делу обртне имовине, односно купцима, готовинским
еквивалентима
Табела ненаплаћених потраживања и готовинских еквивалената на дан 31.12.2020.
године
у динарима
Категорије купаца на дан 31.12.2020. године
Купци – правна лица
Купци – физичка лица – разни рачуни
Купци – физичка лица – гробарина
УКУПНО – бруто Исправка вредности ненаплаћеног потраживања
УКУПНО – нето Готовински еквиваленти на дан 31.12.2020. године

Износ (бруто)
5.191.259,91
876.992,87
2.292.639,29
8.360.892,07
1.910.983,56
6.449.908,51
932.515,23

Послодавац је извршио обрачун исправке вредности потраживања. Уколико се
исправљени износи наплате до дана састављања финансијских извештаја, резултираће
смањењем трошка и затварањем исправке вредности.
Тумачење финансијских индикатора за 2020. годину
Рацио ликвидности = обртна средства/краткорочне обавезе = 9.665/15.218 = 0,64
Послодавац је у могућности да 64 % својих обавеза подмири. Односно, да су 64 %
обавеза покривене средствима. Задовољавајућа ликвидност захтева однос обртних
средства и краткорочних обавеза 1:1 Што је већи однос, нпр. 2:1 у корист обртне имовине
то значи да је послодавац ликвидан, односно има могућност да из својих средстава измири
све обавезе.
Рацио задужености = дуг/капитал = 16.718/4.139= 4,04
Послодавац на једну јединицу капитала, има 4,04 јединице дуга.
Рацио економичности = пословни приходи/пословни расходи = 32.999/36.285 = 0,91
На 1 јединицу расхода, долази 0,91 јединица прихода, што представља ниску
вредност, али надамо се да ће у наредним годинама бити већа вредност рацио
индикатора...
Трошкови запослених:
На дан 31.12.2020. године, предузеће броји 20 радника на неодређено, 7 радника на
одређено и 3 радника на привремено повременим пословима. Од трошкова запослених,
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бележи се незнатно већи износ за трошкове превоза запослених, када се сагледа аналитика
у оквиру групе 52, док ако се гледа синтетика групе 52, нема прекорачења. Када се
погледа број запослених на неодређено и одређено време, може се уочити да остаје
нереализован број радника на неодређено док се бележи већи број радника на одређено
време.
Динамика запослених:
Предузеће је у 2020. години имало промена у категорији запослених. До краја 2020.
године, 23 радника има статус старозапослених и 4 радника као новозапослена радника.
Кретање цена производа и услуга:
Цене основних услуга су углавном задржане на истом нивоу осим цена за
производе и услуге које су уведене као нове.
Ценовник је усвојен Одлуком о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП
''Лепеница Баточина'' о ценама комуналних услуга број 020-900/19-01 од 17.12.2019.
године.
Субвенције:
Скупштина Општине Баточина донела је Одлуку о давању сагласности на Програм
коришћења капиталних субвенција ЈП ''Лепеница Баточина'' Баточина за 2020. годину,
број 020-899/19-01 од 17.12.2019. године, на износ од 2.400 (у 000) динара. Предузеће је у
2020. години планирало субвенције у износу од 2.400 (у 000) динара. Од тога, реализован
је износ од свега 393 (у 000) динара.
Средства за посебне намене:
Од средстава за посебне намене, забележено је незнатно прекорачење у износу од 9
(у 000) динара.
Извештај о инвестицијама:
Предузеће кроз инвестиције планира набавке које финансира, претежно, из
средстава субвенција. Међутим, у извештајној години, нема великог остварења.
Набављена основна средства у 2020. години која се воде на класи 0 износе 286 у 000 рсд
без ПДВ – а.
Напомене уз извештај:
- Приказани подаци су прелиминарни. Може доћи до одступања приликом вршења
ревизије финансијских извештаја за 2020. годину у смислу докњижавања (категорија
нефактурисаних добављача) или исправке конта. Такође су и неке вредности измењене за
2019. годину обзиром да је ревизија ФИ извршена након достављања прошлогодишњег
извештаја.
- До тренутка израде овог извештаја није утврђен порески расход периода.
- Такође, узеће се у обзир уплате купаца чије се наплате очекују до предаје коначног
завршног рачуна. Уколико се наплате потраживања у складу са очекиваним роком,
умањиће се трошкови на конту 585 што ће довести до смањења губитка. Укупан износ на
конту исправке вредности је 1.911 (у 000) динара.
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- Имајући у виду скретање пажње ревизора који напомиње да је Руководство предузећа
свесно околности да су краткорочне обавезе веће од обртне имовине за 4.083 хиљада
динара у 2017. години, односно 3.054 хиљада динара у 2018. години, у 2019. години 3.117
хиљада динара, док су у 2020. години краткорочне обавезе веће од обртне имовине за
5.553 хиљада динара можемо истаћи да се и ту уочава позитивнији тренд све до 2020.
године.
- Наредне године очекујемо баланс између плана и реализације, уколико се не догоде
околности на које послодавац не може утицати. Свакако ће извештајна година бити основа
за даља планирања у заштити од настанка ванредних негативних околности како би
послодавац колико - толико могао држати ситуацију под контролом. Извештајна година је,
по пратећим тенденцијама позитивних величина, требала бити само још једна у низу.
Нажалост, околности су ову годину претвориле у годину са негативним вредностима.
ЈП "Лепеница Баточина"
____________________________
директор, Драган Бојић, маст. екон

95

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

96

ГОДИНА 2021.

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

97

ГОДИНА 2021.

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

98

ГОДИНА 2021.

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

99

ГОДИНА 2021.

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

100

ГОДИНА 2021.

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

101

ГОДИНА 2021.

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

102

ГОДИНА 2021.

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

103

ГОДИНА 2021.

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

104

ГОДИНА 2021.

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

105

ГОДИНА 2021.

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

106

ГОДИНА 2021.

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

107

ГОДИНА 2021.

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

108

ГОДИНА 2021.

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

109

ГОДИНА 2021.

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

110

ГОДИНА 2021.

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

111

ГОДИНА 2021.

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

На основу члана 32. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“,
бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016
- др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 54)
Статута општине Баточина („Службени
гласник општине Баточина“, бр. 9/19),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 30.03.2021.
године, донела је:

ГОДИНА 2021.

- др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 54)
Статута општине Баточина („Службени
гласник општине Баточина“, бр. 9/19),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 30.03.2021.
године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада
и финансијски план установе Дом
здравља Баточина за 2021. годину

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План рада и
финансијски план установе Центар за
социјални рад за општине Баточина,
Рача и Лапово „Шумадија“ Баточинa
за 2021. годину

I Даје се сагласност на Програм
рада и финансијски план установе Дом
здравља Баточина за 2021. годину, бр. 0955-3/21–02 од 05.02.2021. године.

I Даје се сагласност на План рада и
финансијски план установе Центар за
социјални рад за општине Баточина, Рача
и Лапово „Шумадија“ Баточинa за 2021.
годину, бр. 551-00-31/3-21 од 05.02.2021.
године.

II Ово
„Службеном
Баточина“.

Решење
објавити
у
гласнику
општине

II Ово
„Службеном
Баточина“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-251/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрaшиновић
____________________________

III Решење доставити: установи Дом
здравља Баточина, оснивачу и архиви

Решење
објавити
у
гласнику
општине

III Решење
доставити:
установи
Центар за социјални рад за општине
Баточина, Рача и Лапово „Шумадија“
Баточинa, оснивачу и архиви.

На основу члана 32. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“,
бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016
- др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 54)
Статута општине Баточина („Службени
гласник општине Баточина“, бр. 9/19),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 30.03.2021.
године, донела је:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-250/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрaшиновић
____________________________
На основу члана 32. став 1. тачка
8. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“,
бр. 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Годишњи
план рада и финансијски план
Предшколске установе „Полетарац“
Баточина за 2021. годину

Баточина за 2021. годину
I
Даје се сагласност на
Програм рада са финансијским планом
установе Народна библиотека „Вук
Караџић“ Баточинa за 2021. годину, бр.
18/2021 од 05.02.2021. године.

I Даје се сагласност на Годишњи
план
рада
Предшколске
установе
„Полетарац“ Баточина за радну 2020/2021
годину бр. 1291/2020 од 14.09.2020.
године са Анексом бр.1802 од 09.12.2020.
године, и финансијски план за 2021.
годину бр. 1899/2020 од 30.12.2020.
године.
II Ово
''Службеном
Баточина''.

ГОДИНА 2021.

II
Ово Решење објавити у
„Службеном
гласнику
општине
Баточина“.
III
Решење
доставити:
установи Народна библиотека „Вук
Караџић“ Баточинa, оснивачу и архиви

Решење
објавити
у
гласнику
општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-253/21-I од 30.03.2021. годин
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрaшиновић
_____________________________

III Решење доставити: Предшколској
установи
„Полетарац“
Баточина,
оснивачу и архиви.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-252/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрaшиновић
____________________________

На основу члана 44. став 2. Закона
о култури (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 –
испр), члана 40. тачка 54) Статута
општине Баточина („Службени гласник
општине Баточина“, бр. 9/19) и члана 28.
став 1. тачка 4. и 5. Одлуке о
усклађивању
Одлуке
о
оснивању
Културног
центра
у
Баточини
(„Службени гласник општине Баточина“,
бр. 23/18), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној дана 30.03.2021.
године, донела је:

На основу члана 44. став 2. Закона
о култури („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 –
испр и 6/2020) и члана 40. тачка 54)
Статута општине Баточина („Службени
гласник општине Баточина“, бр. 9/19),
Скупштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 30.03.2021.
године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада
и финансијски план установе
Културни центар „Доситеј Обрадовић“
Баточина за 2021. годину

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада
са финансијским планом установе
Народнa библиотекa „Вук Караџић“

I Даје се сагласност на Програм
рада установе Културни центар „Доситеј
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Обрадовић“ Баточина за 2021. годину, бр.
19-3/2021 од 19.01.2021. године, и
Финансијски план бр. 19-4/21 од
19.01.2021. године.
II Ово
„Службеном
Баточина“.

ГОДИНА 2021.
Члан 2.

За екстерну ревизију завршног
рачуна буџета општине Баточина за 2020.
годину, изабраће се, у складу са
прописима којима се уређују јавне
набавке, лице које испуњава услове за
обављање послова ревизије финансијских
извештаја, прописане законом којим се
уређује рачуноводство и ревизија.

Решење
објавити
у
гласнику
општине

III Решење
доставити:
установи
Културни центар „Доситеј Обрадовић“
Баточина, оснивачу и архиви

Члан 3.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-254/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
_____________________________

Средства за спровођење набавке
услуге екстерне ревизије обезбедиће се из
буџета општине Баточина, сагласно
Одлуци о буџету општине Баточина за
2021. годину.
Члан 4.

На основу члана 92. Закона о
буџетском систему („Службени гласник
РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и
члана 40. тачка 6) Статута општине
Баточина („Службени гласник општине
Баточина“, бр. 9/19), Скупштина општине
Баточина, на седници одржаној дана
30.03.2021. године, донела је:

Овлашћује
се
Председник
општине Баточина да са лицем из члана
2. ове Одлуке закључи уговор о
регулисању међусобних односа у вези са
обављањем послова ревизије Завршног
рачуна општине Баточина за 2020.
годину.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.

О Д Л У К У
о ангажовању ревизора за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна
буџета општине Баточине за 2020.
годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-255/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
________________________

Члан 1.
За завршни рачун буџета општине
Баточина за 2020. годину, ангажоваће се
екстерни ревизор.

На основу члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - други
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закон и 47/2018) и члана 40. тачка 2) и 6)
Статута општине Баточина („Службени
гласник општине Баточина“, бр. 9/ 19 ),
С купштина општине Баточина, на
седници одржаној дана 30.03.2021.
године, донела је:

ГОДИНА 2021.

Баточина, потписаће са Републиком
Србијом Уговор о преносу удела без
накнаде у капиталу Друштва, у складу са
Закључком Владе Републике Србије из
члана 1. ове одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у
„Службеном
гласнику
општине
Баточина“.

ОДЛУКУ
о прихватању удела без накнаде у
капиталу Друштва за заштиту од
пожара и пружање осталих услужних
активности и подршке пословању „Full
Protect” д.о.о. Београд

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-256/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
________________________

Члан 1.
Општина Баточина прихвата удео
без накнаде Републике Србије у капиталу
Друштва за заштиту од пожара и
пружање осталих услужних активности и
подршке пословању „Full Protect” д.о.о.
Београд – Савски венац (у даљем тексту:
Друштво),
МБ:20034408,
ПИБ:
103876412, у складу са Закључком Владе
Републике Србије, 05 број 023-6214/20201 од 8. октобра 2020. године и Закључком
Владе Републике Србије о измени
Закључка, 05 број 023-10192/2020-1 од
10. децембра 2020. године.

На основу члана 27. 35. и у вези са
чланом 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09,
81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука
УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18и 31/19), члана 35. Правилника о
садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког
планирања („Сл. гласник РС“, бр. 64/2015
и 32/2019) и члана 9. став 5. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС“, бр.135/2004 и
88/2010) и члана 40. тачка 5) Статута
општине Баточина („Службени гласник
општине Баточина“, бр. 9/19), Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
дана 30.03.2021. године, донела је:

Члан 2.
Општина Баточина прихвата удео
без накнаде Републике Србије у капиталу
Друштва у износу од 41.623,89 динара,
што чини 0,0880% основног капитала
Друштва,
као
начин
намирења
потраживања Општине Баточина по
основу јавних прихода.

ОДЛУКУ
о приступању изради Плана детаљне
регулације за реконструкцију и
изградњу уклапања брзе саобраћајнице
IБ реда бр.24 Крагујевац-Баточина на
аутопут Е-75 и петље „Баточина“

Члан 3.
На основу ове одлуке Председник
општине Баточина у име Општина
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Члан 1.
Приступа се изради
Плана
детаљне регулације за реконструкцију и
изградњу уклапања брзе саобраћајнице IБ
реда бр.24 Крагујевац-Баточина на
аутопут Е-75 и петље „Баточина“.

ГОДИНА 2021.

75, деоница Београд-Ниш( „Службени
гласник РС“, бр.69/03 и 121/14),
Просторним планом општине
Баточина (Општински службени гласник
бр.5/10).
Члан 4.
Планирање, коришћење и уређење
простора заснива се на принципима
одрживог привредног развоја кроз
интегрални
приступ
планирању,
равномерног територијалног развоја,
рационалног коришћења земљишта уз
обезбеђење учешћа јавности у планирању
и обликовању простора, усаглашености
са европским прописима и стандардима
из области планирања и уређења
простора као и заштите животне средине.

Члан 2.
Граница
обухвата
је
прелиминарна, коначна граница планског
подручја утврдиће се приликом израде и
верификације Нацрта плана. Обухваћенa
је територија катастарске општине КО
Брзан.
Саставни део ове Одлуке је
графички приказ са прелиминарном
границом обухвата Плана детаљне
регулације.
За потребе израде Плана детаљне
регулације, користиће се катастарскотопографски план оверен од стране РГЗСКН Баточина.

Члан 5.
Предмет
Плана
детаљне
регулације за реконструкцију и изградњу
уклапања брзе саобраћајнице IБ реда
бр.24 Крагујевац-Баточина на аутопут Е75 и петље „Баточина“ је детаљна
планска разрада деонице државног пута
IБ реда број 24 од км 0+000,00 до
0+585,00,
односно
укрштања
са
државним путепм IIA реда број 158 Мала Крсна - Велика Плана - Баточина Јагодина - Ћуприја - Параћин - Ражањ Алексинац - Ниш - Клисура – Лесковац.
Eлиминисање и минимизирање
међусобних
негативних
утицаја
планираног уклапања брзе саобраћајнице
државног пута IБ реда бр.24 Крагујевац Баточина на аутопут Е-75 и петље
„Баточина“ и окружења на целом
обухвату плана.
Утврђивање планских решења
којима се резервише простор за
реконструкцију и изградњу уклапање
брзе саобраћајнице државног пута IБ реда
број 24 Крагујевац-Баточина на аутопут
Е-75, утврђивање посебног режима
заштите коридора и контактних подручја,

Члан 3.
План детаљне регулације за
реконструкцију и изградњу уклапања
брзе саобраћајнице IБ реда бр.24
Крагујевац-Баточина на аутопут Е-75 и
петље „Баточина“ израђује се у складу са
:
Законом о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС“, број 72/2009,
81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019,-др.закон и 9/2020),
Правилником о садржини, начину
и
поступку
израде
докумената
просторног и урбанистичког планирања
(„Сл.гласник РС“, бр.32/19), а планска
решења дата овим Планом проистичу као
разрада
основних
стратегијских
опредељења и смерница утврђених,
Просторним планом подручја
инфраструктурног коридора аутопута Е-
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обезбеђивање услова за укрштање,
пролазе и др.
Циљ израде Плана је остварење
ефикаснијег, рационалнијег и безбеднијег
одвијања саобраћаја и дефинисања
намене осталог земљишта.

ГОДИНА 2021.

јавни увид биће објављени у у
средствима јавног информисања и
званичној
веб
страници
општине
Баточина. Оглашавање раног јавног
увида и јавног увида и трајање обавиће се
у складу са Законом о планирању и
изградњи.

Члан 6.
Финансијска средства потребна за
израду Плана детаљне регулације
обезбедиће се из средстава предвиђених
Програмом пословања ЈП „Путеви
Србије“ Београд, а обрађивач Плана
детаљне регулације ће бити одређен у
поступку јавне набавке од стране ЈП
„Путеви Србије“ Београд.
Носилац израде плана је Општинска
управа општине Баточина.
Рок за израду нацрта Плана
детаљне регулације је 4 (четири) месеца
од
дана
закључења
уговора
са
обрађивачем, не урачунавајући време
потребно за спровођење законске
процедуре.

Члан 9.
Елаборат
Плана
детаљне
регулације израдиће се у три примерка у
аналогном и три примерка у дигиталном
облику.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана о дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-257/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић

Члан 7.
Саставни део ове Одлуке је
Мишљење Комисије за планове општине
Баточина и Одлука о приступању израде
стратешке процене утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације за
реконструкцију и изградњу уклапања
брзе саобраћајнице IБ реда бр.24
Крагујевац - Баточина на аутопут Е-75 и
петље „Баточина“ која је у складу са
чланом 9 став 5.Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр.135/04 и
88/10).

Образложење
Правни основ за доношење
Одлуке о изради Плана детаљне
регулације за реконструкцију и изградњу
уклапања брзе саобраћајнице IБ реда
бр.24 Крагујевац-Баточина на аутопут Е75 и петље „Баточина“ је у одредбама
члана 40. тачка 5) Статута општине
Баточина („Службени гласник општине
Баточина“ број 9/19), члана 35. став 7. и
члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Сл. гласник РС”, број 72/09,
81/09 - испр. 64/10 - одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука
УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18 и 31/19), којим је прописано да
урбанистички план доноси скупштина
јединице локалне самоуправе и да одлуку
о изради планског документа доноси
орган надлежан за његово доношење по

Члан 8.
Материјал и Нацрт Плана детаљне
регулације биће изложен на радни јавни
увид и јавни увид, након обављене
стручне контроле од стране Комисије за
планове. Подаци о начину излагања на
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претходно
прибављеном
мишљењу
органа надлежног за стручну контролу,
односно Комисије за планове.
Плански основ за израду Плана
детаљне регулације за реконструкцију и
изградњу уклапања брзе саобраћајнице IБ
реда бр.24 Крагујевац-Баточина на
аутопут Е-75 и петље „Баточина“
садржан је у Просторном плану општине
Баточина
(„Сл. гласник општине
Баточина“ бр. 05/10).
ЈП “Путеви Србије“ Београд је
поднео Захтев за покретање Одлуке о
изради Плана детаљне регулације за
реконструкцију и изградњу уклапања
брзе саобраћајнице IБ реда КрагујевацБаточина на аутопут Е-75 и петље
„Баточина“
На основу Мишљењa Службе за
заштиту животне средине да је потребно
израдити стратешку процену утицаја
Плана
детаљне
регулације
за
реконструкцију и изградњу уклапања
брзе саобраћајнице IБ реда бр.24

ГОДИНА 2021.

Крагујевац-Баточина на аутопут Е-75 и
петље „Баточина“ број 501-7/21-03 од
10.02.2021.године Општинска управа
општине Баточина донела је Одлуку о
приступању израде стратешке процене
утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације за реконструкцију и
изградњу уклапања брзе саобраћајнице IБ
реда Крагујевац-Баточина на аутопут Е75 и петље „Баточина“ број 020-132/21IV-01 од 22.02.2021.године, а све на
основу одредби члана 46.Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС”,
број 72/09, 81/09 - испр. 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС,
132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и одредби
члана 9. став 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС“ број 135/2004 и
88/2010).
На основу наведеног донета је
Одлука као у тексту.
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Извод из Просторног плана општине Баточина Прелиминарна граница обухвата
Плана детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе
саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина на аутопут Е-75 и петље „Баточина“
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На основу члана 60. став 2, 3. и 4.
Закона о пољопривредном земљишту
(''Сл. гласник РС'', бр. 62/06, 65/08, 41/09,
112/15, 80/2017 и 95/2018 – др. закон),
члана 20. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр.129/2007 и 83/2014-др. закон,
101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана
40. тачка 29) Статута општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
бр. 9/19), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној дана 30.03.2021.
године, донела је:

ГОДИНА 2021.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-258/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрaшиновић
Образложење
Правни основ за доношење ове
Одлуке садржан је у одредбама члана 60.
став 2. и 4. Закона о пољопривредном
земљишту којим је прописано да се
пoљoприврeднo зeмљиштe у држaвнoj
свojини кoристи прeмa гoдишњeм
прoгрaму зaштитe, урeђeњa и кoришћeњa
пoљoприврeднoг зeмљиштa кojи дoнoси
нaдлeжни oргaн jeдиницe лoкaлнe
сaмoупрaвe нajкaсниje дo 31. мaртa
тeкућe
гoдинe,
уз
сaглaснoст
Mинистaрствa, као и у одредбама члана
20. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи и члана 40. тачка 29) Статута
општине Баточина којим је утврђено да
скупштина доноси годишњи програм
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта, утврђује
противерозионе
мере
и
њихово
спровођење, одлучује о привођењу
пашњака другој култури.
Разлог за доношење ове одлуке
јесте усвајање Годишњег програма
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта у општини
Баточина за 2021. годину, којим се
уређују врста и обим радова које треба
извршити у 2021. години, динамика
извођења радова и улагања средстава, а
који је основ за расписивање јавног
оглаза за давање у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државној
својини у општини Баточина.

ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у општини
Баточина за 2021. годину
Члан 1.
Усваја се Годишњи програм
заштите,
уређења
и
коришћења
пољопривредног земљишта у општини
Баточина за 2021. годину, на који је
добијена
сагласност
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, Управа за пољопривредно
земљиште, број: 320-11-1189/2021-14 од
10.02.2021. године.
Члан 2.
Годишњи
програм
заштите,
уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у општини Баточина за 2021.
годину, је саставни део ове одлуке.
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ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА ЗА 2021. ГОДИНУ
I
ОПШТИ ДЕО
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
1.1. Положај и величина
територије

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ,

Територија општине Баточина
налази се у Шумадији, која
представља језгро
средње Србије, простире се на 136 км2,
има 11 насељених места и око 12.750
становника,
смештених
у
3.777
домаћинстава.
По достигнутом нивоу привредне
развијености општина Баточина спада у
мање развијене општине у Региону
Шумадије и Поморавља, па и на
територији Републике Србије.
Посматрано
по
структури
привреде општина је више аграрна него
индустријска. Ратарска производња је
основна базична грана пољопривреде
општине, обухвата производњу жита,
индустријског биља, поврћа и сточног
крмног биља. Ратарство је углавном
подређено сточарству и преставља крмну
базу за гајење стоке
Територија општине смештена је
дуж дела ауто-пута Београд-Ниш,
магистралног пута Баточина-Мрчајевци и
железничке пруге Лапово-Краљево и
Београд-Ниш и граничи се општинама са
севера Лаповом, са истока Свилајнцом, са
југо-истока Јагодином, са југо-запада
градом Крагујевцом и са северо-запада
Рачом.

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ
БАТОЧИНА ЗА 2021.
ГОДИНУ

Баточина, фебруар 2021. године
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Кроз
територију
општине
Баточина протичу две реке, Лепеница и
Велика Морава и пресецају је водотокови
потока Бачевака, Раљевца, Кијевачког,
Грабовика и других мањих потока.
Лепеница се улива у Велику
Мораву која представља природну
границу
са
суседном
општином
Свилајнац.
Подручје општине састоји се од
брдског и равничарског дела.
Највећа
брда
су
Шупљаја,
Стражевица и Рогац и друга мања брда
са довољно покривеним растињем и
шумама а равничарски део са плодним
земљиштем налази се у долини реке
Лепенице и простире се од села
Милатовца до њеног ушћа у Велику
Мораву и моравска долина у пределу
атара Брзана.

За
високу
пољопривредну
производњу за наше подручје потребно је
око 580 мм падавина што значи да
недостаје око 200 мм падавина у току
вегетације.
Подручје Баточине налази се
(према ружи ветра) под утицајем
провлађујућег ветра из правца ЕЦЕ
(исток-југоисток), који је слаповитог
карактера и дува на ударе. Други по
честини јављања је ветар из правца WNW
(запад – северозапад).
Током читаве године а посебно од
јесени до пролећа могућа је појава
северо-источног ветра (кошава) која
често неповољно утиче на гајене културе
путем оштећења а поред тога и путем
исушења земљишта током вегетације.

Преглед површина
пољопривредног земљишта по
катастарским општинама површинама
и класама

Сви типови земљишта који се
налазе на подручју општине су плодни и
омогућавају гајење свих култура.
На
подручју
општине
најраспрострањенији тип земљишта је
гајњача у оподзољавању, продирана
гајњача и смоница.
Алувијална
смоница
је
распрострањена у долини реке Лепенице
и у ширем појасу десно од железничке
пруге Ниш-Београд. Лево од овог појаса
па до корита Велике Мораве као и
источно на подручју КО Кијево и КО
Црни Као има нешто смонице и на
подручју КО Доброводица, Жировница и
Доња Баточина, продиране гајњаче, док
се на осталим површинама општине
простире гајњача.

1.3. Типови земљишта

Општина
Баточина
(дванаест
катастарских општина), располаже са око
10.230,00 ха пољопривредног земљишта
од чега има близу 9.000,00 ха ораничних
површина.
1.2. Клима
На подручју општине Баточина
влада умерено континентална клима са
израженим годишњим добима, хладном и
дугом зимом, топлим летом и умереним
топлим прелазним добима пролећем и
јесеном.
Годишња сума падавина износи
око 653 мм. И омогућује гајење свих
култура
умереног
континенталног
климатског подручја.
У периоду март-август падавине
на подручју општине износе 352 мм.

2. ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
Тренутно
стање
заштите
пољопривредног земљишт у општини
Баточина захтева пре свега предузимање
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пољопривредног
земљишта
у
непољопривредне сврхе, предузимање
мера
на
спречавању
уситњавања
обрадивог пољопривредног земљишта,
спровођење редовне контроле плодности
земљишта и заштита од пољске штете.

ГОДИНА 2021.

Каналска мрежа за наводњавање и
одводњавање на подручју општине
Баточина није изграђена осим у
комасационом подручју у КО Жировница
и КО Бадњевац где су изграђени канали
за одводњавање. Овај проблем нарочито
је изражен у периодима високог нивоа
подземних вода и велике количине
атмосферских падавина, тако да су
велике
површине
пољопривредног
земљишта у тим периодима поплављене.
Због тога је неопходно изградити
недостајуће канале и редовно их
одржавати.
Пољски
путеви
осим
у
комасационом подручју се не одржавају,
доста су оштећењени и велики број је
преоран и узурпиран од стране власника
и корисника пољопривредног земљишта.
Да би се то стање поправило, потребно је
уложити знатна новчана средства за
изградњу, одржавање и уређење пољских
путева.
За остваривање права пречег
закупа за 2021. годину није било
поднетих захтева.

За ово подручје је од значаја и
одбрана од ветрова. Ту функцију за сада
врше шуме, шумарци, спорадична стабла
и живице и то се стање у евентуалној
комасацији не би смело наруштити. У
замену за ову природну заштиту било би
нужно засадити ветрозаштитне појасеве.
Такође, потребно је спречити
коришћење пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе , сем у законом
дозвољеним случајевима.
3. УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
Просечна величина поседа – 2,78
ха
Просечна величина парцеле
пољопривредног земљишта је- 0.27 ха
Комасација
пољопривредног
земљишта спроведена је на 457 ха у две
катастарске општине на територији
општине Баточина и то КО Жировница и
КО Бадњевац. Међутим, једном броју
учесника комасације и то 1 из Жировнице
и
40 из Бадњевца који нису били
задовољни наделом земљишта још није
донето коначно решење по жалби, те није
довршен
поступак
комасације
на
површини од 30 хектара.
Такође, започет је и поступак
комасације у три катастарске општине и
то у КО Баточина, КО Црни Као и КО
Градац, на површини од 300 ха које је
због недостатка финансијских средстава
привремено обустављен.
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табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по
катастарским општинама и културама
обрадиво

обрадиво
Total

1

2

3

4

5

ЊИВА

ВРТ

ВОЋЊАК

ВИНОГРАД

ЛИВАДА

6,4594

0

0,4231

0

0,2822

10,3107

0

0,0794

0,1

остало

остало
Total

Укупно:

7

8

9

ПАШЊАК

РИБЊАЦИ,
ТРСТИЦИ
И
МОЧВАРЕ

ОСТАЛО
ЗЕМЉИШТЕ

7,1647

0

0

0,6107

0,6107

7,7754

0

10,4901

0

0

0,0066

0,0066

10,4967

Р.бр.

КО

1

3

Баточина
(варошица)
Баточина
(село)
Брзан

62,0813

0

1,061

0

17,5146

80,6569

0

0

2,8359

2,8359

83,4928

4

Доброводица

6,2912

0

0,0258

0

0

6,317

3,4884

0

0

3,4884

9,8054

5

Жировница

9,5338

0

1,0112

0,0492

0,03

10,6242

1,2761

0

0

1,2761

11,9003

6

Кијево

17,2644

0

0,4285

0,0541

1,2332

18,9802

0,1483

0

0

0,1483

19,1285

7

Милатовац

10,0807

0

0,265

0

1,8864

12,2321

0,182

0

0

0,182

12,4141

8

Никшић

2,5433

0

0,1435

0,0146

0,0985

2,7999

0,1415

0

0

0,1415

2,9414

9

Прњавор

8,1999

0

0

0

0

8,1999

0,935

0

0,007

0,942

9,1419

10

Бадњевац

38,5176

0

0,4101

0,195

0,5338

39,6565

4,7427

0

0,0006

4,7433

44,3998

11

Градац

11,5603

0

1,0845

0

1,5754

14,2202

0,1362

0

4,8404

4,9766

19,1968

12

Црни Као

24,2667

0

0,4129

0,172

0,2678

25,1194

0,3101

0

0

0,3101

25,4295

207,1093

0

5,345

0,5849

23,4219

236,4611

11,3603

0

8,3012

19,6615

256,1226

2

Укупно:
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табела 2. Прегелд површина пољопривредног земљишта по
облицима својине по КО
обрадиво

Р.бр.

КО

1

Баточина
(варошица)

Државна
РС
Државна
Србија и
Црна Гора
Други
облици
Друштвена
Јавна
својина
Мешовита
Приватна

Баточина (варошица) Total
Баточина
(село)

1

2

3

4

5

ЊИВА

ВРТ

ВОЋЊАК

ВИНОГРАД

ЛИВАДА

остало

Државна
РС
Државна
Србија и
Црна Гора
Други
облици
Друштвена
Задружна
Јавна

остало
Total

7

8

9

ПАШЊАК

РИБЊАЦИ,
ТРСТИЦИ
И
МОЧВАРЕ

ОСТАЛО
ЗЕМЉИШТЕ

Облик
својине

Задружна

2

обрадиво
Total

Укупно:

1,5076

0

0,2464

0

0,2822

2,0362

0

0

0,3085

0,3085

2,3447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,9518

0

0,1767

0

0

5,1285

0

0

0,3022

0,3022

5,4307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

292,8345

0,1032

50,9007

6,306

24,1225

374,2669

4,762

0

81,3548

86,1168

460,3837

299,2939

0,1032

51,3238

6,306

24,4047

381,4316

4,762

0

81,9655

86,7275

468,1591

1,0649

0

0

0,1

0

1,1649

0

0

0

0

1,1649

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,2458

0

0,0794

0

0

9,3252

0

0

0,0066

0,0066

9,3318
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својина
Мешовита
Приватна
Баточина (село) Total
3

Брзан

Државна
РС
Државна
Србија и
Црна Гора
Други
облици
Друштвена
Задружна
Јавна
својина
Мешовита
Приватна

Брзан Total
4

Доброводица

Државна
РС
Државна
Србија и
Црна Гора
Други
облици
Друштвена
Задружна
Јавна
својина
Мешовита
Приватна

Доброводица Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

513,0866

0

39,8675

28,7947

14,4078

596,1566

10,3105

0

155,1844

165,4949

761,6515

523,3973

0

39,9469

28,8947

14,4078

606,6467

10,3105

0

155,191

165,5015

772,1482

56,2226

0

0,9023

0

17,0334

74,1583

0

0

2,8359

2,8359

76,9942

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,8587

0

0,1587

0

0,4812

6,4986

0

0

0

0

6,4986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1696,9744

0

204,0396

77,8036

33,5618

2012,3794

10,303

0

230,456

240,759

2253,1384

1759,0557

0

205,1006

77,8036

51,0764

2093,0363

10,303

0

233,2919

243,5949

2336,6312

4,2249

0

0,0258

0

0

4,2507

3,4884

0

0

3,4884

7,7391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,0663

0

0

0

0

2,0663

0

0

0

0

2,0663

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1002,546

0

56,3424

10,4612

5,7843

1075,1339

6,6187

0

155,654

162,2727

1237,4066

1008,8372

0

56,3682

10,4612

5,7843

1081,4509

10,1071

0

155,654

165,7611

1247,212
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Жировница

Државна
РС
Државна
Србија и
Црна Гора
Други
облици
Друштвена
Задружна
Јавна
својина
Мешовита
Приватна

Жировница Total
6

Кијево

Државна
РС
Државна
Србија и
Црна Гора
Други
облици
Друштвена
Задружна
Јавна
својина
Мешовита
Приватна

Кијево Total
7

Милатовац

Државна
РС
Државна
Србија и
Црна Гора
Други
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1,6281

0

0,747

0

0

2,3751

0

0

0

0

2,3751

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,9057

0

0,2642

0,0492

0,03

8,2491

1,2761

0

0

1,2761

9,5252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

634,5222

0

83,9614

12,3467

7,6803

738,5106

18,4001

0

184,8458

203,2459

941,7565

644,056

0

84,9726

12,3959

7,7103

749,1348

19,6762

0

184,8458

204,522

953,6568

2,628

0

0,4285

0

0,1912

3,2477

0

0

0

0

3,2477

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,6364

0

0

0,0541

1,042

15,7325

0,1483

0

0

0,1483

15,8808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1334,6752

0

85,5446

32,1008

30,6929

1483,0135

4,8671

0

330,4262

335,2933

1818,3068

1351,9396

0

85,9731

32,1549

31,9261

1501,9937

5,0154

0

330,4262

335,4416

1837,4353

0,0801

0

0

0

0

0,0801

0,182

0

0

0,182

0,2621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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облици
Друштвена

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задружна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Јавна
својина
Мешовита

10,0006

0

0,265

0

1,8864

12,152

0

0

0

0

12,152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приватна

302,1937

0

39,1655

1,9568

35,7693

379,0853

3,2751

0

44,9486

48,2237

427,309

312,2744

0

39,4305

1,9568

37,6557

391,3174

3,4571

0

44,9486

48,4057

439,7231

0,0158

0

0

0

0,0669

0,0827

0,1415

0

0

0,1415

0,2242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,5275

0

0,1435

0,0146

0,0316

2,7172

0

0

0

0

2,7172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203,8614

0

31,9811

1,1178

9,8122

246,7725

0,5072

0

45,807

46,3142

293,0867

206,4047

0

32,1246

1,1324

9,9107

249,5724

0,6487

0

45,807

46,4557

296,0281

1,927

0

0

0

0

1,927

0

0

0,007

0,007

1,934

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,2729

0

0

0

0

6,2729

0,935

0

0

0,935

7,2079

Милатовац Total
8

Никшић

Државна
РС
Државна
Србија и
Црна Гора
Други
облици
Друштвена
Задружна
Јавна
својина
Мешовита
Приватна

Никшић Total
9

Прњавор

Државна
РС
Државна
Србија и
Црна Гора
Други
облици
Друштвена
Задружна
Јавна
својина
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Мешовита
Приватна
Прњавор Total
10

Бадњевац

Државна
РС
Државна
Србија и
Црна Гора
Други
облици
Друштвена
Задружна
Јавна
својина
Мешовита
Приватна

Бадњевац Total
11

Градац

Државна
РС
Државна
Србија и
Црна Гора
Други
облици
Друштвена
Задружна
Јавна
својина
Мешовита
Приватна

Градац Total
12

Црни Као

Државна
РС
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

321,3604

0

56,4161

4,4189

8,2602

390,4556

2,915

0

148,2696

151,1846

541,6402

329,5603

0

56,4161

4,4189

8,2602

398,6555

3,85

0

148,2766

152,1266

550,7821

18,5184

0

0,4101

0,195

0,5338

19,6573

4,3207

0

0,0006

4,3213

23,9786

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,9992

0

0

0

0

19,9992

0,422

0

0

0,422

20,4212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1467,5325

0

91,6962

19,6237

21,3368

1600,1892

36,2506

0

347,2052

383,4558

1983,645

1506,0501

0

92,1063

19,8187

21,8706

1639,8457

40,9933

0

347,2058

388,1991

2028,0448

1,4723

0

0,0785

0

1,3576

2,9084

0,0099

0

0

0,0099

2,9183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,088

0

1,006

0

0,2178

11,3118

0,1263

0

4,8404

4,9667

16,2785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

276,2767

0

22,0112

6,3092

22,0177

326,6148

34,6832

0

91,4049

126,0881

452,7029

287,837

0

23,0957

6,3092

23,5931

340,835

34,8194

0

96,2453

131,0647

471,8997

4,2622

0

0,1395

0

0

4,4017

0

0

0

0

4,4017
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Државна
Србија и
Црна Гора
Други
облици
Друштвена
Задружна
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Јавна
својина
Мешовита

20,0045

0

0,2734

0,172

0,2678

20,7177

0,3101

0

0

0,3101

21,0278

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приватна

661,8499

0

49,4694

10,5212

52,0228

773,8633

7,7574

0

111,4701

119,2275

893,0908

686,1166

0

49,8823

10,6932

52,2906

798,9827

8,0675

0

111,4701

119,5376

918,5203

8914,8228

0,1032

816,7407

212,3455

288,8905

10232,9027

152,0102

0

1935,3278

2087,338

12320,2407

Црни Као Total
Укупно:

табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама
пољопривредно земљиште у ха

Укупно:

класа
Култура
ВИНОГРАД
ВОЋЊАК
ЛИВАДА
ЊИВА
ПАШЊАК
Укупно:

1

2

3

4

5

6

7

8

0,2588

0,3261

0,5849

1,7916

1,3489

2,2045

5,345

2,6008

2,1952

4,7233

0,0745

54,7073

50,653

57,672

32,6935

6,8966

4,0997

0,182

0,3934

0,8705

4,2745

0,0099

5,63

59,2817

54,8493

65,7964

37,0425

6,9065

9,7297

13,8281
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0,3872

23,4219
207,1093
11,3603

0,3872

13,8281

247,8214
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ТАБЕЛА 4:

Одводњавање

каналска мрежа
изграђено у ха

у функцији у
ха

ТАБЕЛА 5:

Наводњавање

широкозахватне тифони у ха
машине у ха

ТАБЕЛА 6:

ГОДИНА 2021.

цевна дренажа

УКУПНО у ха

изграђено у ха

у функцији у ха

изграђено у ха

у функцији у ха

кап по кап
(миниорошавање)у
ха

кишна крила у ха

остало у ха

УКУПНО у ха

Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака

физичке
хемијске
мелиорације у ха мелиорације у
ха

биолошке
мелиорације у ха

мелиорације
ливада и
пашњака у ха

остало у ха

УКУПНО у ха

План прихода сопственог учешћа
Извор средстава

Износ

Пренета средства

0,00
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Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини

207.357,00

Накнада од промена намене пољопривредног земљишта

100.000,00

Планирана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини

220.000,00

Буџетом ЈЛС -средства опредељена за мере и активности из области заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта

5.600.000,00

Укупно

6.127.357,00

План радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта
Намене улагања

Једница мере

Предрачунска
вредност улагања

1 Уређење пољопривредног земљишта
уређење атарских путева

Сопствено учешће
дин
%

6.127.357,00

Дужина у км - 6127357.00

Укупно (1+2+3)

6.127.357,00

Други извори
дин

%

6.127.357,00
6.127.357,00

6.127.357,00

0,00

100

0,00

6.127.357,00

0

0,00

Извештај о уговорима о закупу пољопривредног државног земљишта
Р.бр

Назив
физичког /
правног лица

1

Драгица
Матејић

2

Ђурђевић
Саша

Шифра
ЈН

Основ
закупа

Катастарска
општина

Период
закупа
(од-до)

2019

140

Закуп

Црни Као

2019-2029

2020

77

Закуп

Милатовац

2020-2035

Број
уговора

Годишњи
програм

320-115413/1402019-14
320-515895/772020-14
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Укупан
износ
годишње
закупнине
(еур)

Површина

Цена
/ Ха
(еур)

Очекивани
приход од
општине 40 %

288,81

6,0646

47,62

115,52

Депозит

70,73

1,5873

44,56

28,29

Депозит

Средство
обезбеђења
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3
4
5
6

Јовановић
Дејан, Сремска
Каменица
Јовановић
Дејан, Сремска
Каменица
Јовановић
Дејан, Сремска
Каменица
КОРА НАТУРА
доо

7

КОРА НАТУРА
доо

8

КОРА НАТУРА
доо

9

КОРА НАТУРА
доо

10

КОРА НАТУРА
доо

11

Љубодраг
Јовановић

12

ЛОГОС
ИНЖЕЊЕРИНГ
ТИМ ДОО
Миливоје
Радојковић

13
14

Пешић
Милутин

15

Станковић
Милосав

16

Стевановић
Ђорђе

17

Стијовић
Радован

18

Стијовић
Радован

320-515895/332020-14
320-515895/572020-14
320-515895/582020-14
320-115413/1052019-14
320-115413/1072019-14
320-115413/1082019-14
320-115413/1112019-14
320-115413/1182019-14
320-515895/1192020-14
320-112972/22015-14
320-115413/1042019-14
320-115413/802019-14
320-115413/912019-14
320-115413/832019-14
320-115413/1422019-14
320-115413/1442019-14
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2020

33

Закуп

Брзан

2020-2035

123,45

3,0435

40,56

49,38

Депозит

2020

57

Закуп

Кијево

2020-2035

218,41

6,0432

36,14

87,36

Депозит

2020

58

Закуп

Кијево

2020-2035

132,73

3,2722

40,56

53,09

Депозит

2019

105

Закуп

Бадњевац

2019-2029

145,62

2,6681

54,58

58,25

Депозит

2019

107

Закуп

Бадњевац

2019-2029

59,86

0,9764

61,31

23,94

Депозит

2019

108

Закуп

Бадњевац

2019-2029

322,89

4,7925

67,37

129,16

Депозит

2019

111

Закуп

Бадњевац

2019-2029

158,08

3,2581

48,52

63,23

Депозит

2019

118

Закуп

Бадњевац

2019-2029

210,25

3,4292

61,31

84,10

Депозит

2020

119

Закуп

Градац

2020-2035

53,05

1,2341

42,99

21,22

Депозит

2015

61

Закуп

Брзан

2015-2055

744,80

16,2371

45,87

297,92

Депозит

2019

104

Закуп

Бадњевац

2019-2029

41,09

1,0025

40,99

16,44

Депозит

2019

80

Закуп

Милатовац

2019-2029

4,90

0,3987

12,29

1,96

Депозит

2019

91

Закуп

Никшић

2019-2029

46,01

0,9836

46,78

18,40

Депозит

2019

83

Закуп

Милатовац

2019-2029

526,82

4,7282

111,42

210,73

Депозит

2019

142

Закуп

Црни Као

2019-2029

102,19

1,9395

52,69

40,88

Депозит

2019

144

Закуп

Црни Као

2019-2029

67,89

1,1232

60,44

27,16

Депозит
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19

Стијовић
Радован

20

Стијовић
Радован

21

Стијовић
Радован

22

Стијовић
Радован

23

Томислав
Павловић

320-115413/1452019-14
320-115413/1462019-14
320-115413/1472019-14
320-115413/1502019-14
320-115413/502019-14
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2019

145

Закуп

Црни Као

2019-2029

242,13

4,4273

54,69

96,85

Депозит

2019

146

Закуп

Црни Као

2019-2029

108,76

1,9926

54,58

43,50

Депозит

2019

147

Закуп

Црни Као

2019-2029

148,59

3,0626

48,52

59,44

Депозит

2019

150

Закуп

Црни Као

2019-2029

78,95

1,4465

54,58

31,58

Депозит

2019

50

Закуп

Доброводица

2019-2029

13,29

0,3647

36,44

5,32

Депозит

74,0757 52,77

1.563,72

Укупно:

3.909,30

Преглед груписаних јавних надметања
Шифра
ЈН
1
1

Кат. општина

Потес

Баточина
(варошица)
Баточина
(варошица)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА
ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Лист
непокрет.
2212

Број
парцеле
1678

Култура и
класа
њива 3

Фактичко
стање
њива

2212

1679

њива 3

њива

Сувласник

Боја

Напомена

Основ
закупа
Закуп
Закуп

1
2
2

Баточина
(варошица)
Баточина
(варошица)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА
ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

2212

1610

њива 1

њива

Закуп

2212

1611

њива 1

њива

Закуп

0,1256

0,9086
0,2975
1,2061

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

252

1694

остало
природно
неплодно
земљиште

остало
природно
неплодно
земљиште

Закуп
0,0080

3
4

0,0635

0,1891

2
3

Површина
Total

0,0080
Баточина
(варошица)

ЦРВЕНО БРДО

137

360/3

њива 2

4

њива

Закуп

0,3071
0,3071
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Баточина
(варошица)

ПОЉЕ

1685

1080

воћњак 3

воћњак

Закуп

Баточина
(варошица)

ПАСПАЉАРСКО
БРДО

2207

776

њива 3

њива

Закуп

Баточина
(варошица)
Баточина
(варошица)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА
ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

2212

1653

њива 1

њива

Закуп

2215

1656

њива 2

њива

Закуп

Баточина
(село)
Баточина
(село)

СТРАЖЕВИЦА

994

2670/3

њива 3

њива

Закуп

СТРАЖЕВИЦА

994

2670/5

њива 3

њива

Закуп

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

894

1314/4

њива 1

њива

Закуп

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

932

1295/2

њива 2

њива

Закуп

5
6

0,0620

6
7
7

8

12
12

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

994

1950/1

њива 1

њива

Закуп

0,0268

0,0246

0,0949
0,0949

Баточина
(село)
Баточина
(село)
Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА
ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА
ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

994

1952/3

њива 1

њива

Закуп

994

1952/4

њива 1

њива

Закуп

994

1952/4

шума 3

њива

Закуп

12
13

0,1256

0,0246

11
12

0,0740

0,0268

10
11

0,3005

0,1996

9
10

0,8781

1,1786

8
9

0,2920
0,2920

7
8

0,0620

0,3616
1,2034
0,1578
1,7228

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

994

1244

њива 1

13

њива

Закуп

0,2938
0,2938
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Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

809

1232

њива 1

њива

Закуп

Баточина
(село)

СИНОРСКИ
ПОТОК

994

476/2

њива 4

њива

Закуп

Баточина
(село)
Баточина
(село)

СИНОРСКИ
ПОТОК
СИНОРСКИ
ПОТОК

994

160

њива 3

њива

Закуп

994

161

њива 3

њива

Закуп

Брзан

ОРАШЈЕ

2684

682/3

њива 2

њива

Закуп

14
15

0,3531

15
16
16

0,5583
0,5583

16
17

0,3531

0,3431
0,3130
0,6561

17

0,0999
0,0999

18

Брзан

АДА

2684

4428

њива 2

њива

Закуп

0,0888

18

Брзан

АДА

2684

4430

њива 2

њива

Закуп

0,1633

18

0,2521

19

Брзан

ГОРЊЕ ПОЉЕ

2684

4038/1

њива 1

њива

Закуп

0,1185

19

Брзан

ГОРЊЕ ПОЉЕ

2684

4039

њива 1

њива

Закуп

0,3203

19

Брзан

ГОРЊЕ ПОЉЕ

2684

4041

њива 1

њива

Закуп

0,6656

19

Брзан

ГОРЊЕ ПОЉЕ

2684

4042

њива 1

њива

Закуп

0,4196

19

Брзан

ГОРЊЕ ПОЉЕ

2684

4043

њива 1

њива

Закуп

0,3818

19

Брзан

ГОРЊЕ ПОЉЕ

2684

4044/6

њива 1

њива

Закуп

0,0380

20

Брзан

ГОРЊЕ ПОЉЕ

1962

4035

њива 1

њива

Закуп

0,2908

20

Брзан

ГОРЊЕ ПОЉЕ

2684

4034/2

њива 1

њива

Закуп

0,4374

19

1,9438

20

0,7282

21

Брзан

ПЉОШТА

2684

4384/4

њива 2

њива

Закуп

0,0184

21

Брзан

ПЉОШТА

2684

4384/5

њива 2

њива

Закуп

0,0093

21

0,0277
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22

Брзан

ПЉОШТА

2684

4183/2

њива 2

њива

Закуп

0,0034

22

Брзан

ПЉОШТА

2684

4184/3

њива 2

њива

Закуп

0,0338

22

0,0372

23

Брзан

ГЛОЖДА

2684

1126/2

њива 1

њива

Закуп

0,0242

23

Брзан

ГЛОЖДА

2684

1127/1

њива 1

њива

Закуп

0,0026

23

Брзан

ГЛОЖДА

2684

1128/2

њива 1

њива

Закуп

0,0052

23

0,0320

24

Брзан

ГЛОЖДА

2684

1718/2

њива 1

њива

Закуп

0,0216

24

Брзан

ГЛОЖДА

2684

1719/2

њива 1

њива

Закуп

0,0027

24

0,0243

25

Брзан

КЛАÐАР

2684

1626/2

њива 2

њива

Закуп

0,1595

25

Брзан

КЛАÐАР

2684

184/2

њива 2

њива

Закуп

0,0080

Брзан

КЛАÐАР

2684

1626/1

њива 2

њива

Закуп

25
26

0,1675

26
27

0,0263
Брзан

КЛАÐАР

1620

1737/4

њива 2

њива

Закуп

Брзан

ОРАШЈЕ

2686

3417

њива 5

њива

Закуп

27
28

0,0263

0,0278
0,0278

28

0,0481
0,0481

Брзан

КРУШАР

2684

2605/3

њива 3

њива

Закуп

30

Брзан

КЛАÐАР

2684

148/2

њива 1

њива

Закуп

0,0408

30

Брзан

КЛАÐАР

2684

149/2

њива 1

њива

Закуп

0,0395

29
29

0,1295

30
31

0,0803
Брзан

КЛАÐАР

2684

149/1

њива 1

њива

Закуп

31
32

0,1295

0,1139
0,1139

Брзан

КЛАÐАР

2684

156/1

њива 1
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32

0,0107

33

Брзан

ВИРОВИ

242

1543/1

ливада 2

ливада

Закуп

0,1210

33

Брзан

ВИРОВИ

242

1543/2

ливада 2

ливада

Закуп

0,1173

33

Брзан

ВИРОВИ

242

1544/1

ливада 2

ливада

Закуп

0,1000

33

Брзан

ВИРОВИ

242

1544/2

ливада 2

ливада

Закуп

0,0876

33

Брзан

ВИРОВИ

242

1545

њива 3

њива

Закуп

0,1848

33

Брзан

ВИРОВИ

242

1546

ливада 2

ливада

Закуп

0,0553

34

Брзан

ВИРОВИ

242

92

њива 3

њива

Закуп

0,3296

34

Брзан

ВИРОВИ

242

93

њива 3

њива

Закуп

0,3216

34

Брзан

ВИРОВИ

242

94

њива 3

њива

Закуп

0,1563

34

Брзан

ВИРОВИ

242

98

њива 3

њива

Закуп

0,1823

Брзан

СТАРИ БРЗАН

2670

3348/2

воћњак 1

воћњак

Закуп

33

0,6660

34
35

0,9898

35

0,1587
0,1587

Брзан

ГЛОЖДА

2685

1127/2

њива 1

њива

Закуп

37

Доброводица

ВИШЊАР

734

1690/3

њива 2

њива

Закуп

0,4801

37

Доброводица

ВИШЊАР

734

1690/5

њива 2

њива

Закуп

0,4799

38

Доброводица

ЦЕСТА

734

1738/1

њива 3

њива

Закуп

0,9000

38

Доброводица

ЦЕСТА

734

1738/10

њива 3

њива

Закуп

0,4180

36
36

0,1185
0,1185

37

0,9600

38

1,3180
Доброводица

ЦЕСТА

854

1602/2

њива 4

њива

Закуп

40

Доброводица

ЦЕСТА

734

1628/3

њива 2

њива

Закуп

0,3992

40

Доброводица

ЦЕСТА

734

1628/3

њива 3

њива

Закуп

0,4903

39
39

0,2005
0,2005
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40

0,8895

41

Доброводица

ВИНОГРАДИ

854

1531/3

њива 3

њива

Закуп

0,1700

41

Доброводица

ВИНОГРАДИ

854

1531/3

њива 4

њива

Закуп

0,3499

Доброводица

ЛИПАР

734

1413/6

њива 4

њива

Закуп

41
42

0,5199

42
43

0,4796
Доброводица

ШУМАРЕ

854

219

њива 4

њива

Закуп

Доброводица

БУКВА

780

810

њива 3

њива

Закуп

43
44

Жировница

ПОЉЕ

727

2634/2

њива 3

њива

Закуп

Жировница

ПОЉЕ

853

2437

њива 2

њива

Закуп

Жировница

СЕЛО

850

971

њива 3

њива

Закуп

Жировница

РАЉЕВАЦ

780

2662/2

њива 1

пашњак

Закуп

Жировница

РОГАЦ

811

1586/19

њива 3

њива

Закуп

Жировница

РАЉЕВАЦ

632

2647/2

њива 2

њива

Закуп

Кијево

ДРВНИК

2507

7/4

њива 2

њива

Закуп

Кијево

ДРВНИК

2507

68/4

ливада 2

ливада

Закуп

0,2886
0,2886

52
53

0,0201
0,0201

51
52

0,1289
0,1289

50
51

0,1236
0,1236

49
50

0,1015
0,1015

48
49

0,1601
0,1601

47
48

0,0585
0,0585

46
47

0,3062
0,3062

45
46

0,3527
0,3527

44
45

0,4796

0,0772
0,0772

Кијево

ДРВНИК

2507

319/2

њива 4
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53
54

0,1283
Кијево

ЦИРИНА
ЈАРУГА

2507

116

њива 3

њива

Закуп

54
55

0,4910
0,4910

Кијево

ГРАБОВИК

1154

1914/1

њива 3

њива

Закуп

55

1,4918
1,4918

56

Кијево

ВЕЛИКО ПОЉЕ

2507

1213/8

њива 3

њива

Закуп

0,0574

56

Кијево

ВЕЛИКО ПОЉЕ

2507

1213/8

њива 4

њива

Закуп

0,0180

56

Кијево

ВЕЛИКО ПОЉЕ

2507

1213/9

њива 4

њива

Закуп

0,0246

56
57

0,1000
Кијево

ЦЕСТА

2507

1219/3

њива 3

њива

Закуп

57

1,4489
1,4489

58

Кијево

ДРЕЊАР

2507

1156/2

њива 3

њива

Закуп

0,1602

58

Кијево

ДРЕЊАР

2507

1157

њива 3

њива

Закуп

0,5142

Кијево

ЦЕСТА

2507

1111/2

ливада 2

ливада

Закуп

58
59

0,6744

59

0,0341
Кијево

ЦЕСТА

2507

1099

пашњак 3

пашњак

Закуп

61

Кијево

СЕЛО

462

467/1

воћњак 2

њива

Закуп

61

Кијево

СЕЛО

462

467/1

њива

Закуп

њива

Закуп

ливада

Закуп

60
60

61

61

0,1383
0,1383

Кијево

СЕЛО

2507

476/3

земљиште
под
зградомобјектом
земљиште
уз зграду објекат
њива 2

Кијево

СЕЛО

2507

1017/2

ливада 3

Кијево

СЕЛО

462

467/1

0,0285
0,0057

њива

Закуп
0,0250

61
62

0,0341

0,2600
0,3192
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62
63

0,9307
Кијево

СЕЛО

2507

1003

пашњак 2

пашњак

Закуп

63
64

0,0100
Кијево

СЕЛО

2507

941

виноград
3

виноград

Закуп

64
65

Кијево

РАСКРСНИЦА

1157

1489/1

њива 3

њива

Закуп

0,8033
0,8033

Кијево

ЦЕСТА

2507

1253

њива 4

њива

Закуп

66
67

0,0541
0,0541

65
66

0,0100

0,2804
0,2804

Кијево

438

2021

њива 4

њива

Закуп

67

1,0295
1,0295

68

Милатовац

ЛИВАДЕ

323

312/29

њива 3

њива

Закуп

0,1037

68

Милатовац

ЛИВАДЕ

667

312/28

њива 3

њива

Закуп

0,1452

Милатовац

ОСОЈЕ

695

399/2

њива 5

њива

Закуп

68
69

0,2489

69

0,6274
0,6274

70

Милатовац

ЛИВАДЕ

695

492/3

ливада 2

ливада

Закуп

0,3455

70

Милатовац

ЛИВАДЕ

695

492/5

ливада 2

ливада

Закуп

0,0582

70
71

0,4037
Милатовац

ЛИВАДЕ

695

502/2

њива 3

њива

Закуп

71
72

0,5804
Милатовац

ПОЉЕ

695

175/2

њива 1

њива

Закуп

72
73

1,2818
1,2818

Милатовац

СЕЛО

695

155

њива 1

њива

Закуп

73
74

0,5804

0,1262
0,1262

Милатовац

ЛИВАДЕ

270

268/1

ливада 1
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74

0,1712

75

Никшић

ЗАВАТ

336

217/2

њива 3

њива

Закуп

0,0334

75

Никшић

ЗАВАТ

339

221/4

њива 3

њива

Закуп

0,0093

75

Никшић

ЗАВАТ

339

221/5

воћњак 2

воћњак

Закуп

0,0078

75

Никшић

ЗАВАТ

340

220/2

њива 3

њива

Закуп

0,0271

75

Никшић

ЗАВАТ

341

222/2

њива 3

њива

Закуп

0,0126

75

Никшић

ЗАВАТ

342

223/3

воћњак 2

воћњак

Закуп

0,0544

75

Никшић

ЗАВАТ

343

224/4

њива 3

њива

Закуп

0,0203

75

Никшић

ЗАВАТ

344

225/3

њива 3

њива

Закуп

0,0067

75

Никшић

ЗАВАТ

352

221/6

њива 3

њива

Закуп

0,0075

75

Никшић

ЗАВАТ

363

216/4

њива 3

њива

Закуп

0,0128

75

Никшић

ЗАВАТ

363

216/5

виноград

Закуп

75

Никшић

ЗАВАТ

363

226/3

виноград
2
њива 3

њива

Закуп

0,0130

75

Никшић

ЗАВАТ

366

227/9

воћњак 2

воћњак

Закуп

0,0557

75

0,0146

0,2752

76

Никшић

ЗАВАТ

352

643/3

њива 3

њива

Закуп

0,0419

76

Никшић

ЗАВАТ

363

642/2

њива 3

њива

Закуп

0,0487

Никшић

ЛИВАДЕ

379

557/2

њива 2

њива

Закуп

76
77

0,0906

77
78

0,2045
Никшић

ЗАВАТ

356

203

њива 4

њива

Закуп

Никшић

ЛИВАДЕ

299

521

њива 3

њива

Закуп

78
79

0,0070
0,0070

79
80

0,2045

0,6004
0,6004

Прњавор

МАНАСТИР
ГРНЦАРИЦА

440

2/66

њива 4

80

њива

Закуп

2,0958
2,0958
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Прњавор

МАНАСТИР
ГРНЦАРИЦА

440

2/54

њива 4

њива

Закуп

Прњавор

СЕЛО

129

680

њива 4

њива

Закуп

81
82

0,8643

82
83

0,0351
0,0351

Прњавор

МЛАДЕНОВА
ВОДА

440

654/2

пашњак 3

пашњак

Закуп

83
84

0,8643

0,0695
0,0695

Прњавор

МЛАДЕНОВА
ВОДА

422

650/5

њива 4

њива

Закуп

84

0,7665
0,7665

Прњавор

ЗАВАД

441

604/2

њива 4

њива

Закуп

86

Прњавор

ЗАВАД

440

869/2

њива 6

њива

Закуп

1,4729

86

Прњавор

ЗАВАД

440

869/5

њива 6

њива

Закуп

1,4846

87

Бадњевац

РОГАЦ

1266

2961/1

њива 5

њива

Закуп

1,1501

87

Бадњевац

РОГАЦ

1266

2961/2

њива 5

њива

Закуп

0,4506

85
85

0,3553

86

2,9575

87
88

1,6007
Бадњевац

РАЉЕВАЦ

1266

3869

њива 1

њива

Закуп

Бадњевац

ЛИВАДЕ

1266

3711

њива 2

њива

Закуп

88
89

Бадњевац

СМРДАН

1137

162/3

њива 3

њива

Закуп

Бадњевац

ПАВЛИШ

1266

63/2

њива 3

њива

Закуп

0,5671
0,5671

91
92

0,4401
0,4401

90
91

0,2681
0,2681

89
90

0,3553

1,0061
1,0061

Бадњевац

ПАВЛИШ

1266

720

њива 3

92

њива

Закуп

0,3515
0,3515
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Бадњевац

ПАВЛИШ

491

742

ГОДИНА 2021.
њива 4

њива

Закуп

93

1,4085
1,4085

94

Бадњевац

СЕЛО

1266

539/1

њива 3

њива

Закуп

0,0713

94

Бадњевац

СЕЛО

1266

540

њива 3

њива

Закуп

0,1860

95

Бадњевац

СЕЛО

491

1129

виноград

Закуп

95

Бадњевац

СЕЛО

491

1129

виноград
2
њива 3

њива

Закуп

1,1601

95

Бадњевац

СЕЛО

491

1130

њива 3

њива

Закуп

0,2583

94

0,2573

95

0,1950

1,6134

96

Бадњевац

КАМЕНИШ

1266

2605/1

њива 3

њива

Закуп

1,4739

96

Бадњевац

КАМЕНИШ

1266

2605/5

њива 3

њива

Закуп

0,0651

96

1,5390
Бадњевац

СЕЛО

1266

2504

њива 2

њива

Закуп

98

Бадњевац

ЛИВАДЕ

1266

2261

пашњак 3

пашњак

Закуп

0,1078

98

Бадњевац

ШУПЉАЈА

1266

2262

пашњак 3

пашњак

Закуп

0,0920

97
97

0,1913

98
99

0,1998
Бадњевац

YЕБЕЉ

911

2117/3

воћњак 2

воћњак

Закуп

Бадњевац

СЕЛО

1266

1956/1

њива 2

њива

Закуп

99
100

Бадњевац

YЕБЕЉ

1266

1946

њива 2

њива

Закуп

Бадњевац

ШУПЉАЈА

1266

2984

пашњак 3

пашњак

Закуп

0,9895
0,9895

102
103

1,1315
1,1315

101
102

0,0323
0,0323

100
101

0,1913

0,1353
0,1353

Бадњевац

ЛИВАДЕ

1266

667/2

њива 2

150

њива

Закуп

0,0478

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

ГОДИНА 2021.

103

0,0478

104

Бадњевац

СМРДАН

1137

246/1

њива 3

њива

Закуп

0,5591

104

Бадњевац

СМРДАН

1271

246/2

њива 3

њива

Закуп

0,5831

105

Бадњевац

ПАВЛИШ

1271

350

њива 3

њива

Закуп

0,3822

105

Бадњевац

ПАВЛИШ

1271

488

њива 3

њива

Закуп

0,3355

104

1,1422

105

0,7177

106

Бадњевац

КОЊЕВАЦ

566

2151/8

њива 3

њива

Закуп

0,2431

106

Бадњевац

КОЊЕВАЦ

566

2152/3

њива 3

њива

Закуп

0,2723

106

0,5154

107

Бадњевац

КОЊЕВАЦ

566

1543

њива 5

њива

Закуп

0,4478

107

Бадњевац

КОЊЕВАЦ

566

1548

њива 5

њива

Закуп

2,2156

108

Градац

ПОЉЕ

323

216/2

воћњак 1

воћњак

Закуп

0,1217

108

Градац

ПОЉЕ

391

217/1

њива 1

њива

Закуп

0,1376

108

Градац

ПОЉЕ

391

218/1

воћњак 1

воћњак

Закуп

0,0118

108

Градац

ПОЉЕ

391

218/1

њива 1

њива

Закуп

0,0385

108

Градац

ПОЉЕ

392

219

њива 1

њива

Закуп

0,2429

107

2,6634

108

0,5525

109

Градац

ПОЉЕ

411

160

њива 1

њива

Закуп

0,8032

109

Градац

ПОЉЕ

411

160

њива 2

њива

Закуп

0,3686

109

1,1718

110

Градац

ПОЉЕ

356

240/8

њива 3

њива

Закуп

0,0389

110

Градац

ПОЉЕ

363

238/2

воћњак 1

воћњак

Закуп

0,0998

110

Градац

ПОЉЕ

395

240/4

њива 3

њива

Закуп

0,0657

110
111

0,2044
Градац

ПОЉЕ

411

229/4

њива 2

151
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111

0,0599

112

Градац

ГЛАВИЦА

411

504

њива 3

њива

Закуп

0,9833

112

Градац

ГЛАВИЦА

411

506

њива 4

њива

Закуп

0,4216

112

Градац

ГЛАВИЦА

411

506

шума 3

њива

Закуп

0,2805

Градац

ГАЈ

411

490

њива 4

њива

Закуп

112
113

1,6854

113
114

0,9750
Градац

ЛУГ

241

90/1

ливада 1

ливада

Закуп

Градац

ЛУГ

320

76

њива 2

њива

Закуп

114
115

0,3354
0,3354

Градац

ЛУГ

411

79/7

њива 2

њива

Закуп

Градац

ПОЉЕ

394

130/2

њива 2

њива

Закуп

116
117

1,3576
1,3576

115
116

0,9750

0,5512
0,5512

117

0,0162
0,0162

Црни Као

ГОРЊЕ ЛИВАДЕ

667

1364

пашњак 2

пашњак

Закуп

119

Црни Као

ГОРЊЕ ЛИВАДЕ

667

1575

њива 1

њива

Закуп

0,4628

119

Црни Као

ГОРЊЕ ЛИВАДЕ

667

1575

њива 2

њива

Закуп

0,4400

119

Црни Као

ГОРЊЕ ЛИВАДЕ

667

1576

њива 2

њива

Закуп

0,3612

120

Црни Као

547

518/1

њива 4

њива

Закуп

120

Црни Као

РАВАН МЕÐУ
ДРУМОВИМА
РАВАН МЕÐУ
ДРУМОВИМА

547

518/2

њива 4

њива

Закуп

СИНОРСКИ
ПОТОК
СИНОРСКИ

8

1100/1

ливада 2

ливада

Закуп

8

1100/2

њива 3

њива

Закуп

118
118

0,1062
0,1062

119

1,2640

120

0,7463
0,3732
1,1195

121

Црни Као

121

Црни Као

152

0,2678
0,2398
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ПОТОК
121
122

0,5076
Црни Као

ВЕЛИКИ
ПОТОК

667

327

пашњак 3

пашњак

Закуп

122

0,0360
0,0360

Црни Као

ГОРЊЕ ЛИВАДЕ

649

1609

њива 3

њива

Закуп

124

Црни Као

ВИНОГРАДИ

8

1141/1

њива 2

њива

Закуп

0,1222

124

Црни Као

ВИНОГРАДИ

8

1141/2

воћњак 2

воћњак

Закуп

0,1423

123
123

0,6870

124
125

0,2645
Црни Као

ВИНОГРАДИ

667

1143/2

њива 2

њива

Закуп

Црни Као

ВИНОГРАДИ

114

895

њива 3

њива

Закуп

125
126

0,6870

0,7399
0,7399

126

0,0960
0,0960

Укупно:

67,0835

Збирна
табела
КО

Укупно пољ.
земљиште у
државној
својини

Површина
заузета
важећим
уговорима о
закупу

Површина заузета
важећим
уговорима о
коришћењу без
накнаде

Планирано
за закуп и
коришћење

Најмања
површина
јавног
надметања

Највећа
површина
јавног
надметања

Просечна
површина
јавног
надметања
(ха)

Број
јавних
надметања

Баточина
(варошица)
Баточина (село)

9,7310

0,0000

0,0000

3,2429

0,0080

1,2061

0,3243

7

10,8339

0,0000

0,0000

3,9300

0,0246

1,7228

0,3023

9

Брзан

83,6445

19,2806

0,0000

5,6823

0,0107

1,9438

0,1353

20

9,8162

0,3647

0,0000

5,0264

0,2005

1,3180

0,4189

8

12,2159

0,0000

0,0000

0,5927

0,0201

0,1601

0,0988

6

Доброводица
Жировница

153
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Кијево

19,2861

9,3154

0,0000

8,2998

0,0100

1,4918

0,3458

17

Милатовац

12,5141

6,7142

0,0000

3,4396

0,1262

1,2818

0,3822

7

Никшић

2,9482

0,9836

0,0000

1,1777

0,0070

0,6004

0,0654

5

Прњавор

9,2866

0,0000

0,0000

7,1440

0,0351

2,9575

0,8930

7

Бадњевац

44,4117

16,1268

0,0000

16,8180

0,0323

2,6634

0,5425

21

Градац

19,5627

1,2341

0,0000

6,9094

0,0162

1,6854

0,3637

10

Црни Као

25,4952

20,0563

0,0000

4,8207

0,0360

1,2640

0,3443

9

Укупно:

259,7461

74,0757

0,0000

67,0835

Закуп по основу гајења животиња:

0,0000

Закуп по основу власништва инфраструктуре:

0,0000

Бесплатно коришћење

0,0000

Разлика у заокруживању

0,0000

Величине јавних надметања
Ред.број

Величина (ха)

Број јавних надметања

1

до 5

126

2

од 5 до 20

0

3

од 20 до 100

0

4

преко 100

0

Укупно

126
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Катастарске парцеле у државној својини које нису обухваћене важећим или планираним закупом или
давањем на коришћење без накнаде
КО

Потес

Бр. листа
непокретности

Број
кат.
парцеле

Бадњевац

ПАВЛИШ

1266

101

Површина

0,9063

Култура

Класа

њива

4

Културафактичко

Бадњевац

ВИТАШ

318

1569/1

0,5338

ливада

2

шума

Бадњевац

YЕБЕЉ

231

1853/1

0,2183

њива

3

гробље

Бадњевац

YЕБЕЉ

231

1854/1

0,1981

њива

3

гробље

155

Разлог
изузимања

Напомена

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или

ШУМА

ГРОБЉЕ

ГРОБЉЕ
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Републичког
пољпривредног
инспектора

Бадњевац

ГАЛИШ

1137

1864

4,1438

пашњак

4

градске зелене
површине

Бадњевац

ГАЛИШ

1137

1865

0,1307

пашњак

4

градске зелене
површине

2

земљиште под
зградом-објектом

Бадњевац

СЕЛО

1134

1955/2

0,1602

њива

Бадњевац

СЕЛО

16

2093/5

0,0006

земљиште
под делом
зграде

156

земљиште уз зграду
- објекат

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ГРАДСКЕ
ЗЕЛЕНЕ
ПОВРШИНЕ

ГРАДСКЕ
ЗЕЛЕНЕ
ПОВРШИНЕ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ
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програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Бадњевац

СЕЛО

16

2093/5

0,1629

њива

1

земљиште уз зграду
- објекат

Бадњевац

СЕЛО

16

2093/7

0,2054

њива

1

земљиште уз зграду
- објекат

Бадњевац

СЕЛО

16

2093/8

0,2353

њива

1

земљиште уз зграду
- објекат

0,0119

земљиште
под
зградомобјектом

Бадњевац

YЕБЕЉ

1137

2105

157

земљиште уз зграду
- објекат

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
Републичког
пољпривредног
инспектора

Бадњевац

Бадњевац

YЕБЕЉ

YЕБЕЉ

1137

566

2105

2106/2

0,2602

0,0148

њива

њива

1

земљиште уз зграду
- објекат

1

Бадњевац

YЕБЕЉ

318

2112

0,5122

њива

1

шума

Бадњевац

YЕБЕЉ

318

2171

0,2978

воћњак

3

шума

158

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ШУМА

ШУМА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

Бадњевац

ВИТАШ

1137

2181/1

0,0462

пашњак

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Бадњевац

ШУПЉАЈА

984

2241/5

0,0533

њива

2

земљиште под
зградом-објектом

Бадњевац

ШУПЉАЈА

984

2241/6

0,0175

њива

2

земљиште под
зградом-објектом

Бадњевац

ПАВЛИШ

1137

239/2

0,2351

њива

3

шума
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Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ШУМА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

земљиште уз зграду
- објекат

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Бадњевац

ДРЕЊАК

231

2392/2

0,0310

воћњак

2

Бадњевац

СЕЛО

1266

2588

0,1601

њива

3

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

3

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

2

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Бадњевац

Бадњевац

СЕЛО

ЛИВАДЕ

1266

1266

2590

2591

0,7385

0,2071

њива

њива

Бадњевац

ПАВЛИШ

231

3546/2

0,0259

воћњак

2

земљиште уз зграду
- објекат

Бадњевац

ПАВЛИШ

231

3546/3

0,0131

воћњак

2

земљиште уз зграду
- објекат
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Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
пољпривредног
инспектора

земљиште уз зграду
- објекат

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Бадњевац

ПАВЛИШ

231

3546/4

0,0100

воћњак

2

Бадњевац

СЕЛО

1266

543

0,1293

њива

3

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Бадњевац

СЕЛО

1266

544

0,0869

пашњак

2

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

3

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

4

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

4

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

4

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Бадњевац

Бадњевац

Бадњевац

Бадњевац

Укупно

ПАВЛИШ

ПАВЛИШ

ПАВЛИШ

ПАВЛИШ

Бадњевац

231

1137

1266

1266

60/2

67

72/2

85

0,2171

0,6655

0,1626

0,6754

њива

њива

њива

њива

11,4669
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
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Баточина
(варошица)

ПАСПАЉАРСКО
БРДО

2212

1104/1

0,1246

њива

1

земљиште под
зградом-објектом

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Баточина
(варошица)

ПАСПАЉАРСКО
БРДО

2212

1104/2

0,0319

њива

1

земљиште под
зградом-објектом

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

7. ЈУЛА

7. ЈУЛА

ПОЉЕ

147

147

2006

125/1

125/1

1424

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0518

воћњак

0,0046

земљиште
под делом
зграде

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

воћњак

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0005
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1

2

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

2006

2006

2006

2006

1424

1424

1424

1424

ГОДИНА 2021.

0,0002

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0011

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0001

0,0006

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште
под
зградомобјектом
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Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

2006

2006

2006

2006

1424

1424

1424

1424

ГОДИНА 2021.

0,0482

0,0019

земљиште
уз зграду објекат

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

0,0006

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0005

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште
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Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

2006

2006

2006

979

1424

1424

1424

1425

ГОДИНА 2021.

0,0006

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0006

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0020

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0386

воћњак
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2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

979

979

984

1830

1425

1425

1432

1433

ГОДИНА 2021.

0,1318

0,4064

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште
уз зграду објекат

0,2151

њива

0,0190

земљиште
под
зградомобјектом
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2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

земљиште уз зграду
- објекат

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ

ПОЉЕ

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ

Баточина
(варошица)

КОД РЕКЕ
ЛЕПЕНИЦЕ

1830

1830

1830

252

1433

1433

1433

149/11

ГОДИНА 2021.

0,2509

ливада

0,0152

земљиште
под
зградомобјектом

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0108

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0822

остало
природно
неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

167

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

Баточина
(варошица)

КОД РЕКЕ
ЛЕПЕНИЦЕ

252

149/12

0,0058

остало
природно
неплодно
земљиште

земљиште под
зградом-објектом

Баточина
(варошица)

КОД РЕКЕ
ЛЕПЕНИЦЕ

252

149/13

0,0164

остало
природно
неплодно
земљиште

земљиште под
зградом-објектом

Баточина
(варошица)

КОД РЕКЕ
ЛЕПЕНИЦЕ

0,0020

остало
природно
неплодно
земљиште

земљиште под
зградом-објектом

Баточина
(варошица)

КОД РЕКЕ
ЛЕПЕНИЦЕ

0,0190

остало
природно
неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

252

252

149/14

149/6

168

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

Баточина
(варошица)

КОД РЕКЕ
ЛЕПЕНИЦЕ

252

149/9

0,0155

остало
природно
неплодно
земљиште

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ

137

1511

0,0313

ливада

земљиште под
делом зграде

2

земљиште под
делом зграде

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ДЕЛОМ
ЗГРАДЕ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ДЕЛОМ
ЗГРАДЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Баточина
(варошица)

14. ОКТОБРА

2005

152/2

0,0677

воћњак

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

252

1660

0,1013

остало
природно
неплодно
земљиште

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

воћњак

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

1846

1663/2

0,0163

169

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

2156

1664

0,0283

њива

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

1846

1671/2

0,0117

њива

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

137

1673

0,0019

њива

1

шума

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

137

1693

0,0258

воћњак

3

шума

170

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ШУМА

ШУМА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ

ПОЉЕ

1846

1846

1846

1846

1698/1

1698/2

1703

1704

0,0021

0,0065

0,0329

0,0108

њива

њива

воћњак

њива

171

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

СТРАЖЕВИЦА

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

1846

252

252

252

1706

1708/2

1708/3

1708/4

0,0722

0,0490

њива

остало
природно
неплодно
земљиште

7

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0008

остало
природно
неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0022

остало
природно
неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

172

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

земљиште
уз зграду објекат

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

0,0104

земљиште
под
зградомобјектом

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

1749/1

0,0014

њива

1

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

1846

1749/2

0,0132

њива

1

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

1846

1768

0,0500

земљиште
уз зграду објекат

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

њива

1

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

1

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

1

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

1747

0,0393

њива

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

1749/1

0,0500

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

1749/1

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

1846

1846

1846

1768

1769/1

1769/2

0,1355

0,0554

0,0017

њива

њива

173

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII
Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

1846

1846

1846

1846

1846

1770

1821

1823

1829/2

1830

ГОДИНА 2021.

0,0076

0,0269

0,0027

0,0319

0,0015

њива

њива

њива

њива

њива

174

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

1

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

1

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Није
пољопривредно
земљиште

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

1846

1846

1846

1846

1846

1831/2

1835/2

1838/1

1838/2

1839/1

0,0418

0,0058

0,0215

0,0172

0,0033

њива

њива

њива

њива

њива

175

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

1

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

1

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

1

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

1

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII
Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

ЈОЦИЦКА МАЛА

ЈОЦИЦКА МАЛА

ЈОЦИЦКА МАЛА

ЈОЦИЦКА МАЛА

1846

2094

2094

2094

2094

1839/2

1840/1

1840/1

1840/1

1840/2

ГОДИНА 2021.

0,0194

0,0500

0,0167

0,0218

0,0449

њива

1

земљиште
уз зграду објекат

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

њива

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

њива

176

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII
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програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

ЈОЦИЦКА МАЛА

ЛОЗНИЦА

2094

1846

1840/3

1863/2

0,0108

0,0057

њива

њива

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

1874/2

0,0011

њива

1

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

1875

0,0015

њива

1
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Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Није
пољопривредно
земљиште

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

Баточина
(варошица)

БОГИЦА
МЛАДЕНОВИЦА

136

19/4

0,1011

њива

2

земљиште под
зградом-објектом

Баточина
(варошица)

МИЛОСАВА
МИЛОШЕВИЦА

136

19/5

0,0183

њива

2

земљиште уз зграду
- објекат

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

1907/2

0,0022

воћњак

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

2015/3

0,0117

земљиште
под
зградомобјектом

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

2015/3

0,0429

земљиште
под
зградомобјектом

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
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Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

2015/3

0,1482

њива

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

2015/3

0,0500

земљиште
уз зграду објекат

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

2015/4

0,0377

њива

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

2015/5

0,0201

њива

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

1846

1846

2016

2017

0,0083

0,0035

њива

њива

179

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

2

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

2

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

2

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII
Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

1846

1846

1846

1846

1846

2018

2019/2

2020

2021/4

2021/6

ГОДИНА 2021.

0,0003

0,0316

0,0035

0,0066

0,0041

њива

њива

њива

њива

њива

180

2

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

2

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

2

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

2025/1

0,0035

њива

2

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

2025/2

0,0255

њива

2

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

2

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

КРАГУЈЕВАЦКА

1846

1846

2026

2028

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0014

њива

0,0080

земљиште
под
зградомобјектом

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Баточина
(варошица)

КРАГУЈЕВАЦКА

1846

2028

0,0203

њива

Баточина
(варошица)

КРАГУЈЕВАЦКА

1846

2028

0,0096

земљиште
под
зградомобјектом

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

2030/5

0,0227

воћњак

2

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

2030/6

0,0210

воћњак

2

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

181

2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
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Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ

КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ

Баточина
(варошица)

КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ

Баточина
(варошица)

КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ

1846

1846

1846

1846

1846

2030/6

2031/1

2031/1

2031/1

2031/1

ГОДИНА 2021.

0,0056

0,0002

земљиште
под
зградомобјектом

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

земљиште
под делом
зграде

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0063

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0500

земљиште
уз зграду објекат

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0173

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

182

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(варошица)

КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ

Баточина
(варошица)

КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ

Баточина
(варошица)

КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ

Баточина
(варошица)

КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ

1846

1846

1846

1846

2031/1

2031/1

2031/1

2031/2

0,0043

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0010

земљиште
под делом
зграде

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

воћњак

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0372

0,0084

земљиште
под
зградомобјектом

183

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ

КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ

1846

1846

2031/2

2031/2

0,0444

0,0003

воћњак

земљиште
под делом
зграде

Баточина
(варошица)

КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ

1846

2031/2

0,0049

земљиште
под
зградомобјектом

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

2139/1

0,0500

земљиште
уз зграду објекат

184

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

2139/1

0,0032

земљиште
под
зградомобјектом

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

2139/1

0,0063

земљиште
под
зградомобјектом

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

2139/1

0,0015

њива

1

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

2139/2

0,0018

њива

1

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

1

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

1846

1846

1846

1846

1846

2147/2

2148/1

2148/1

2148/1

2148/1

0,0026

њива

0,0500

земљиште
уз зграду објекат

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

0,0113

земљиште
под
зградомобјектом

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

0,0495

њива

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

0,0240

земљиште
под
зградомобјектом

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

185

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
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Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

1846

1846

1846

1846

1846

2148/2

2149

2150/1

2150/2

2156

ГОДИНА 2021.

0,0741

0,0056

0,0124

0,0216

0,0195

њива

њива

њива

њива

њива

186

1

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

1

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

земљиште под
зградом-објектом

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

2157/1

0,0144

њива

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

2157/2

0,0028

њива

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

2158

0,0056

њива

1

земљиште уз зграду
- објекат

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

1846

2159/2

0,0045

њива

187

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

1846

1846

1846

1846

2174/2

2178

2182/2

2185/2

0,0138

0,0066

0,0108

0,0308

њива

њива

њива

њива

188

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

Баточина
(варошица)

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

ЛОЗНИЦА

БОГИЦА
МЛАДЕНОВИЦА

1846

1846

1846

136

2186/1

2186/2

2269/2

25/19

0,3220

0,1562

0,0106

0,0050

њива

њива

њива

земљиште
под
зградомобјектом

189

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

земљиште под
зградом-објектом

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

Баточина
(варошица)

БОГИЦА
МЛАДЕНОВИЦА

136

25/19

0,3779

земљиште
уз зграду објекат

Баточина
(варошица)

БОГИЦА
МЛАДЕНОВИЦА

136

25/19

0,2405

њива

Баточина
(варошица)

БОГИЦА
МЛАДЕНОВИЦА

0,0472

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

Баточина
(варошица)

БОГИЦА
МЛАДЕНОВИЦА

0,0099

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

136

136

25/19

25/19

190

земљиште под
зградом-објектом

2

земљиште под
зградом-објектом

за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

0,2682

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

25/19

0,0037

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

136

25/2

0,2198

њива

2

земљиште уз зграду
- објекат

136

25/3

0,0067

њива

2

земљиште уз зграду
- објекат

Баточина
(варошица)

БОГИЦА
МЛАДЕНОВИЦА

Баточина
(варошица)

БОГИЦА
МЛАДЕНОВИЦА

136

Баточина
(варошица)

ÐУРЕ
ÐАКОВИЦА

Баточина
(варошица)

КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ

136

25/19

191

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(варошица)

ЦРВЕНО БРДО

Баточина
(варошица)

ЦРВЕНО БРДО

Баточина
(варошица)

МИЛУТИНА
ÐОРÐЕВИЦА

Баточина
(варошица)

МИЛУТИНА
ÐОРÐЕВИЦА

261

261

2005

2005

319/29

319/87

55/67

55/67

0,2778

остало
природно
неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

остало
природно
неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0088

њива

земљиште под
зградом-објектом

0,0001

земљиште
под делом
зграде

0,0307

192

3

земљиште под
зградом-објектом

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

0,0500

земљиште
уз зграду објекат

земљиште под
зградом-објектом

0,0070

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

Баточина
(варошица)

МИЛУТИНА
ÐОРÐЕВИЦА

Баточина
(варошица)

МИЛУТИНА
ÐОРÐЕВИЦА

Баточина
(варошица)

ПАСПАЉАРСКО
БРДО

918

771

0,1351

њива

Баточина
(варошица)

ПАСПАЉАРСКО
БРДО

918

772

0,0973

Баточина
(варошица)

ПАСПАЉАРСКО
БРДО

918

784

Баточина
(варошица)

ПАСПАЉАРСКО
БРДО

918

785

2005

2005

55/67

55/67

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

1

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

њива

2

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

0,0113

њива

3

шума

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

0,0057

њива

3

шума

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

193

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

Баточина
(варошица)

ПАСПАЉАРСКО
БРДО

918

788

0,0148

њива

3

шума

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Баточина
(варошица)

ПАСПАЉАРСКО
БРДО

918

789

0,0180

њива

3

шума

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ

1160

823

0,1538

њива

3

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Баточина
(варошица)

ПОЉЕ

1160

839

0,1570

њива

3

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

1

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

2

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Укупно

Баточина (варошица)

6,4881

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

372

1132/45

0,0066

остало
природно
неплодно
земљиште

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

170

1140/3

0,4666

њива

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

928

1205/3

0,0056

њива

194

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
пољпривредног
инспектора

Баточина
(село)

Баточина
(село)

Баточина
(село)

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

902

929

912

902

1207/3

1210/4

1211/4

1213/4

0,0127

0,0194

0,0046

0,0069

њива

њива

њива

њива

195

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

894

894

966

894

1214/4

1215/8

1215/9

1216/4

0,0044

0,0164

0,0303

0,0719

њива

њива

њива

њива

196

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(село)

Баточина
(село)

Баточина
(село)

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

917

918

922

910

1218/4

1219/7

1219/8

1220/7

0,0620

0,0162

0,0162

0,0225

њива

њива

њива

њива

197

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

1

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

903

925

920

919

1220/8

1271/2

1272/2

1273/18

0,0227

0,0812

0,0351

0,0848

њива

њива

њива

њива

198

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

894

894

894

894

1276/2

1276/2

1276/2

1276/2

0,0026

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0180

земљиште
уз зграду објекат

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

воћњак

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0084

0,0027

земљиште
под делом
зграде

199

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(село)

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

916

936

915

932

1281/4

1282/3

1283/5

1283/6

0,0157

0,0024

0,0431

0,0418

њива

њива

њива

њива

200

2

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

894

914

900

894

1285/3

1286/2

1287/2

1295/5

0,0259

0,0263

0,0400

0,1272

њива

њива

њива

њива

201

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(село)

Баточина
(село)

Баточина
(село)

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

932

926

911

909

1295/6

1296/5

1299/2

1300/2

0,0102

0,0406

0,0174

0,0349

њива

њива

њива

њива

202

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

935

893

908

894

1301/1

1301/5

1303/10

1303/9

0,0529

0,1599

0,0643

0,0369

њива

њива

њива

њива

203

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

депонија смећа

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ДЕПОНИЈА
СМЕЋА

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

907

906

952

906

1304/3

1306/3

1306/4

1306/7

0,1235

0,0771

0,0777

0,0275

њива

њива

њива

њива

204

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

952

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

952

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

952

905

0,0500

земљиште
уз зграду објекат

земљиште под
зградом-објектом

1306/8

0,0061

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

1306/8

0,0958

њива

1306/8

1307/1

0,0195

њива

205

1

земљиште под
зградом-објектом

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

905

904

894

894

1307/3

1308/1

1309/5

1309/7

0,0058

0,0242

0,0124

0,0176

њива

њива

њива

њива

206

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(село)

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

913

931

931

930

1309/8

1310/1

1310/3

1312/1

0,0369

0,0228

0,0395

0,0201

њива

њива

њива

њива

207

1

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

930

930

927

894

1312/4

1312/7

1313/3

1314/7

0,0160

0,0598

0,0458

0,0150

њива

њива

њива

њива

208

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(село)

Баточина
(село)

Баточина
(село)

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

897

899

896

898

1320/1

1321/1

1322/1

1324/1

0,0047

0,0079

0,0123

0,0165

њива

њива

њива

њива

209

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

894

894

923

924

1326/4

1331/7

1331/8

1331/9

0,0731

0,0353

0,0346

0,0306

њива

воћњак

њива

њива

210

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(село)

Баточина
(село)

Баточина
(село)

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

СТРАЖЕВИЦА

894

895

895

994

1332/6

1333/2

1334/2

1410

0,0060

0,0502

0,0357

0,2119

њива

њива

воћњак

њива

211

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

5

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII
Баточина
(село)

СТРАЖЕВИЦА

994

1565/2

ГОДИНА 2021.

0,1614

њива

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

6

Баточина
(село)

СТРАЖЕВИЦА

170

1583

0,1871

њива

6

шума

Баточина
(село)

СТРАЖЕВИЦА

170

1583

0,1000

шума

5

шума

Баточина
(село)

СТРАЖЕВИЦА

170

1583

0,1000

виноград

3

шума

Баточина
(село)

СТРАЖЕВИЦА

994

1612/1

0,3189

њива

6

212

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

ШУМА

ШУМА

ШУМА

Није
пољопривредно
земљиште

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII
Баточина
(село)

СТРАЖЕВИЦА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

994

29

29

965

921

1612/4

1952/6

1952/7

1957/2

1957/7

ГОДИНА 2021.

0,7110

0,0167

0,0414

0,0612

0,0244

њива

њива

њива

њива

њива

213

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

5

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

1

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Није
пољопривредно
земљиште

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ
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програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

964

951

951

894

1958/1

1959/1

1960/1

1961/1

0,0284

0,0155

0,0491

0,0438

њива

њива

њива

њива

214

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ
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за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

894

894

1962/3

1962/4

0,0033

0,0271

њива

њива

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Баточина
(село)

ПОЉЕ ГОРЊА
БАТОЦИНА

894

1962/6

0,0570

њива

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Баточина
(село)

СТРАЖЕВИЦА

994

2883

0,3150

њива

7

шума

215

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште
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Баточина
(село)

СИНОРСКИ
ПОТОК

994

476/1

1,4237

њива

4

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Баточина
(село)

ПЛОЦЕ

404

595/1

0,1027

њива

3

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Баточина
(село)

ПЛОЦЕ

404

596/2

0,0470

њива

3

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

њива

2

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Укупно
Брзан

Брзан

Брзан

Баточина (село)
КРИВАЈА

КРИВАЈА

КРИВАЈА

6,9039
1

1

1

10/2

13

16/10

1,3174

0,0723

0,0092

њива

воћњак

216

2

шума

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ШУМА

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ
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БРОЈ VII

Брзан

Брзан

Брзан

Брзан

КРИВАЈА

КРИВАЈА

КРИВАЈА

ЗЕБИЦА

1

1

1

1

16/11

16/8

16/9

17/2

ГОДИНА 2021.

0,0752

0,0125

0,0098

1,2349

воћњак

њива

њива

њива

217

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

шума

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ШУМА
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Брзан

Брзан

КРИВАЈА

КРИВАЈА

1

1

18/5

18/6

ГОДИНА 2021.

0,1776

1,8236

њива

њива

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Брзан

КРИВАЈА

1

18/7

0,1721

њива

2

Брзан

КРИВАЈА

1

2/3

1,9698

њива

1

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

3

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ШУМА

Брзан

КРИВАЈА

1

20/1

3,2053

ливада

218

шума
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програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

остало
природно
неплодно
земљиште

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

0,0867

остало
природно
неплодно
земљиште

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

221/2

0,0158

њива

4

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

222/27

0,0973

шума

5

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

221/10

0,0946

њива

Брзан

ТОПОЉАК

1167

221/18

0,0146

Брзан

ТОПОЉАК

1167

221/19

Брзан

ТОПОЉАК

1167

Брзан

ТОПОЉАК

1167

4

Брзан

ТОПОЉАК

1167

222/27

0,1000

остало
природно
неплодно
земљиште

Брзан

ТОПОЉАК

1167

222/31

0,0451

њива

4

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

613

222/33

0,2721

њива

4

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

219
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Брзан

ТОПОЉАК

613

222/34

0,0112

њива

4

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

613

222/6

0,3132

њива

4

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

222/8

0,7590

њива

4

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

222/9

0,9155

њива

4

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

223/1

0,3075

њива

4

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

223/2

0,3332

њива

4

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

226/2

0,5046

њива

4

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

229/3

0,2535

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

230/3

0,1293

ливада

8

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

220
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Брзан

ТОПОЉАК

1167

230/3

0,1500

њива

4

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

264/2

1,2465

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

265/2

0,1817

њива

4

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

265/2

0,3000

остало
природно
неплодно
земљиште

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

265/6

0,6290

њива

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

277

0,5287

остало
природно
неплодно
земљиште

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

280/1

0,0779

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

280/2

0,0807

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

280/3

0,0858

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

221
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Брзан

ТОПОЉАК

1167

281/1

0,0609

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

281/2

0,0352

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

282/3

0,0109

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ВИНОГРАДИ

245

3058

0,1190

остало
природно
неплодно
земљиште

Брзан

ВИНОГРАДИ

245

3061

0,2776

њива

3

земљиште уз зграду
- објекат

Брзан

ВИНОГРАДИ

245

3062

0,2775

њива

3

земљиште уз зграду
- објекат

222

земљиште уз зграду
- објекат

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
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пољпривредног
инспектора

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

РЕКА

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

327/1

0,1326

њива

Брзан

ТОПОЉАК

1167

327/2

0,1080

остало
природно
неплодно
земљиште

Брзан

ТОПОЉАК

1167

328/1

0,1326

њива

Брзан

ТОПОЉАК

1167

329

0,3268

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

333/1

0,6065

Брзан

Брзан

СЕЛИШТЕ

СЕЛИШТЕ

1167

1167

333/2

333/3

0,7674

остало
природно
неплодно
земљиште

0,0536

остало
природно
неплодно
земљиште

223

3

река
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Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

РЕКА

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

334

0,2137

остало
природно
неплодно
земљиште

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

335/1

0,4236

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

336/3

0,2253

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

336/4

0,2226

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

337/1

0,4426

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

338/1

0,4063

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

345/1

0,0232

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

353/1

0,1739

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

224

река
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Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

354/1

ГОДИНА 2021.

0,2916

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ГРОБЉЕ

Брзан

ГРОБЉАНСКО
БРДО

922

3555/1

0,2715

њива

4

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

359/1

0,1379

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

359/2

0,1332

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

360/1

0,2966

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

361/2

0,3969

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

362

0,2215

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

363

0,3586

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

225

гробље
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Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

364

0,8403

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

365/1

0,4528

њива

4

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

365/1

0,6099

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

369

0,1770

њива

4

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

369

0,4542

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

371/1

0,4731

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

1

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

6

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

4

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Брзан

КРИВАЈА

Брзан

ТИПОВА
ПОЉАНА

Брзан

ТУТЊАВА

1

2686

2684

4/3

4868

4970

1,8042

0,3398

0,1196

њива

њива

њива

226
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Брзан

Брзан

КРИВАЈА

КРИВАЈА

1

1

5/12

5/13

ГОДИНА 2021.

0,1322

0,6867

њива

њива

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Брзан

КРИВАЈА

1

5/14

0,1154

њива

1

Брзан

ЗЕБИЦА

1

50

0,1269

воћњак

3

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

3

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

Брзан

ЗЕБИЦА

1

51/1

0,1305

воћњак

227

земљиште под
зградом-објектом

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Брзан

Брзан

Брзан

Брзан

ЗЕБИЦА

ЗЕБИЦА

ЗЕБИЦА

ЗЕБИЦА

1

1

1

1

51/2

52

52

52

земљиште под
зградом-објектом

0,0173

воћњак

0,0131

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

0,0037

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

0,0027

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

228

3

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Брзан

Брзан

Брзан

Брзан

ЗЕБИЦА

ЗЕБИЦА

ЗЕБИЦА

ЗЕБИЦА

1

1

1

1

52

52

52

52

0,0221

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

0,0116

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

0,5432

воћњак

земљиште под
зградом-објектом

0,0012

земљиште
под
зградомобјектом

229

3

земљиште под
зградом-објектом

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
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програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Брзан

ЗЕБИЦА

1

53

0,7814

њива

2

земљиште под
делом зграде

Брзан

КРИВАЈА

1

6/1

1,4041

њива

1

шума

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Брзан

Брзан

КРИВАЈА

КРИВАЈА

1

1

6/4

6/5

0,1798

1,0690

њива

њива
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Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ДЕЛОМ
ЗГРАДЕ

ШУМА

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ
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програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Брзан

Брзан

Брзан

Брзан

КРИВАЈА

КРИВАЈА

КРИВАЈА

ВИРОВИ

1

1

1

2595

6/6

7/5

7/6

74/17

0,1651

0,0390

0,0034

0,1300

њива

њива

њива

њива
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1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

3

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

земљиште под
зградом-објектом

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ
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за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Брзан

ОРЕКЦАНЕ

2684

792/3

0,4986

њива

2

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Брзан

ОРЕКЦАНЕ

2684

792/6

0,1769

њива

2

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

2

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Брзан

Брзан

Брзан

КРИВАЈА

КРИВАЈА

КРИВАЈА

1

1

1

8/2

8/3

8/4

0,2240

1,6610

0,1587

њива

њива

њива
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остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ
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пољпривредног
инспектора

Брзан

КЛАÐАР

1167

840/1

0,3846

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

КЛАÐАР

1167

840/2

0,1167

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

844/1

0,0469

остало
природно
неплодно
земљиште

Брзан

ТОПОЉАК

1167

844/2

0,0254

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

844/3

0,0257

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

846/1

0,1411

остало
природно
неплодно
земљиште

Брзан

ТОПОЉАК

1167

846/2

0,1378

остало
природно
неплодно
земљиште

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

846/3

0,1287

остало
природно
неплодно
земљиште

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

233
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Брзан

ТОПОЉАК

1167

846/4

0,0201

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

846/5

0,0081

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

846/6

0,0017

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

848/1

0,2192

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

848/2

0,1999

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

849/1

0,1209

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

849/2

0,1426

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

849/3

0,1307

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

ТОПОЉАК

1167

876/1

0,6229

њива

1

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња
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Брзан

ТОПОЉАК

1167

908/1

10,3813

њива

1

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

928/1

0,2897

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

928/3

0,1723

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

929

0,2793

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

930

0,2865

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

933

0,4145

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

934

0,4709

њива

3

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

938

0,3873

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

939

0,2315

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња
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Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

0,0061

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

948/2

0,0099

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

1167

949/2

0,0119

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

СЕЛИШТЕ

1167

950/2

0,1298

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

СЕЛИШТЕ

1167

951

0,0483

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

940/1

0,2837

њива

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

940/3

0,0047

остало
природно
неплодно
земљиште

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

941/1

0,0438

њива

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

942/1

0,0751

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

947/2

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

Брзан

СЕЛИШТЕ

Брзан

Брзан
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2
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Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

0,4363

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

956

0,5542

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

1167

957/2

0,0767

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

СЕЛИШТЕ

1167

958/1

0,3355

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

СЕЛИШТЕ

1167

960/1

0,0444

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

952/3

0,0642

њива

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

952/6

0,0850

остало
природно
неплодно
земљиште

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

953/3

0,3239

њива

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

955/1

0,4654

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

955/2

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

Брзан

СЕЛИШТЕ

Брзан

Брзан

237

2
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Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

960/2

0,0465

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

961/1

0,5355

њива

1

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

961/2

0,5563

њива

1

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

965

0,3005

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

966

0,2627

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

Брзан

СЕЛИШТЕ

1167

967

0,2656

њива

2

Прва зона заштите

Забрањена
пољопривредна
производња

2

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Укупно

Градац

Брзан

ПОЉЕ

58,6816

363

131/3

0,0828

њива

238

остало вештачки
створено неплодно
земљиште
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Градац

Градац

Градац

Градац

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

370

363

363

363

137/3

138/4

149/4

149/5

ГОДИНА 2021.

0,0571

0,0961

0,0068

0,0011

њива

њива

њива

њива

239

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ
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Градац

Градац

Градац

Градац

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

363

363

356

356

216/5

216/6

217/3

218/3

ГОДИНА 2021.

0,0571

0,0038

0,1351

0,0275

воћњак

воћњак

њива

воћњак

240

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ
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Градац

Градац

Градац

Градац

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

380

399

390

365

221/10

221/11

221/13

221/14

ГОДИНА 2021.

0,0089

0,0160

0,0027

0,0969

њива

њива

њива

њива

241

1

мат.ров са
кам.шљунк.подлогом

1

мат.ров са
кам.шљунк.подлогом

1

мат.ров са
кам.шљунк.подлогом

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

МАТЕРИЈАЛНИ
РОВ СА
КАМЕНИТОШЉУНКОВИТОМ
ПОДЛОГОМ

МАТЕРИЈАЛНИ
РОВ СА
КАМЕНИТОШЉУНКОВИТОМ
ПОДЛОГОМ

МАТЕРИЈАЛНИ
РОВ СА
КАМЕНИТОШЉУНКОВИТОМ
ПОДЛОГОМ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Градац

Градац

ПОЉЕ

ПОЉЕ

373

363

221/15

221/16

ГОДИНА 2021.

0,0525

0,0339

њива

њива

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Градац

ПОЉЕ

144

221/9

0,0147

њива

1

мат.ров са
кам.шљунк.подлогом

Градац

ПОЉЕ

381

222/1

0,0317

ливада

2

скултуре

242

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

МАТЕРИЈАЛНИ
РОВ СА
КАМЕНИТОШЉУНКОВИТОМ
ПОДЛОГОМ

МАЈДАН
КАМЕНА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Градац

Градац

Градац

Градац

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

372

367

356

384

222/10

222/2

222/3

222/5

ГОДИНА 2021.

0,0258

0,0436

0,0849

0,0061

њива

њива

њива

њива

243

2

мат.ров са
кам.шљунк.подлогом

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

скултуре

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

МАТЕРИЈАЛНИ
РОВ СА
КАМЕНИТОШЉУНКОВИТОМ
ПОДЛОГОМ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

МАЈДАН
КАМЕНА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Градац

Градац

Градац

Градац

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

327

365

371

376

222/6

222/8

222/9

225/1

ГОДИНА 2021.

0,0080

0,1529

0,0066

0,0006

њива

њива

њива

њива

244

2

мат.ров са
кам.шљунк.подлогом

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

мат.ров са
кам.шљунк.подлогом

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

МАТЕРИЈАЛНИ
РОВ СА
КАМЕНИТОШЉУНКОВИТОМ
ПОДЛОГОМ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

МАТЕРИЈАЛНИ
РОВ СА
КАМЕНИТОШЉУНКОВИТОМ
ПОДЛОГОМ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Градац

Градац

Градац

Градац

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

357

373

382

356

226/2

227/3

236/1

236/2

ГОДИНА 2021.

0,0351

0,1661

0,0299

0,2267

њива

њива

њива

њива

245

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

скултуре

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

МАЈДАН
КАМЕНА

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Градац

Градац

Градац

Градац

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

356

363

356

363

237/2

238/3

240/1

240/11

ГОДИНА 2021.

0,1263

0,0058

0,1069

0,2527

пашњак

воћњак

њива

њива

246

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

3

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Градац

Градац

Градац

Градац

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

356

356

363

356

240/3

240/7

243/1

243/2

ГОДИНА 2021.

0,2367

0,0572

0,0739

0,1584

њива

њива

воћњак

воћњак

247

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Градац

Градац

Градац

Градац

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

363

363

356

363

243/3

250/1

250/2

250/3

ГОДИНА 2021.

0,0250

0,1644

0,0774

0,0049

воћњак

воћњак

воћњак

воћњак

248

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

1

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Градац

Градац

Градац

Градац

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

356

356

356

356

251/3

251/3

251/3

251/3

ГОДИНА 2021.

0,0083

0,0041

0,0500

0,0489

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

земљиште
уз зграду објекат

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

воћњак

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

249

1

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Градац

Градац

Градац

Градац

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

129

129

356

356

251/4

251/9

252/2

252/3

ГОДИНА 2021.

0,0530

0,0117

0,0592

0,0409

њива

њива

њива

њива

250

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Градац

Градац

Градац

Градац

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

363

363

363

396

253/1

253/3

254/1

269/1

ГОДИНА 2021.

0,0151

0,0399

њива

њива

0,0251

њива

0,0057

земљиште
под
зградомобјектом

251

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Градац

Градац

Градац

Градац

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

396

396

396

386

269/1

269/1

269/1

269/3

ГОДИНА 2021.

0,0092

0,0068

0,0910

0,0268

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

воћњак

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

воћњак

252

1

1

земљиште уз зграду
- објекат

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Градац

ПОЉЕ

363

269/6

ГОДИНА 2021.

0,0043

воћњак

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

земљиште уз зграду
- објекат

Градац

ПОЉЕ

385

273

0,0035

воћњак

Градац

ПОЉЕ

385

273

0,0012

земљиште
уз зграду објекат

земљиште уз зграду
- објекат

Градац

ПОЉЕ

385

273

0,0001

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште уз зграду
- објекат

253

1

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

Градац

ПОЉЕ

385

273

0,0000

земљиште
под
зградомобјектом

Градац

ГРАБОВАЦ

320

286/2

0,0099

пашњак

5

скултуре

Градац

ЈЕРИНИНО
БРДО

161

348/2

0,8933

њива

5

камењар

Градац

ГАЈ

300

432

0,0785

воћњак

1

шума

254

земљиште уз зграду
- објекат

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

МАЈДАН
КАМЕНА

КАМЕЊАР

ШУМА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Градац

Градац

Градац

Градац

Градац

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ЛУГ

ПОЉЕ

159

363

361

411

363

566

578/7

579/2

58/3

587/12

ГОДИНА 2021.

0,0359

0,0139

0,0773

0,0429

0,2179

њива

њива

њива

ливада

њива

255

2

земљиште под
делом зграде

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

4

1

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ДЕЛОМ
ЗГРАДЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

шума

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Градац

Градац

Градац

Градац

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

362

359

368

400

587/13

588/1

590/13

590/4

0,1421

0,0553

0,0028

0,0402

њива

њива

њива

њива

256

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

5

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Градац

Градац

Градац

Градац

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

357

369

360

366

590/7

591/3

592/3

593/3

0,0633

0,0886

0,0196

0,0733

њива

њива

њива

њива

257

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

1

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Градац

Градац

ПОЉЕ

ПОЉЕ

377

358

596/1

597/1

0,0417

0,0679

њива

њива

1

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Није
пољопривредно
земљиште

Градац

ДРЕЊАР

320

628/2

0,2436

њива

4

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Градац

ЛУГ

411

73/1

0,9222

њива

1

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Градац

ЖУЈЕВАЦ

157

827/10

0,2102

остало
природно
неплодно
земљиште

258

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
Републичког
пољпривредног
инспектора

Градац

Градац

Градац

Градац

ЖУЈЕВАЦ

ЖУЈЕВАЦ

ЖУЈЕВАЦ

ЖУЈЕВАЦ

157

157

157

157

827/12

827/13

827/14

827/15

0,1472

остало
природно
неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,2930

остало
природно
неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,1300

остало
природно
неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,1597

остало
природно
неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

259

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Градац

Градац

Градац

Градац

ЖУЈЕВАЦ

ЖУЈЕВАЦ

ЖУЈЕВАЦ

ЖУЈЕВАЦ

157

157

157

157

827/16

827/17

827/18

827/19

0,0672

остало
природно
неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0417

остало
природно
неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,1759

остало
природно
неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0243

остало
природно
неплодно
земљиште
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остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Градац

Градац

Градац

Градац

ЖУЈЕВАЦ

ЖУЈЕВАЦ

ЖУЈЕВАЦ

ЖУЈЕВАЦ

157

157

157

157

827/2

827/20

827/21

827/4

0,2968

остало
природно
неплодно
земљиште

јаруга

0,2811

остало
природно
неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0825

остало
природно
неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,7085

остало
природно
неплодно
земљиште
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остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ЈАРУГА

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Градац

Градац

Градац

Градац

ЖУЈЕВАЦ

ЖУЈЕВАЦ

ЖУЈЕВАЦ

ЖУЈЕВАЦ

157

157

157

157

827/5

827/6

827/7

827/8

0,2615

остало
природно
неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,1171

остало
природно
неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,6665

0,4193

остало
природно
неплодно
земљиште

остало
природно
неплодно
земљиште

262

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Градац

Градац

Укупно

ЖУЈЕВАЦ

ЛУГ

157

411

827/9

84/2

Градац

0,7579

0,1432

остало
природно
неплодно
земљиште

ливада

река

2

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

РЕКА

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

11,4192

Доброводица

СЕЛО

242

1001/1

0,0090

воћњак

3

земљиште уз зграду
- објекат

Доброводица

СЕЛО

242

1003/1

0,0785

њива

2

земљиште под
зградом-објектом

263

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

Доброводица

СТРАЖЕВИЦА

854

149

0,4080

њива

4

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Доброводица

СТРАЖЕВИЦА

854

5

0,1350

њива

6

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Доброводица

СТРАЖЕВИЦА

854

5

0,0855

њива

5

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Доброводица

СТРАЖЕВИЦА

240

62

3,4884

пашњак

6

камењар

Доброводица

КИЈЕВАЦКИ
ПОТОК

288

625/3

0,0179

њива

2

шума

Доброводица

КИЈЕВАЦКИ
ПОТОК

288

638

0,0364

њива

2

шума

264

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког

КАМЕЊАР

ШУМА

ШУМА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
пољпривредног
инспектора

Доброводица

Доброводица

Доброводица

Доброводица

КИЈЕВАЦКИ
ПОТОК

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

240

103

103

103

643

706/1

706/1

706/1

0,1288

њива

2

канал

2

земљиште под
зградом-објектом

0,0055

шума

0,0000

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

0,0008

земљиште
уз зграду објекат

земљиште под
зградом-објектом

265

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

КАНАЛ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Доброводица

Доброводица

Доброводица

Доброводица

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

СЕЛО

103

103

760

760

706/1

706/4

999

999

0,0097

њива

3

земљиште под
зградом-објектом

3

земљиште под
зградом-објектом

0,0003

њива

0,0045

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

воћњак

земљиште под
зградом-објектом

0,0168

266

3

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Укупно

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

Доброводица

ПОЉЕ

ПОЉЕ

СЕЛО

СЕЛО

4,4251

721

750

213

213

1179/2

1180/2

1262

1262

0,0137

0,0300

воћњак

ливада

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

0,0258

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

0,0285

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог

267

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Жировница

СЕЛО

213

1262

ГОДИНА 2021.

0,8508

њива

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Жировница

РОГАЦ

772

1420/3

0,4756

њива

3

земљиште под
зградом-објектом

Жировница

РОГАЦ

312

1446/1

0,4598

воћњак

3

земљиште уз зграду
- објекат

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Жировница

РОГАЦ

788

1446/6

0,0615

воћњак

268

Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

РОГАЦ

РОГАЦ

РОГАЦ

РОГАЦ

721

721

790

721

1447/10

1447/11

1447/12

1447/3

0,0054

0,0042

0,1150

0,0057

њива

њива

њива

њива
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3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

земљиште уз зграду
- објекат

Жировница

РОГАЦ

312

1447/4

0,3017

њива

Жировница

РОГАЦ

312

1447/4

0,0020

земљиште
под делом
зграде

земљиште уз зграду
- објекат

њива

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Жировница

Жировница

РОГАЦ

РОГАЦ

782

786

1447/8

1448/1

0,1334

0,0917

њива

270

3

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

РОГАЦ

РОГАЦ

РОГАЦ

РОГАЦ

783

783

783

783

1448/2

1448/2

1448/5

1448/6

0,0578

0,0355

0,0012

0,0133

шума

њива

њива

њива

271

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

КРЕЦАНА

КРЕЦАНА

КРЕЦАНА

КРЕЦАНА

809

809

809

809

1449/1

1449/2

1450/1

1450/2

0,0011

0,0491

0,0013

0,0085

воћњак

воћњак

њива

њива

272

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

КРЕЦАНА

КРЕЦАНА

КРЕЦАНА

КРЕЦАНА

810

809

809

804

1450/3

1450/4

1450/5

1451/1

0,0441

0,3170

0,0141

0,0068

њива

њива

њива

њива

273

1

земљиште под
зградом-објектом

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

1

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

КРЕЦАНА

804

1451/2

0,0057

њива

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Жировница

КРЕЦАНА

828

1451/3

0,0258

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

Жировница

КРЕЦАНА

828

1451/3

0,0106

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

Жировница

КРЕЦАНА

828

1451/3

0,0068

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом
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Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

КРЕЦАНА

КРЕЦАНА

КРЕЦАНА

КРЕЦАНА

828

828

828

828

1451/3

1451/3

1451/3

1451/3

0,0108

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

0,0134

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

0,0500

земљиште
уз зграду објекат

земљиште под
зградом-објектом

њива

земљиште под
зградом-објектом

0,2452

275

1

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

РОГАЦ

РОГАЦ

РОГАЦ

РОГАЦ

804

789

809

809

1547/1

1548/1

1582/1

1582/2

0,0022

0,0391

0,0492

0,0209

њива

њива

виноград

њива

276

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

РАЉЕВАЦ

РАЉЕВАЦ

РАЉЕВАЦ

РАЉЕВАЦ

721

721

781

721

1584/1

1584/2

1584/3

1584/4

0,0222

0,0069

0,0130

0,0061

воћњак

воћњак

воћњак

њива

277

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

РАЉЕВАЦ

РОГАЦ

РОГАЦ

РОГАЦ

781

721

721

785

1584/5

1585/1

1585/2

1585/5

0,0017

0,1301

0,0151

0,1316

воћњак

њива

њива

њива

278

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

РОГАЦ

РОГАЦ

РОГАЦ

РОГАЦ

721

811

811

811

1586/1

1586/16

1586/17

1586/18

0,0773

0,1492

0,1044

0,0285

њива

њива

њива

њива

279

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

3

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

РОГАЦ

РОГАЦ

РОГАЦ

ПОЉЕ

721

721

721

756

1586/2

1586/3

1586/6

2407/1

0,0905

0,1174

0,0403

0,0676

њива

њива

њива

њива

280

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

721

742

736

737

2408/1

2409/1

2410/1

2411/1

0,1155

0,0824

0,0684

0,0602

њива

њива

њива

њива

281

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

2

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

738

733

721

753

2412/1

2465/1

2466/1

2467/1

0,0443

0,3273

0,1922

0,1231

њива

њива

њива

њива

282

2

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Жировница

ПОЉЕ

801

2584/1

0,0390

воћњак

Жировница

ПОЉЕ

800

2584/2

0,0010

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

Жировница

ПОЉЕ

800

2584/2

0,0054

земљиште
уз зграду објекат

земљиште под
зградом-објектом

Жировница

ПОЉЕ

800

2584/2

0,0021

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

283

2

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

800

800

721

417

2584/2

2584/2

2585/1

2585/2

земљиште под
зградом-објектом

0,0106

воћњак

0,0001

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

воћњак

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0308

0,0146

воћњак

284

2

2

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

724

747

750

726

2586/1

2587/1

2588/1

2589/1

0,0469

0,0339

0,2678

0,0808

њива

њива

њива

њива

285

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

745

723

728

729

2590/1

2591/1

2594/1

2595/1

0,0239

0,0386

0,0395

0,0741

њива

њива

њива

њива

286

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

740

722

735

758

2596/1

2597/1

2598/1

2599/1

0,0346

0,0351

0,1231

0,0575

њива

њива

њива

њива

287

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

3

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

736

732

752

757

2600/1

2601/1

2602/1

2603/1

0,0405

0,0413

0,0281

0,1656

њива

њива

њива

њива

288

3

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

ПОЉЕ

754

727

751

721

2604/1

2634/1

2635/1

2636/1

0,0990

0,1475

0,0881

0,0447

њива

њива

њива

њива

289

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

РАЉЕВАЦ

РАЉЕВАЦ

РАЉЕВАЦ

РАЉЕВАЦ

744

731

721

759

2641/1

2642/1

2643/1

2644/1

0,1297

0,3115

0,1908

0,0054

њива

њива

њива

њива

290

2

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

РАЉЕВАЦ

РАЉЕВАЦ

РАЉЕВАЦ

РАЉЕВАЦ

746

721

721

741

2645/1

2646/1

2646/2

2647/1

0,0054

0,0054

0,0268

0,1761

њива

њива

њива

њива

291

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

РАЉЕВАЦ

РАЉЕВАЦ

РАЉЕВАЦ

РАЉЕВАЦ

734

791

739

739

2648/1

2648/2

2649/1

2649/2

0,1193

0,0187

0,0535

0,0362

њива

њива

њива

њива

292

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

Жировница

Жировница

РАЉЕВАЦ

РАЉЕВАЦ

РАЉЕВАЦ

РАЉЕВАЦ

725

724

724

755

2662/1

2663/1

2663/2

2664/1

0,1158

0,4550

0,0149

0,1795

њива

њива

њива

њива

293

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Жировница

Жировница

РАЉЕВАЦ

ПОЉЕ

784

730

2664/2

2665

0,3424

0,3896

њива

њива

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

1

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Жировница

РАЉЕВАЦ

743

2666

0,1446

њива

2

Жировница

ЦРКВЕНИ
ПОТОК

850

508

1,2761

пашњак

6

294

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

Жировница

СЕЛО

94

919

0,0255

земљиште
под
зградомобјектом

Жировница

СЕЛО

94

919

0,2872

воћњак

Жировница

СЕЛО

94

919

0,0500

земљиште
уз зграду објекат

Укупно

Жировница

Кијево

ЦЕСТА

Кијево

ЦИРИНА
ЈАРУГА

земљиште уз зграду
- објекат

1

земљиште уз зграду
- објекат

земљиште уз зграду
- објекат

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

11,6232
2507

2507

1253

1800

0,1505

0,4694

њива

њива

295

4

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

3

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

Кијево

ДРВНИК

1033

31/1

0,1208

ливада

2

шума

Кијево

ДРВНИК

1033

31/1

0,0667

њива

1

шума

Кијево

ДРВНИК

1033

31/1

0,0667

шума

2

шума

Кијево

ДРВНИК

1033

31/2

0,0704

ливада

2

шума

296

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ШУМА

ШУМА

ШУМА

ШУМА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

Кијево

ДРВНИК

1033

31/2

0,0667

воћњак

2

шума

Кијево

СЕЛО

438

476/2

0,0762

њива

3

земљиште уз зграду
- објекат

3

земљиште под
зградом-објектом

Кијево

СЕЛО

90

476/4

0,1900

њива

Кијево

СЕЛО

90

926

0,0102

земљиште
под
зградомобјектом

297

земљиште под
зградом-објектом

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ШУМА

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

Кијево

СЕЛО

90

926

0,1241

воћњак

Кијево

СЕЛО

90

926

0,0500

земљиште
уз зграду објекат

Кијево

СЕЛО

90

927

0,2092

воћњак

Укупно

Милатовац

Кијево

СЕЛО

3

земљиште под
зградом-објектом

земљиште под
зградом-објектом

3

земљиште уз зграду
- објекат

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ УЗ
ЗГРАДУ И
ДРУГИ ОБЈЕКАТ

1,6709

456

119/1

0,0006

земљиште
под
зградомобјектом

298

земљиште под
зградом-објектом

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

Милатовац

СЕЛО

456

119/1

0,0153

земљиште
под
зградомобјектом

Милатовац

СЕЛО

456

119/1

0,1378

пашњак

Милатовац

СЕЛО

456

119/1

0,0027

земљиште
под
зградомобјектом

Милатовац

СЕЛО

456

119/2

0,0442

пашњак

299

земљиште под
зградом-објектом

1

земљиште под
зградом-објектом

земљиште под
зградом-објектом

1

земљиште под
зградом-објектом

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

Милатовац

СЕЛО

456

119/2

0,0165

земљиште
под
зградомобјектом

Милатовац

СЕЛО

276

135

0,0411

њива

Милатовац

СЕЛО

272

157/7

0,0068

земљиште
под
зградомобјектом

Милатовац

СЕЛО

272

157/7

0,0136

њива

300

земљиште под
зградом-објектом

1

земљиште под
зградом-објектом

земљиште под
зградом-објектом

1

земљиште под
зградом-објектом

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

Милатовац

СЕЛО

272

157/7

0,0500

земљиште
уз зграду објекат

Милатовац

СЕЛО

272

168/1

0,0489

њива

Милатовац

Милатовац

СЕЛО

ЛИВАДЕ

272

646

168/9

312/62

0,0176

0,0591

њива

њива

301

земљиште под
зградом-објектом

1

земљиште под
зградом-објектом

1

земљиште под
зградом-објектом

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Милатовац

Милатовац

Милатовац

Милатовац

ЛИВАДЕ

ЛИВАДЕ

ЛИВАДЕ

ЛИВАДЕ

666

666

664

641

312/63

312/63

312/64

312/65

ГОДИНА 2021.

0,0040

0,0972

0,0674

0,2313

земљиште
под
зградомобјектом

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

њива

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

њива

њива

302

3

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Милатовац

ЛИВАДЕ

639

312/66

ГОДИНА 2021.

0,0132

њива

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Милатовац

ЛИВАДЕ

644

313/7

0,1266

воћњак

Милатовац

ЛИВАДЕ

81

314/1

0,0033

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

воћњак

земљиште под
зградом-објектом

Милатовац

ЛИВАДЕ

81

314/1

0,0130

303

2

2

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Милатовац

Милатовац

Милатовац

Милатовац

ЛИВАДЕ

ЛИВАДЕ

ЛИВАДЕ

ЛИВАДЕ

81

81

639

639

314/2

314/2

315/2

316/2

ГОДИНА 2021.

0,0384

воћњак

0,0008

земљиште
под делом
зграде

0,0592

0,0298

воћњак

њива

304

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

2

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Милатовац

Милатовац

Милатовац

Милатовац

ЛИВАДЕ

ЛИВАДЕ

ЛИВАДЕ

ЛИВАДЕ

639

639

647

643

316/5

317/1

319/4

321/3

ГОДИНА 2021.

0,0053

0,1133

0,0320

0,0157

њива

њива

њива

њива

305

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Милатовац

Милатовац

Милатовац

Милатовац

ЛИВАДЕ

ЛИВАДЕ

ЛИВАДЕ

ЛИВАДЕ

639

640

642

639

321/4

327/11

334/1

334/6

ГОДИНА 2021.

0,1886

0,0212

0,0373

0,0098

ливада

воћњак

њива

њива

306

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

4

3

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Милатовац

Милатовац

Милатовац

Милатовац

ЛИВАДЕ

ОСОЈЕ

ОСОЈЕ

ОСОЈЕ

639

647

643

639

335

483/7

483/8

483/9

ГОДИНА 2021.

0,0543

0,0510

0,0474

0,0645

њива

њива

њива

њива

307

3

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Милатовац

Милатовац

Милатовац

Милатовац

ЛИВАДЕ

ЛИВАДЕ

ЛИВАДЕ

ЛИВАДЕ

639

298

668

645

485/2

486/5

487/13

487/14

ГОДИНА 2021.

0,1632

0,0066

0,0600

0,0860

њива

воћњак

њива

њива

308

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

Милатовац

Милатовац

Укупно

ЛИВАДЕ

ЛИВАДЕ

270

639

487/4

509/5

Милатовац

ГОДИНА 2021.

0,0787

0,1870

њива

њива

3

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

2,3603

Никшић

ЗАВАТ

354

183/4

0,0477

њива

4

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Никшић

РОГАЦ

353

184/2

0,0273

њива

4

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Никшић

ЗАВАТ

337

185/4

0,0550

њива

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

Никшић

ЗАВАТ

335

196/1

0,0415

њива

3

шума

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

Никшић

ЗАВАТ

335

196/2

0,0140

њива

3

шума

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

309
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Никшић

ЗАВАТ

95

215/1

0,0001

земљиште
под
зградомобјектом

Никшић

ЗАВАТ

95

215/1

0,0031

њива

земљиште под
зградом-објектом

земљиште под
зградом-објектом

Никшић

ЗАВАТ

95

215/1

0,0001

земљиште
под
зградомобјектом

Никшић

ЗАВАТ

95

215/1

0,0003

земљиште
уз зграду објекат

310

земљиште под
зградом-објектом

3

земљиште под
зградом-објектом

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
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Никшић

Никшић

Никшић

Никшић

ЗАВАТ

ЗАВАТ

ЗАВАТ

ЗАВАТ

95

361

361

305

215/1

215/2

215/2

227/8

ГОДИНА 2021.

0,0003

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

0,0030

земљиште
под делом
зграде

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

0,0447

њива

0,0004

земљиште
под
зградомобјектом

311

3

остало вештачки
створено неплодно
земљиште

земљиште под
зградом-објектом

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ОСТАЛО
ВЕШТАЧКИ
СТВОРЕНО
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ
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Никшић

ЗАВАТ

305

227/8

0,0256

воћњак

Никшић

ЗАВАТ

305

227/8

0,0026

земљиште
уз зграду објекат

Никшић

Никшић

Никшић

ЛИВАДЕ

ЛИВАДЕ

СЕЛО

379

379

115

559

605

640

0,2654

0,0316

0,1415

њива

ливада

пашњак

312

2

земљиште под
зградом-објектом

земљиште под
зградом-објектом

2

4

3

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

шума

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

шума

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

земљиште под
зградом-објектом

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ
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Никшић

РОГАЦ

71

67/1

0,0669

ливада

1

земљиште под
зградом-објектом

Никшић

РОГАЦ

71

67/4

0,0158

њива

4

земљиште под
зградом-објектом

Укупно

Никшић

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

0,7869

Прњавор

МАНАСТИР
ГРНЦАРИЦА

120

2/46

Прњавор

МАНАСТИР
ГРНЦАРИЦА

120

2/46

0,0281

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

0,0083

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

313

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ
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Прњавор

МАНАСТИР
ГРНЦАРИЦА

120

2/46

0,0007

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

Прњавор

МАНАСТИР
ГРНЦАРИЦА

120

2/46

0,0175

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

Прњавор

МАНАСТИР
ГРНЦАРИЦА

120

2/46

0,0018

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

Прњавор

МАНАСТИР
ГРНЦАРИЦА

120

2/46

0,0320

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

314

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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Прњавор

МАНАСТИР
ГРНЦАРИЦА

120

2/46

0,0263

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

Прњавор

МАНАСТИР
ГРНЦАРИЦА

120

2/46

0,0152

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

Прњавор

МАНАСТИР
ГРНЦАРИЦА

120

2/46

0,0048

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

Прњавор

МАНАСТИР
ГРНЦАРИЦА

120

2/46

1,0792

њива

315

4

земљиште под
зградом-објектом

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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земљиште под
зградом-објектом

Прњавор

СЕЛО

237

229/1

0,0462

њива

Прњавор

СЕЛО

237

229/1

0,0100

земљиште
под
зградомобјектом

земљиште под
зградом-објектом

0,0070

земљиште
уз зграду објекат

земљиште под
зградом-објектом

Прњавор

Прњавор

Укупно
Црни Као

СЕЛО

СЕЛО

237

440

229/2

404

Прњавор
СИНОРСКИ
ПОТОК

0,8655

пашњак

3

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

6

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

2

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште

2,1426
113

1059

0,0178

пашњак

316

шума
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Црни Као

ВИНОГРАДИ

8

1142

0,0500

земљиште
уз зграду објекат

Црни Као

ВИНОГРАДИ

8

1142

0,1311

воћњак

0,0072

земљиште
под
зградомобјектом

Црни Као

ВИНОГРАДИ

8

1142

земљиште под
зградом-објектом

2

земљиште под
зградом-објектом

земљиште под
зградом-објектом

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

Црни Као

ВИНОГРАДИ

667

602/2

0,1501

пашњак

3

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште

Црни Као

СИНОРСКИ
ПОТОК

8

741

0,1140

њива

3

Ни правно ни
фактички није
пољопривредно
земљиште
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Није
пољопривредно
земљиште

Није
пољопривредно
земљиште
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Црни Као

ПОЉЕ ЛИВАЦЕ

325

784

0,0085

земљиште
под
зградомобјектом

Црни Као

ПОЉЕ ЛИВАЦЕ

325

784

0,1395

воћњак

Укупно
Црни Као
Укупно ЈЛС

0,6182
118,5869
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земљиште под
зградом-објектом

2

земљиште под
зградом-објектом

Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора
Правно и фактичко
стање се
разликују- на
терену није
пољопривредно
земљиште-прилог
Записник комисије
за израду
програма или
Републичког
пољпривредног
инспектора

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ И
ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

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 30.03.2021. године, донела је:

ГОДИНА 2021.
Образложење

Правни основ за доношење ове
Одлуке садржан је у одредбама 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) којим је
прописано да оперативни план за воде II
реда доноси надлежни орган јединице
локалне самоуправе, уз прибављено
мишљење
јавног
водопривредног
предузећа, одредбама члана 20. став 1.
тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - други
закон и 47/2018) којим је прописано да
општина преко својих органа у складу са
Уставом и Законом стара се о заштити
животне
средине,
заштити
од
елементарних и других непогода и
одредбама члана 40. тачка 33) Статута
општине Баточина („Службени гласник
општине Баточина“, бр. 9/19) којим је
утврђено да Скупштина општине доноси
оперативни план за воде II реда.
Разлог за доношење ове одлуке је
усвајање Оперативног плана за одбрану
од поплава за воде II реда на територији
општине Баточина за 2021. годину, у
складу са Законом о водама.

ОДЛУКУ
о усвајању Оперативног плана за
одбрану од поплава за воде II реда на
територији општине Баточина за 2021.
годину
Члан 1.
Усваја се Оперативни план за
одбрану од поплава за воде II реда на
територији општине Баточина за 2021.
годину, на који је Мишљење дало ЈВП
''Србијаводе'' Београд, ВПЦ „Морава“
Ниш број: 508/1 од 11.02.2021. годинe,
наш број: 217-11/21-01 од 17.02.2021.
године.
Члан 2.
Саставни део ове одлуке је
Оперативни план за одбрану од поплава
за воде II реда на територији општине
Баточина за 2021. годину.
Члан 3.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-259/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Марија Митрaшиновић
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САДРЖАЈ
I)OПШТИ ДЕО
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)

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗА ОДБРАНУ ОД
ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II
РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА
2021. ГОДИНУ

Баточина, јануар 2021.
године

III ) О П Е Р А Т И В Н И Д
ЕО
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗА OДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА
ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2021.
ГОДИНУ

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

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 план за одбрану од
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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 2021.
годину („Сл. гласник РС“ број 158/2020).
Одбрана од поплава на водама I
реда организује се и спроводи у складу са
Оперативним планом за одбрану од
поплава за 2021. годину, који је донео
Министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде („Службени гласник РС“
број 158/2020).

ГОДИНА 2021.

Налази се у Централној Србији, у региону
Шумадијског и Поморавског округа,
односно субрегиону (округу) Шумадије.
Општина Баточина је једна од
седам општина Шумадијског округа којој
припада доњи део сливног подручја
Лепенице и западни део великоморавске
долине.
Укупна површина општине је 136
км2, што чини 5,69% укупне површине
Шумадијског округа, 2.71% региона
Шумадије и Поморавља, односно 0,24%
укупне површине Централне Србије и
0,15% површине Републике. На северу и
североистоку граничи се са лаповском, на
истоку са свилајначком, југоистоку са
јагодинском, југозападу и западу са
крагујевачком и на западу и северозападу
са рачанском општином. Укупна дужина
граница износи 59 км. Најкраћа је према
општини Свилајнац, дуга око 5 км, а
најдужа према крагујевачкој општини –
приближно 20 км. Овако ограничена
баточинска општина има неправилан
облик. Правцем исток-запад пружа се
ваздушним путем у дужини од око 20 км,
а правцем север-југ у дужини око 14,5 км.
Административно-управно
седиште општине је варошица Баточина,
која се налази у северном делу
општинске територије на 44°08'15"
северне географске ширине и 21°05'15"
источне географске дужине. Лоцирана је
у долини Велике Мораве, на месту где се
долина Лепенице спаја са долином
Велике Мораве. Већи део насеља је
смештен у алувијалној равни на левој
страни Лепенице. Средишњи део је у
ужој алувијалној равни на надморској
висини од око 111 м, док се ивични
делови простиру на додиру равни и
стране и достижу максималну надморску
висину од око 160 м. По попису из 2002.
године варошица Баточина је бројала
5.918
становника,
односно
1.678
домаћинстава. Поред варошице и села

ГЕОГРАФСКИ
ПОЛОЖАЈ,
ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И
СТАНОВНИШТВО

2.

Територија општине Баточина
смештена је у средишњем делу Србије и
захвата источне делове Шумадије.
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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.

ГОДИНА 2021.

рецентни облици рељефа: точила, сипари,
вододерине, јаруге, плавине и урвине.

Планине
Територију општине Баточина не
карактерише планинско, већ само брдско
подручје.
Међу
многобројним
брежуљцима и мањим брдима издваја се
брдо Стражевица чија је надморска
висина 385м, уједно највиша тачка у
општини
Баточина.
Поред
њега,
најзначајнија брда су Шупљаја и Рогац.

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

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
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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 хидролошкохидрауличких 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.
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као елементи хумидне и микротермалне
климе. Низијски климат баточинског
подручја има
средње температуре
годишњих доба: 1,1° за зиму, 11,3° за
пролеће, 21,2° за лето и 12°Ц за јесен. На
основу ових података се може закључити
да већи део баточинског климатског
подручја одликују релативно хладне
зиме, умерено топла лета и јесени топлије
од пролећа. У зависности од подручног
рељефа и расподеле ваздушног притиска,
јављају се и различити ветрови. У
северним и североисточним деловима
општине присутни су источни и
југоисточни
ветрови
кошавског
карактера, док у осталим деловима
преовлађују југозападни и северозападни
ветрови. Олујни и јаки ветрови су реткост
и јављају се једном у периоду од две до
три године, углавном у зимским
месецима. Обилнији кишни периоди су
током јесени и пролећа - око 150 кишних
дана у години.
Основни
климатски
подаци
овог
поднебља који су приказани дати су на
основу мерења најближе метеоролошке
станице у Крагујевцу.
Најхладнији месец (јануар ) просечна температура - 0,4°Ц
Најтоплији месец (јул) - просечна
температура 22,1°Ц
Просечна годишња температура
11,4°Ц
Највлажнији месец (децембар) просечна влажност 83%
Најсушнији месец (јун) - просечна
влажност 68%
Просечне годишње падавине 651
л/м2
Броја дана преко 25°Ц - 98
Број дана са јако ниском
температуром (испод нуле) 80
Број дана под снегом 37
Просечна
дебљина
снежног
покривача - 20цм

Клима
Општина Баточина одликује се
умереном континенталном климом са
специфичностима које се манифестују
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репе, док је у другим деловима углавном
под ливадама.
Шуме

Земљиште
Шумски покривач је у прошлости
био
преовлађујући
на
територији
општине Баточина. Многи путописци
који су пролазили овим подручјем у
својим списима говорили су о густим и
непрегледним шумама. У долинама поред
обала Велике Мораве и Лепенице, у
шумама и луговима преовлађивале су оне
врсте дрвећа које су захтевале већу
количину влаге: храст лужњак, јова, врба,
црни и бели јасен. У вишим пределима и
на околним побрђима доминирали су
храст, клен, цер, бели јасен и липа.
Насељавањем становништва на овом
подручју, током 18. и 19. века, дошло је
до 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.

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
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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 2021.
годину („Сл.гласник РС“ број 158/2020).

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.

ГОДИНА 2021.

Оперативни план за одбрану од
поплава за 2021. годину садржи:
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;
3.1.

ИЗВОД
ИЗ
РЕПУБЛИЧКОГ
ОПЕРАТИВНОГ
ПЛАНА
ЗА
ВОДОТОКЕ I РЕДА

3.2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ
ОД
ПОПЛАВА
ОД
СПОЉНИХ
И
УНУТРАШЊИХ ВОДА И ОД ЛЕДА;

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

3.3.
ПРЕГЛЕД
ХИДРОЛОШКИХ
И
МЕТЕОРОЛОШКИХ
СТАНИЦА
И
ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ
ПОЈАВА;
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

3.1.

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, 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
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Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови заменици

Водно подручје

„Морава“

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП)
ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
ЗАМЕНИК

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:
Јован Баста, моб. 064/840-41-50,
E-mail: jovan.basta@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

„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
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Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководилац одбране од
поплава на мелиорационом подручју и његов заменик

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП)

Водно
подручје

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА НА МЕЛИРАЦИОНОМ
ПОДРУЧЈУ

МЕЛИРАЦИОНО
ПОДРУЧЈЕ

ВОДНА
ЈЕДИНИЦА

ОЗНАКА
ХИДРОМЕЛИРАЦИОНОГ
СИСТЕМА (ХМС)

“ВЕЛИКА
МОРАВА“

ЛепеницаКрагујевац

BM 5.

ЗАМЕНИК

ЈВП“СРБИЈАВОДЕ“Булевар
уметности 2а, Нови Београд
Тел.011/311-94-00, 311-94-02,
201-33-82,
Е-mail: odbrana@srbijavode.rs,
WEB sajt: www.srbijavode.com

„Морава“

РУКОВОДИЛАЦ
Бранко Кујунџић, моб: 064/84041-08
E-mail:
branko.kujundzic@srbijavode.rs
ЗAMENIK
Зоран Станковић, моб. 064/84040-83,
Е-mail: zstankovic@srbijavode.rs

Републичка оганизација надлежна за хидрометеоролошке послове

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:
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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
тел. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, 228-92-28, тел./факс 011/228-29-28,
моб. 064/892-96-68, 064/854-39-68, 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
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).
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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, технички директор: Атила Танић, моб. 063/523-361, тел. 025/436-499, Е-mail: dutis@mts.rs,
dutists@mts.rs
ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ОПЕРАТИВНА УПРАВА (Ј-3):
Руководилац: Марио Арбутина, моб. 064/134-78-91, тел. 011/206-33-27
E-mail: mario.arbutina@vs.rs
Заменик: Благоје Коњиковац, моб. 065/545-45-42, тел. 011/206-33-27,
ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДА (у складу са тачком 5. трећег дела овог плана)
Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 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

„Морава“

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП)
ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ
ДОГАЂАЈИМА НА ВОДАМА I РЕДА И СИСТЕМИМА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ЈВП “СРБИЈАВОДЕ“ Булевар уметности 2а, Београд
Тел.011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82,
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: vpcsavadunav@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: vpcsavadunav@srbijavode.rs
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Извештаје о хидролошкој и
метеоролошкој ситуацији, прогнозе и
упозорења доставља:

- 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);

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
ситуацијеРепубличком 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 предузећуглавном руководиоцу;
-Надлежном предузећу које спроводи
одбрану
од
поплава-секторском
руководиоцу;
- Републичком хидрометеоролошком
заводу;
- Министарству унутрашњих послова,
Сектору
за
ванредне
ситуацијеРепубличком центру за обавештавање и
надлежном штабу за ванредне ситуације.

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.

Републички
центар
обавештавање доставља:
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- 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:
Велика Морава, Рача, Лепеница, Угљешница, Сушички поток, Грошничка река
Сектор-деонице:
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.
Дужина објеката:
136,08 км
Бране:
„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
В

Водоток

1.
ВВ

Назив

2.

РО
ВО

Дужина
система за заштиту од
поплава

МВ
КВЗ

Водомер ( Р)-РХМЗа, (Л)-локални;
л-летва, лимлимниграф, ддигитално
и–Таб. 1, ив –Таб. 2;
„0” - кота нуле
max осмотрени
водостај (датум)
Редовна одбрана водостај и кота
Ванредна одбрана водостај и кота
Меродавни водостај
за
меродавни Q __%,
Критични
водостај/кота
заштитног система
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Штићено поплавно подручје

Евакуациони објекат (ХМС)

Касета
Регулисано подручје
Чвор

Гравитациони испуст (ГИ)

Дужина система за заштиту од
поплава

Црпна станица (ЦС назив)

(ХМС)
Општина
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Велика
Морава, Рача,
Лепеница

М.3.2.

лева обала В.
Мораве од
ушћа Раче до
Лепенице
80.69 км

Напомена:

ГОДИНА 2021.

1. Десни насип уз Рачу од ушћа у
„Баточина-Лапово“
Велику Мораву до високог терена В Велика Морава: Багрдан
Затворена касета
(8+060), 8.06 км и од високог терена (Р); л, д, и; “0“ 100.94
(9+710) узводно, 9.52 км са **
52.69 км
обостраним насипима Сипићког потока
(2x1.40км), укупно 20.38 км
ВВ 692 (18.05.2014.)
БАТОЧИНА,
2. Леви насип уз Велику Мораву од
ЛАПОВО, РАЧА
РО 500 105.94
ушћа Раче до ушћа Лепенице, 10.00 км
3. Леви насип уз Лепеницу од ушћа у
Велику Мораву до Цветојевца, 22.00 км ВО 600 106.94
са ** левим насипом уз поток Павлиш, МВ Q 2%=2780 м³/s
0.31 км, укупно 22.31 км
4. Десни насип Лепенице од ушћа у В Лепеница: Баточина
„Извориште Брзан“
(Р); л, лим; „0“ 106.15
Велику Мораву до Цветојевца, 22.00 км ВВ 552 (16.05.2014.)
Затворена касета
са ** обостраним насипима уз Кијевски РО 235 108.50
28.00 км
поток од ушћа у В. Мораву (2x3.00км), ВО 435 110.50
БАТОЧИНА
укупно 28.00 км
ЛАПОВО
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:
ПРЕДУЗЕЋЕ
Директор
СЕКТОР
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, vpcmorava@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

334

M.3.1. објекти 3,4 и
5., M.3.2.1. и
M.3.2.2.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

„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

Брана „СПОМЕН ПАРК“

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, тел./факс 034/331-395
E-mail: jkpvik@gmail.com
Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60
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: jkpvik@gmail.com
Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60

М.3.2.3., М.3.2.4. и
М.3.3.

М.3.4.

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“ д.о.о., 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 доо, Београд, тел. 011/436-05-05, Е-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs
Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071
Милан Марковић, моб. 064/81-35-069

Водна јединица:

„ЛЕПЕНИЦА – КРАГУЈЕВАЦ“

Мелирационо подручје:

ХМС
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ВМ 5.

Територијална припадност система
Катастарска општина (КО)

ВМ 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

Реципијент

Лепеница, Рача

+

Црпна
станица
(ЦС)

Хидромелирациони
систем (ХМС)

Евакуациони објекат

Гравитацион
и испуст
(ГИ)

Ознака ХМС

Дужина каналске мреже
(ДКМ) (м)

Велика Морава:
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ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА МЕЛИРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ:

ОЗНАКА ХИДРОМЕЛИРАЦИОНОГ СИСТЕМА (ХМС)

ПРЕДУЗЕЋЕ
Директор
Руководилац ХМС
Заменик руководиоца ХМС

ПОМОЋНИК: Душан Пргомет, моб. 064/8404176, Е-mail: dusan.prgomet@srbijavode.rs, ВПЦ „МОРАВА“ РЈ „Велика Морава“,Ћуприја, тел: 035/8471354, 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: vpcmorava@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
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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.
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.

ГОДИНА 2021.

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 од 72h, као и у случају
хаварије, или ако је, у случају
гравитационог испуста истовремено за
реципијент проглашена редовна одбрана
од поплава од спољних вода.

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, Биспуњеност каналске мреже водом, Взасићеност 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.

Критеријум Б – Испуњеност каналске
мреже водом
Услов Б1 Каналска мрежа на појединим
деоницама је у толикој мери испуњена
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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.
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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.

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.

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.
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

Велика

Багрдан

Подручје одбране од поплава
Деоница
Oпштина
одбране
М.3.1,
В.Плана,
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Условни
водостај Н
(цм)
450

Израда
прогноза
+

Време од најаве до
пристизања врха
таласа
2,5 дана
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Морава

М.3.2,
М.6.1
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Баточина, Лапово,
Свилајнац,
Ћуприја

Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у
надлежности Републичког хидрометереолошког завода Србије са условним
водостајима
Водоток

Хидролошка
станица

Лепеница

Баточина

Подручје одбране од поплава
Деоница
Општина
одбране
М.3.2
Баточина

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

Условни
водостај Н
(цм)
235

Израда
прогноза

Време од најаве до
пристизања врха таласа

+

21 сат

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.
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 Лепеница. Велика Морава је
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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
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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 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
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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
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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 одговарајуће
пројектно–техничке документације за
потребе
заштите
од
поплава
унутрашњим
водама
од
стране
сертификоване куће.
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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

ГОДИНА 2021.

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.
342

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Процењује се да је угроженост од
поплава територије и насеља у
општини Баточина следећа:
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
штићених/нештићених
подручја
Процена
угрожености
поплавних подручја

угрожености
поплавних
штићених

Процена угрожености за подручја на
деоницама водотокова са објектима за
заштиту од вода, ткз. штићена подручја, у
случајевима могућих ванредних великих
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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
поплавних подручја

нештићених

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
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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 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
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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
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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 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
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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
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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. 020-588/20-01 од 18.09.2020. године и
првом именом Решења Скупштине
општине Баточина бр. 020-919/20-01 од
18.12.2020. године.
5. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ
ОД ПОПЛАВА

1. Кроз
израду
и
усвајање
просторних планова надлежних органа
локалне самоуправе, обезбедити да се у
наведене планове уграде сви захтеви
заштите од поплава;
2. Кроз урбанистичко уређење
насеља нарочито насељених места и
индустријских
зона,
обезбедити
прилагођавање истим потребама и
захтевима заштите становништва и
материјалних добара од поплава;
3. Извођење
антиерозионих
радова, првенствено пошумљавањем и
санирањем клизишта;
4. Израда
недостајућих
одбрамбених насипа, обала-утврда и
одржавање постојећих;
5. Изграда брана и преграда на
бујичним водотоковима и одржавање
постојећих;
6. Изградња система канала за
одвођење вода и њихово одржавање;
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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:
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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.
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
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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.
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Извршени
радови
превенцији и санацији:

на

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),
- 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
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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
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„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. Извршена
је санација корита реке Лепенице на
месту улива потока Раљевац у Лепеницу.
- 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. ЈП
„Лепеница“ Баточина је у оквиру
редовног одржавања зелених површина
вршила кошење и сечење растиња како
на путним каналима, тако и на
водотоковима II реда. Треба посебно
истаћи да су општине Баточина, Рача и
Лапово
реализовале
пројекат
успостављања
Географског
информационог система (ГИС), који је
финансиран од стране Европске уније у
партнерству са Владом Републике
Србије, преко програма ЕУ ПРО. ГИС
пројекат у суседним општинама Рача,
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Баточина и Лапово ће побољшати
међуопштинску сарадњу за ефикасно
урбано и просторно планирање и
управљање
комуналном
инфраструктуром. Поред тога развиће се
апликације
за
управљање
јавном
имовином у Рачи, за пољопривреду пчеларство и ефикасно управљање
водама (смањење ризика од поплава) у
Баточини и промоција радних зона у
општини Лапово. Вредност пројекта је
око 175.000 евра.
- У 2021. години планирана су
средства за уређење водотокова II реда у
износу од 1.600.000,00 динара са ПДВ-ом
и предвиђена за: 600.000,00 динара за
израду
пројектно
техничке
документације, и још 1.000.000,00 динара
за уређење водотокова II реда.
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
-

349

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

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.
Према извештају надлежних из РЈ
„Велика Морава“ Ћуприја, на реци
Лепеници је у току 2020. године вршено
само редовно одржавање обала.

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ-КАРТА
БАТОЧИНЕ СА СВИМ
ВОДОТОКОВИМА I и II РЕДА
III О П Е Р А Т И В Н И

1. OПЕРАТИВНЕ
ОД ПОПЛАВА

ДЕО:

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Процена угрожености Општине
Баточина има изузетно значајно место и
чини основу превентивне и потребне
заштите од свих врста опасности. То
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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
спасавања од поплава

заштите

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
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;

350

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

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
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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.

-

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
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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 хидролошкoхидрауличким 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
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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 бр. 020-588/20-01 од 18.09.2020.
године и првом именом Решења
Скупштине општине Баточина бр. 020919/20-01
од
18.12.2020.
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
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узбуњивање је трансмисија преко које се
даље прослеђују све информације које
доставља РХМЗ, а односе се на појаве
бујичних падавина. Све информације
добијене од РХМЗ прослеђују се
Штабовима
на
свим
нивоима
(национални, покрајински, окружни,
градски и општински).
Све осмотрене промене битне за
настанак, ток и одбрану од поплава
Центар за обавештавање и узбуњивање
прослеђује штабовима. За одбрану од
бујичних поплава битни су подаци о
наиласку и месту падања јаког пљуска,
наглом топљењу снега, као и рушењу
мостова и саобраћајница услед бујица и
њима покренутих клизишта.
Активност виталних система и
континуитет у раду (медицинска служба,
заштита од пожара, полиција и др.) је
врло битна за све време трајања поплава,
због чега је првенствено неопходно
обезбедити ове институције од плављења.
У оквиру одбране од поплава морају се
благовремено
предузети
одређене
активности
на
комуналној
инфраструктури – електричним и
водоводним инсталацијама, како би се
елиминисала опасност по људске животе
и
ублажила
материјална
штета
(одговорни у виталним органима унапред
дефинишу где, ко и када треба да изврши
прекид снабдевања и поновно укључење
електричне енергије и инсталација).
Одговорни за контролу саобраћаја
предузеће хитне и неопходне мере како
би се спречило загушење и прекид
комуникација,
нарочито
у
време
евентуалне евакуације становништва из
угроженог подручја. Контрола саобраћаја
потребна је за време, пре и после
поплава, дакле у свим фазама одбране и
поплава.
Задаци команданта, заменика
команданта, начелника и повереника
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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;
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-Прима и прати информације у вези
са наиласком олујних облака који му
доставља Хидрометеоролошки завод;
У другој фази – ванредна одбрана
од поплава, Командант општинског
штаба 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...;
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- 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
поплаваКомандант
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
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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
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.
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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 хидролошкохидрауличких 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.
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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
"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);
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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
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телефона 064/2363814, 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 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;
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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

Члан
Општинског
већа

065/920-2001

nenad.milic@sobatocina.org.rs

ПОМОЋНИК
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Начелник
Општинског
штаба за
ванредне
ситуације

064/1342913
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goran.vasiljevic@mup.gov.rs

Лице задужено за проглашење редовне и
ванредне одбране од поплава
Здравко
Младенов
ић

Председник
општине

Небојша
Милосавље
вић

Заменик
председник
а општине

060/3251101

predsednik@sobatocina.org.rs

ПОМОЋНИК
064/2533367

poljoprivreda@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

Небојша
Тракић

Систем
администар
тор

064/2363814

darko.ignjatovic@sobatocina.rs

ПОМОЋНИК

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

064/1775789

opstinabatocina@gmail.com

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.
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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
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.
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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
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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
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.
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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.
361

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

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“
-

ЈП
„Лепеница
Баточина“

ГОДИНА 2021.

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.
Преглед материјално-техничких
средстава којима располаже ЈП
„Лепеница Баточина“, која могу бити
ангажована у периоду одбране од
поплава

Камион Mерцедес 2653 Актос са раоником и посипачем 1
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

034/6841-100
034/6841-101

lepenicabatocina
@hotmail.com

Поред наведених материјално
техничких
средстава,
у
поступку
отклањања последица од поплава биће

Директорр
Драган Бојић

065/8271985
065/8271985

Одговормо лице
Драган Бојић

ангажована и одговарајућа средстава у
власништву других правних субјеката и
физичких лица са подручја општине
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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.

-

Машина „Сат 962-улта“ у
власништву „Теко мининг“
д.о.о. из Баточине. Моб.
069/654725

-

Машина „Volvo“ у власништву
Небојше
Милановића
из
Доброводице. Моб. 063/469104

-

Машина „JCB 3 СХ-мобилни
багер“ у власништву Игора
Владисављевића из Баточине.
Моб. 060/7597777

-

Комбинована машина и трактор
са предњим ножем, рег. ознака
КГ ААТ 85, у власништву
Радојице Матејића из Баточине.
Моб. 064/1368826

-

Машина
„Case
580комбинирка“, пег. Ознака КГ
ААЧ 07, у власништву Златка
Стевановића из Жировнице.
Моб. 063/7791206

Попис машина и опреме у
власништву правних и физичких лица,
која могу бити ангажована у периоду
одбране од поплава

-

Машина „JCB 3 СХ-мобилни
багер“ у власништву „Дамикоп“ из Баточине. Моб. 069/629253

Машина „ЈCB“, рег. ознака „СО
Баточина 131“ у власништву
„Dexing“д.о.о. из Брзана. Моб.
064/1129905

-

Камион
и
утоваривач,
у
власништву „МЦ Јоцић Милун“
из Баточине. Моб. 063/8563150

-

Камион, у власништву Славише
Ђорђевића из Баточине, Моб.
063/8487321

-

-

-

Машина „Case“, рег. ознака „СО
Баточина 126“ у власништву
СЗР „Маша“ из Брзана. Моб.
063/691539

Финансирање одбране од поплава

Машина „Volvo 646“, рег.
ознака „СО Крагујевац 440“ у
власништву Горана Јовановића
из Брзана. Тел. 034/6795425

Финансијска средства за покривање
трошкова редовне и ванредне одбране од
поплава на пољопривредном земљишту
обезбеђује ЈВП "Србијаводе" – Београд.
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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.
ПОДАЦИ
О
ОДГОВОРНИМ
ЛИЦИМА,ОРГАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА,И
ДРУГИМ
ПРАВНИМ
ЛИЦИМА
НАДЛЕЖНИМ
ДИРЕКТНО
ИЛИ
ИНДИРЕКТНО УКЉУЧЕНИМ У ОДБРАНУ
ОД ПОПЛАВА

8.

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
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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:
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,
364

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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, стамбенокомуналне, инспекцијске
послове и инвестиције
Општинске управе општине
Баточина,
15. Јовица Станисављевић,
извршилац за урбанизам и
планску регулативу,
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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
стручнооперативне тимове за специфичне задатке
заштите и спасавања.
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
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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;
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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 020747/19-01
од
25.10.2019.
године
(''Службени гласник општине Баточина'',
21/19).
VII
Ово
„Службеном
Баточина”.

решење
објавити
у
гласнику
општине

Образложење
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
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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.
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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
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 18.12.2020. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о 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. 18/20) у ставу 1.
тачка 10. врши се следећа измена:
„Разрешава се дужности члана
штаба Срђан Лепојевић, вршилац
дужности директора Центра за социјални
рад ''Шумадија'' Баточина.
У штаб именује се за члана
Бранислав Павловић, вршилац дужности
директора Центра за социјални рад
''Шумадија'' Баточина.“
У тачки 18. врши се следећа
измена:
„Разрешава се дужности члана
штаба Мирјана Стајић, директор ПУ
„Полетарац“ Баточина.
У штаб именује се за члана
Виолета Проданић, вршилац дужности
директора ПУ „Полетарац“ 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”.
Образложење
Правни основ за додошење овог
Решења садржан је у одредбама члана 29.
став 1. тачка 3. Закона о смањењу ризика
од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама (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
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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, члана 42.
Закона којим је прописан састав штабова
за ванредне ситуације, члана 43. Закона
којим је прописана надлежност штабова
за ванредне ситуације, као и у одредбама
члана 40. тачка 41) Статута општине
Баточина којим је утврђено 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.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-919/20-01 од 18.12.2020. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Невена Митић
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:
А.
Именују
се
ПОВЕРЕНИЦИ
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
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Редни број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Место
Баточина
Брзан
Бадњевац
Доброводица
Кијево
Жировница
Никшић
Прњавор
Милатовац
Црни Као
Градац

ГОДИНА 2021.

Име и презиме
Ненад Милић
Драгиша Анђелковић
Душан Младеновић
Ђорђе Сарановић
Бојан Миладиновић
Момчило Милановић
Гордана Филиповић
Снежана Стојиљковић
Горан Цветковић
Радован Стијовић
Срђан Мирковић

Телефон
063/637637
065/8624675
064/8540465
064/1138373
062/8830572
063/7708552
063/7203882
069/1865117
065/8933464
064/6786920
069/1185178

Б. Именују се ЗАМЕНИЦИ ПОВЕРЕНИКА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Редни број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Место
Баточина
Брзан
Бадњевац
Доброводица
Кијево
Жировница
Никшић
Прњавор
Милатовац
Црни Као

Име и презиме
Иван Стевановић
Првослав Живковић
Љубомир Радојковић
Иван Аврамовић
Живан Јанковић
Андреја Миленковић
Боцан Јовић
Горан Милићевић
Марина Антић
Марко Вучковић

Телефон
064/3610106
064/2952743
064/2708393
060/5533870
064/2590748
064/3152215
064/1538736
064/1210576
069/5448001
062/337297

11

Градац

Златко Гавриловић

064/4470511

Организационе јединице МУП-а
р. бр.

Назив субјекта

1

2

1.
2.

МУП – ПС - Баточина
МУП – Ватрогасно
спасилачка јединица
Баточина

Телефони

Име и презиме
руководиоца

Посао

Мобилни

3

4

5

Дејан Златић

034/569-453

064/8926744

Драган Младеновић

034/569-452

064/8924447

Органи Општине Баточина
р. бр.

Функција

1
1.
2.

Телефони

Име и презиме
руководиоца

Посао

Мобилни

2

3

4

5

Председник општине
Баточина
Заменик председника

Здравко Младеновић

034/6842118

060/3251101

Небојша Милосављевић

034/6841208

064/2533367
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3.
4.
5.

општине Баточина
Председник Скупштине
општине Баточина
Заменик председника
Скупштине општине
Начелник Општинске
управе
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Невена Митић

034/6841208

065/9202002

Никола Полић

034/6841208

064/6140940

Нина Јевтић

034/6842118

065/9202003

Организационе јединице великих техничких система
р. бр.

Назив субјекта

1

2
ЕПС – ЕД Крагујевац,
Радна једеница Баточина
ТЕЛЕКОМ ИЈКГ,
Баточина
''Михајловић ДОО''
Бензинска станица
Баточина

1.
2.
3.

Телефони
Мобилни
5

Име и презиме
руководиоца
3

Посао
4

Стеван Деспић

034/6841107

064/8342800

Саша Танасијевић

034/6841299

0800/100100

Драгана Стаменковић

034/6841830

063/480029

Остале организације
р. бр.

Назив субјекта

1

2

1.

ЈП „Лепеница Баточина“

Телефони
Посао
Мобилни
4
5
034/6841100
065/8271985
034/6841101

Име и презиме
руководиоца
3
Драган Бојић

Преглед оспособљених правних лица за заштиту и спашањава одређених за
територију општине Баточина
Контакт
телефон
одговорног
лица за
послове ЗиС

Задаци на којима
се правно лице
ангажује за ЗиС

8

9

Драган Бојић

065/8271985

Елементарне
непогоде

Aна Аничић

064/8481538

Медицинска помоћ

телефон/
факс

e-mail

Име и
презиме
руководиоца

1

2

3

4

5

6

Име и
презиме
одговорног
лица за
послове ЗиС
7

1.

ЈП „Лепеница
Баточина“

034/6841-100
034/6841-101

lepenicabatocina@
hotmail.com

Драган Бојић

065/8271985

2.

Дом здравља
Баточина

034/6841-209
034/6841-557

dzbatocina@
open.telekom.rs

Aна Аничић

064/8481538

Ред. број

Назив
правног лица
и седиште

Контакт
телефон
руководиоца
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3.

Црвени крст
Баточина

034/6842-365
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batocina@
redcross.org.rs

Славомирка
Милојевић

064/2591609

ГОДИНА 2021.
Славомирка
Милојевић

064/2591609

________________________________________________________________________________

На основу члана 39. и члана 40.
тачка 6) Статута општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
бр. 9/19), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној дана 30.03.2021.
године, донела је:
ОДЛУКУ
о накнадама одборника, чланова
Општинског већа општине Баточина и
чланова радних тела Скупштине
општине Баточина и Општинског већа
општине Баточина
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право
одборника на накнаду за вршење
одборничке функције и путних трошкова,
право чланова Општинског већа општине
Баточина на накнаду за рад и путних
трошкова, као и право чланова радних
тела Скупштине општине Баточина и
Општинског већа општине Баточина на
накнаду.
Члан 2.
Одборници Скупштине општине
Баточина имају право на накнаду за
вршење одборничке функције у нето
износу
од
6.000,00
динара,
за
присуствовање
седници
Скупштине
општине.
Члан 3.
Чланови радних тела Скупштине
општине Баточина имају право на
накнаду за рад у нето износу од 3.000,00
динара, за присуствовање седници радног
тела Скупштине општине.

Члан 4.
Чланови
Општинског
већа
општине Баточина имају право на
накнаду за рад у нето износу од 4.500,00
динара, за присуствовање седници
Општинског већа.
Члан 5.
Чланови радних тела Општинског
већа општине Баточина имају право на
накнаду за рад у нето износу од 3.000,00
динара, за присуствовање седници радног
тела Општинског већа.
Члан 6.
Одборници Скупштине општине
Баточина, чланови Општинског већа
општине Баточина, чланови радних тела
Скупштине
општине
Баточина
и
Општинског
већа,
који
имају
пребивалиште ван насељеног места
Баточина имају право на накнаду путних
трошкова, у висини цене повратне
аутобуске карте на релацији од места
пребивалишта до места одржавања
седнице, на основу приложене карте за
превоз, односно ако користе сопствени
превоз, исплатиће се накнада трошкова
превоза у висини цене повратне
аутобуске карте на основу попуњене
изјаве и приложене потврде о висини
цене повратне аутобуске карте.
У случају да се путни трошкови из
става 1. не могу обрачунати на описан
начин, примаоци накнаде имају право на
накнаду путних трошкова у висини од 10
% прописане цене за литар погонског
горива по пређеном километру, а на
основу попуњене изјаве и приложеног
фискалног рачуна за утрошено погонско
гориво.
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Повратну аутобуску карту и изјаву
одборници
Скупштине
општине
Баточина, чланови Општинског већа
општине Баточина, чланови радних тела
Скупштине
општине
Баточина
и
Општинског већа општине Баточина
достављају Одељењу за изворне приходе,
привреду, јавне службе и финансије
Општинске управе општине Баточина.
Изјаве из става 1. и 2. овог члана
прописане су на Обрасцима бр.1 и 2. који
су саставни део ове одлуке.
Члан 7.
Накнаде из чланова 2, 3, 4. 5. и 6.
ове Одлуке исплаћују се на текући рачун
примаоца накнаде.
Члан 8.
Даном ступања на снагу ове
Одлуке престаје да важе Одлука о
накнадама одборника, чланова радних
тела Скупштине општине Баточина и
чланова Општинског већа општине
Баточина („Службени гласник општине
Баточина“, бр. 17/20) и Одлука о висини
накнаде члановима повремених радних
тела које образује Скупштина општине
Баточина, Општинско веће општине
Баточина
и
председник
општине
Баточина бр. 020-548/13-01 од 03.09.2013.
године.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-260/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрaшиновић

ГОДИНА 2021.
Образложење

Правни основ за доношење
Одлуке о накнадама одборника, чланова
Општинског већа општине Баточина и
чланова радних тела Скупштине општине
Баточина и Општинског већа општине
Баточина садржан је у одредбама члана
39.
Статута
општине
Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
бр. 9/19) којим је прописано да се право
одборника на накнаду трошкова у вези са
вршењем одборничке функције уређује
посебном одлуком Скупштине општине.
Одредбама члана 40. тачка 6)
Статута општине Баточина („Службени
гласник општине Баточина“, бр. 9/19)
утврђено је да Скупштина општине, у
складу са законом доноси прописе и
друге опште акте из надлежности
општине.
У складу са наведеним одредбама,
овом Одлуком утврђује се право
одборника на накнаду и износи накнаде
трошкова у вези са вршењем одборничке
функције
у
Скупштини
општине
Баточина.
Такође, имајући у виду наведене
одредбе, овом Одлуком истовремено се
утврђује право чланова Општинског већа
општине Баточина на накнаду и износи
накнаде за вршење функције и право
чланова радних тела Скупштине општине
Баточина и Општинског већа општине
Баточина на накнаду.
Образац бр.1
У складу са Одлуком о накнадама
одборника, чланова Општинског већа
општине Баточина и чланова радних тела
Скупштине
општине
Баточина
и
Општинског већа општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
бр.7/21) ____________________ (уписати
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име и презиме) из ____________ (уписати
место
пребивалишта),
___________________
(уписати
одборник/члан Општинског већа/члан
радног тела), Одељењу за изворне
приходе, привреду, јавне службе и
финансије Општинске управе општине
Баточина дајем следећу:

ИЗЈАВУ
За вршење функције користићу
сопствено возило.
Уз изјаву прилажем потврду о
висини цене повратне аутобуске карте.
Сагласан/а сам да Одељење за
изворне приходе, привреду, јавне службе
и финансије Општинске управе општине
Баточина обрачуна и исплати на мој
текући рачун накнаду путних трошкова у
скалду са чланом 6. Одлуке о накнадама
одборника, чланова Општинског већа
општине Баточина и чланова радних тела
Скупштине
општине
Баточина
и
Општинског већа општине Баточина.
У _________________
Дана _____________
Потпис примаоца накнаде
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Скупштине
општине
Баточина
и
Општинског већа општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
бр.7/21) ____________________ (уписати
име и презиме) из ____________ (уписати
место
пребивалишта),
___________________
(уписати
одборник/члан Општинског већа/члан
радног тела), Одељењу за изворне
приходе, привреду, јавне службе и
финансије Општинске управе општине
Баточина дајем следећу:
ИЗЈАВУ
За вршење функције користићу
сопствено
возило
Рег.
ознака
______________, које се покреће на
погонско гориво _______________.
Од места пребивалишта до места
одржавања седнице пређено је укупно
________ километара.
Уз изјаву прилажем фискални
рачун за утрошено погонско гориво.
Сагласан/а сам да Одељење за
изворне приходе, привреду, јавне службе
и финансије Општинске управе општине
Баточина обрачуна и исплати на мој
текући рачун накнаду путних трошкова у
скалду са чланом 6. Одлуке накнадама
одборника, чланова Општинског већа
општине Баточина и чланова радних тела
Скупштине
општине
Баточина
и
Општинског већа општине Баточина.

______________________

У _________________

Бр.л.к.
______________________

Дана _____________
Потпис примаоца накнаде

Образац бр.2
______________________
У складу са Одлуком о накнадама
одборника, чланова Општинског већа
општине Баточина и чланова радних тела

Бр.л.к.
______________________
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На основу члана 7. и 9. Закона о
платама у државним органима и јавним
службама („Сл. гласник РС“, бр. 34/2001,
62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др.
закона, 116/2008 - др. закони, 92/2011,
99/2011 - др. закон, 10/2013, 55/2013,
99/2014, 21/2016 - др. закон, 113/2017 др. закони, 95/2018 - др. закони, 86/2019 др. закони и 157/2020), члана 2. и 5.
Уредбе о коефицијентима за обрачун и
исплату плата именованих и постављених
лица и запослених у државним органима
(„Сл. гласник РС“, бр. 44/2008 пречишћен текст, 2/2012, 113/2017 - др.
закон, 23/2018, 95/2018 - др. закон,
86/2019 - др. закон и 157/2020 - др. закон)
и члана 40. тачка 6) Статута општине
Баточина („Службени гласник општине
Баточина“, бр. 9/19), Скупштина општине
Баточина, на седници одржаној дана
30.03.2021. године, донела је:
О Д Л У К У
о утврђивању коефицијената за
обрачун и исплату плата изабраних,
именованих и постављених лица у
органима општине Баточина
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се
коефицијенти за обрачун и исплату плата
изабраних, именованих и постављених
лица у органима општине Баточина.
Члан 2.
Изабраним,
постављеним
и
именованим лицима у органима општине
Баточина, у смислу закона и ове Одлуке,
сматрају се:
- лица која бира, поставља или
именује
Скупштина
општине
Баточина;
- лица која поставља Председник
општине Баточина.
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Члан 3.
Коефицијент за обрачун и исплату
плата изабраних лица износи:
- за
Председника
општине
Баточина - 7,74;
- за заменика Председника општине
Баточина - 6,75;
- за члана Општинског већа на
сталном раду – 5,80
Члан 4.
Коефицијент за обрачун и исплату
плата постављених лица износи:
- за
помоћника
Председника
општине Баточина -14,85, који се увећава
за додатни коефицијент 5,7, по основу
сложености и одговорности посла.
- за секретара Скупштине општине
Баточина -14,85, који се увећава за
додатни коефицијент 2,7, по основу
сложености и одговорности посла.
Коефицијент из става 1. овог
члана увећава се за 30% по основу
сложености и одговорности посла.
Члан 5.
Председнику Скупштине који не
обавља функцију на сталном раду
припада месечна накнада у нето износу
од 40.000,00 динара, са припадајућим
порезима и доприносима.
Заменику председника Скупштине
који не обавља функцију на сталном раду
припада месечна накнада у нето износу
од 40.000,00 динара, са припадајућим
порезима и доприносима.
Члан 6.
Основицу за обрачун и исплату
плата
изабраних,
именованих
и
постављених лица утврђује Влада
Републике Србије.
Члан 7.
Појединачна решења за обрачун и
исплату плата у складу са овом одлуком
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донеће Одбор за избор, именовања,
прописе, управу, награде и признања.
Члан 8.
Даном ступања на снагу ове
Одлуке престаје да важи Одлука о
утврђивању коефицијената за обрачун и
исплату плата изабраних, именованих и
постављених лица у органима општине
Баточина („Службени гласник општине
Баточина“, бр. 17/20).
Члан 9.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-261/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрaшиновић
____________________________
На основу члана 40. тачка 6) и 124.
став 1. Статута општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
бр. 9/19) и на основу учешћа Општине
Баточина
у
спровођењу
пројекта
“Увођење
географско-информационог
система у општинама Рача, Баточина и
Лапово“, број: 401-184/19-01, у складу са
Уговором о донацији: UNOPS-EUPRO2019-GRANT-113, Скупштина општине
Баточина,
на
седници
одржаној
30.03.2021. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ГЕОГРАФСКОМ
ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

I

ГОДИНА 2021.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови
увођења,
организације
израде
и
функционисања
Географског
информационог
система
општине
Баточина (у даљем тексту: ГИС),
међусобни односи делова система и
начин пружања услуга корисницима,
односно другим правним и физичким
лицима.
Члан 2.
ГИС представља систем за
прикупљање,
обраду,
анализу,
управљање, приказивање и одржавање
просторно оријентисаних и других
информација и података, који су раније
били чувани у аналогном и дигиталном
облику.
Основни циљ успостављања ГИСа је добијање поузданог заједничког
информационог система на нивоу
локалне самоуправе, који ће служити као
алат за ефикасније, економичније и
модерније
управљање
општинским
ресурсима.
Члан 3.
Оснивач и власник ГИС‐а је
Општина Баточина (у даљем тексту:
Општина).
Послове у вези са ГИС-ом
обављају
Комисија
за
праћење
реализације Географског информационог
система (у даљем тексту: Комисија за
ГИС) и Радна група за организацију
израде
Географског
информационог
система општине Баточина (у даљем
тексту: Радна група за ГИС).

ГИС

Члан 4.
Комисија за ГИС и Радна група за
образованe
су
Решењем
375

БРОЈ VII

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

председника општине Баточина број: 020221/21-II до 23.03.2021. године.
Послови и задаци Комисије за
ГИС и Раднe групe за ГИС утврђени су
решењем о образовању из става 1. овог
члана.
Члан 5.
Послови
администрирања и
одржавања ГИС система поверавају се
Одељењу за општу управу, људске
ресурсе и послове органа општине,
односно Одсеку пријемне канцеларије,
протокола и техничко - помоћне послове
Општинске управе општине Баточина.
Опис послова обухвата припрему
база података и апликација за коришћење
у систему, координацију послова на
креирању и одржавању база података
корисника и перманентни развој система.
Члан 6.
Стручне
и
административне
послове за потребе Комисије за ГИС и
Радне групе за ГИС обавља Одељење из
члана 5. ове одлуке.
Члан 7.
Функционисање и развој ГИС-а
финансира се из средстава општине
Баточина, у складу са усвојеним
Програмом који доноси Комисија за ГИС.
II

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.
ГИС чине следећи сегменти:
хардвер,
софтвер,
подаци,
администратори,
чланови
система,
корисници система, методе и процедуре.
Хардвер је физичко рачунарско
окружење у коме ГИС ради.
Софтвер обезбеђује функције и
алате неопходне за прикупљање, обраду,
анализу, управљање, приказивање и
оджавање података о простору.
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Кључне
компоненте
ГИС
софтвера су:
- алати за унос и обраду
просторних информација;
- системи за управљање базама
података;
- алати за подршку просторним
упитима,
анализама
и
визуелизацији;
- графички
кориснички
интерфејс
за
једноставно
коришћење алата.
Подаци у дигиталном облику су
растерски, векторски и алфанумерички.
Администратори
система
су
техничка лица која развијају и одржавају
систем.
Чланови
система
су
јавна
предузећа, установе и друга правна лица,
која су са Општином закључила уговор о
приступању ГИС‐у.
Корисници система су правна и
физичка лица која користе расположиве
податке ГИС-а.
Методе чине планови и правила
функционисања ГИС‐а.
Процедуре су утврђена правила
поступања у оквиру ГИС-а.
Члан 9.
Под активностима у формирању,
функционисању
и
развоју
ГИС‐а
подразумевају се: унос података, обрада,
управљање,
упити
и
анализе,
визуелизација,
извештавање
и
дистрибуција.
Унос
података
подразумева
постојање
истих
у
одговарајућем
дигиталном
формату.
Поступак
превођења података у одговарајући
формат назива се конверзија, при чему се
поступак конверзије из аналогног у
дигитални облика назива дигитализација.
Обрада је одређени вид дораде у
циљу прилагођавања унетих података
систему.
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Управљање
подразумева
манипулацију подацима ‐ организовање,
уређивање и одржавање базе података.
Упити и анализе представљају
процес којим се од постојећих података
унетих
у
систем,
специјалним
поступцима
добијају
изведене
информације које су предмет анализе.
Визуелизација и извештавање
подразумева
визуелно
приказивање
добијених резултата упита у дигиталној
или аналогној форми и њихово тумачење.
Дистрибуција је кретање података
између чланова ГИС‐а, правних и
физичких лица – корисника система и сл.
Члан 10.
Под
члановима
система
подразумевају се сва јавна предузећа,
установе и друга правна лица која са
Општином закључе уговор о приступању
систему.
Одлуку о пријему у систем доноси
Комисија за ГИС, на основу закључка
правног лица о приступању или на
предлог Радне групе за ГИС.
Одлука је основ за потписивање
споразума о сарадњи на развоју ГИС-а.
Споразум о сарадњи потписују
општина и институције -чланице радне
групе за ГИС.
Члан 11.
Корисници ГИС‐а су правна и
физичка лица, која имају потребу да
приступају базама података и користе
расположиве информације у оквиру
делатности коју обављају.
Корисници ГИС‐а подносе захтев
за приступ базама података и коришћење
расположивих информација (у даљем
тексту: захтев) Радној групи за ГИС.
У захтеву Корисници ГИС‐а
наводе делатност коју обављају, врсту
потребних података и временски период
коришћења.
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Одлуку о захтеву доноси Радна
група за ГИС.
Радна група за ГИС може тражити
допуну захтева подацима који су од
значаја за доношење ове одлуке.
Физичка
лица
могу
бити
корисници ГИС‐а уз потврду да у оквиру
одређене институције (школе, факултети,
институти, научне установе и сл.)
обављају послове за које су им потребни
подаци (семинарски, дипломски и научни
радови и слично) уз сагласност Радне
групе за ГИС.
Члан 12.
Посебан вид коришћења ГИС‐а је
могућност да се на WEB презентацији
ГИС‐а означи локација заинтересованог
правног лица, са основним подацима
(адреса, бројеви телефона, WEB адреса и
друго).
Члан 13.
Накнада за коришћење података
садржаних у ГИС‐у Општине и за
означавање локације заинтересованог
правног лица на WEB презентацији
ГИС‐а утврђују се актом којим се
утврђују накнаде за рад органа
Општинске управе.
III

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-262/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
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На основу члана 20. став 1. тачка
15. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС'', бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон и
47/2018), члана 43. став 1. тачка 12.
Закона о смањењу ризика од катастрофа
и управљању ванредним ситуацијама
(„Сл. гласник РС“, бр. 87/2018) и члана
40. тачка 41) Статута општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
бр. 9/19), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној дана 30.03.2021.
године, донела је:
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

РЕШЕЊЕ
о усвајању Годишњег извештаја о раду
Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Баточина за 2020.
годину
I
УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о
раду Општинског штаба за ванредне
ситуације општине Баточина за 2020.
годину.
II
Годишњи
извештај
о
раду
Општинског штаба за ванредне ситуације
општине Баточина за 2020. годину,
усвојен на седници Општинског штаба за
ванредне ситуације, одржаној дана
22.01.2021. године, заведен под бројем
217-2/21-01, саставни је део овог решења.
III
Ово
„Службеном
Баточина“.

Решење
објавити
у
гласнику
општине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-263/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрaшиновић

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Јануар, 2021. Године
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На основу члана 43. став 1. тачка
12. Закон о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Сл. гласник РС“, број
87/2018) и члана 15. Уредбе о саставу,
начину и организацији рада штабова за
ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ бр.
27/2020), Општински штаб за ванредне
ситуације на територији општине
Баточина на седници одржаној дана
22.01.2021. године, донео је
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2020.
ГОДИНУ
Општински Штаб за ванредне
ситуације на територији општине
Баточина (у даљем тексту: Штаб) је у
2020. години у складу са Законом о
смањењу ризика од катастрофа и
управљању ванредним ситуацијама („Сл.
гласник РС“, број 87/2018), као и Уредбе
о саставу, начину и организацији рада
штабова за ванредне ситуације („Сл.
гласник РС“ бр. 27/2020) реализовао низ
активности, донео важне закључаке,
наредбе и препоруке, извршио измене и
допуне већ постојећих одлука, учествовао
у изради и доношењу одлука од значаја за
област ванредних ситуацја али и
планирао низ задатака који би требало да
се реализују у наредном периоду, тј. у
следећој 2021. години, а који су
прецизирани у предлогу Годишњег плана
рада Штаба за ванредне ситуације у 2021.
години.
У 2020. години, одржана је 21
седница Штаба, од тога 3 редовне и 18
ванредних.
Велики број ванредних седница
одржан је због проглашења ванредног
стања на територији Републике Србије
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услед појаве и ширења корона вируса.
Ванредно стање је трајало више од 50
дана, тачније од 15. марта 2020. године па
све до 06. маја 2020. године. Општински
Штаб је одмах реаговао, па је већ 16.
марта одржана прва ванредна седница и
од тог момента Штаб постаје носилац
свих активности везаних за спречавање
појаве и ширања заразе. За време
ванредног стања, као и неколико дана
након укидања, одржано је укупно 11
ванредних седница на којима је донесен
низ закључака, наредби и препорука.
Паралелно
са
републичким
мерама, Штаб је одмах донео и низ својих
мера од којих се између осталог
издвајају:
формирање
општинског
контакт центра за становнике општине
Баточине, организовање волонтерске
службе за доставу основних животних
намирница, лекова и средстава за
хигијену старијим и болесним лицима,
хитна
набавка
заштитних
маски,
рукавица и средстава за хигијену за све
службе на територији општине Баточина,
дезинфекција
улица
и
објеката
заједничког рада и становања, набавка
трајних заштитних маски за сваког
становника општине Баточина, набавка
пакета хране и средстава за личну
хигијену корисницима социјалне помоћи,
а касније и пензионерима са примањима
до 30.000,00 динара, набавка и
постављање
контејнера
са
дезинфекционим средством (натријум
хипохлорит) за потребе становништва...
Након 2 месеца од укидања
ванредног стања, тачније 08. јула 2020.
године, услед наглог повећања броја
заражених корона вирусом на територији
општине
Баточина,
Дом
здравља
Баточина је упутио предлог Штабу за
увођење
ванредне
ситуације
на
територији општине Баточина. Штаб је,
имајући у виду оправданост предлога,
хитно упутио команданту Штаба379
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председнику општине препоруку о
увођењу ванредне ситуације. Дана 09.
јула 2020. године, председник општине
Баточина је донео Одлуку о увођењу
ванредне ситуације на територији
општине
Баточина.
Одмах
након
проглашења ванредне ситуације, донет је
закључак са 17 мера којима су уведене
забране, предлози и препоруке, како би се
спречило даље ширење заразе и повећање
броја оболелих. Након нешто више од
месец дана, тачније 13. августа 2020.
године, Дозм здравља Баточина, услед
стабилизације ширења заразе и осетног
пада броја инфицираних, предлаже
Штабу укидање ванредне ситуације.
Штаб 14. августа 2020. године доноси
закључак, а истог дана и председник
општине Одлуку о укидању ванредне
ситуације на територији општине
Баточина.
Упркос бројним изазовима и
непознаницама које је донела пандемија
изазвана корона вирусом, Штаб је
максималним трудом и залагањем
успешно успео да се избори са свим
проблемима и стави под контролу
ширење заразе, а све у циљу заштите
живота и здравља становника општине
Баточина.
На редовним седницама Штаба
донет је низ предлога и закључака који су
прослеђени СО Баточина на усвајање у
форми одлука. Све заказане седнице
Штаба су уредно одржане, увек са
постојањем
кворума
за
рад,
са
конструктивним
дискусијама
и
предлозима. Планирани задаци и главне
активности предвиђене Планом рада за
2020. годину су већином успешно
реализоване,
упркос
изазовима
и
проблемима насталим корона вирусом.
Од најважнијих закључака треба
издвојити да је Штаб добио новог
начелника, те је уместо досадашњег
начелника Душана Дељанина, именован
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Горан Васиљевић, представник Управе за
ванредне ситуације Крагујевац, као и
претходни начелник. Донето је Решење о
образовању новог Штаба за ванредне
ситуације на територији општине
Баточина, израђен је и усвојен нови
Пословник о раду Штаба, усвојен је План
рада Штаба за 2021. годину, као и
Оперативни план заштите од поплава за
2020. годину.
У току 2020. године, Штаб је
донео 20 закључака, 4 наредбе и 3
препоруке.
У 2020. години из буџета је
издвојено 1.200.000,00 динара са ПДВ-ом
за спровођење превентивних мера за
заштиту од поплава, и то 600.000,00
динара за израду пројектно техничке
документације за уређење водотокова
другог реда и 600.000,00 динара за
уређење водотокова 2. реда. ЈП
„Лепеница“ Баточина је у оквиру
редовног одржавања зелених површина
вршила кошење и сечење растиња на
путним
каналима,
притокама
и
водотоковима 2. реда, као и чишћење
водопропуста на свим каналима и
водотоковима 2. реда.
Од пет противградних станица, где
су претходних година биле активне само
две, Општина Баточина је потписивањем
уговора о додатном стимулисању
стрелаца ставила у функцију свих пет
противградних станица, тако да је
противградна заштита функционисала у
пуном капацитету, те у 2020. години није
забележена штета од града.
Водоснабдевање је било уредно, с
тим што се у јулу месецу, као и
претходних
година
бележи
већа
потражња за техничком водом, посебно у
селима Брзан, Доброводица и Кијево.
Одржавање путних праваца у
зимском периоду је и поред неколико
снежних дана било уредно и ефикасно.
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Није забележена појава већих
пожара на отвореном.
Годишњим планом рада за 2020.
годину планирано је укупно 13 редовних
задатака, за које се може рећи да су
већином реализовани, осим задатка обуке
и оспособљавања команданта, заменика
команданта, начелника, чланова штаба,
повереника,
заменика
повереника,
оперативно-стручних тимова, јединица
опште намене, као и органа привредних
друштава и других правних лица од
значаја за заштиту и спасавање, управо
због пандемије корона вирусом.
Мора се напоменути да је сарадња
са МУП-ом, Сектором за ванредне
ситуације,
Управом
за
ванредне
ситуације Крагујевац веома добра, као и
координација и рад служби од значаја за
заштиту и спасавање.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БАТОЧИНА
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број 217-2/21-01
Датум: 22.01.2021. године
БАТОЧИНА
КОМАНДАНТ ШТАБА
___________________
Здравко Младеновић
____________________________
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општине Баточина („Службени гласник
општине Баточина“, бр. 9/19), Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
дана 30.03.2021. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о другој 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“, бр. 18/20 и
27/20) у ставу 1. тачка 1. врши се следећа
измена:
„Разрешава се дужности члана
штаба Невена Митић, председник
Скупштине општине Баточина.
У штаб именује се за члана
Марија
Митрашиновић,
председник
Скупштине општине Баточина.“
II У
осталом делу Решење о
образовању Општинског штаба за
ванредне ситуације на територији
општине Баточина остаје непромењено.
III Ово
„Службеном
Баточина”.

Решење
објавити
у
гласнику
општине

Образложење
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

Правни основ за додошење овог
Решења садржан је у одредбама члана 29.
став 1. тачка 3. Закона о смањењу ризика
од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама (у даљем 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.
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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 општине, члана 42.
Закона којим је прописан састав штабова
за ванредне ситуације, члана 43. Закона
којим је прописана надлежност штабова
за ванредне ситуације, као и у одредбама
члана 40. тачка 41) Статута општине
Баточина којим је утврђено 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.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-264/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
____________________________
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, 23/2019, 128/2020 – други
закон), чланова 34-36. Правилника о раду
Савета
за
координацију
послова
безбедности саобраћаја на путевима
("Службени гласник РС", бр. 8/2020) и
члана 40. Статута општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
бр. 9/19), Скупштина општине Баточина,
на седници одржаној дана 30.03.2021.
године, донела је:
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ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извештаја о стању
безбедности саобраћаја на подручју
општине Баточина за период 01.01.2020.
– 31.12.2020. године
I Усваја се Извештај о стању
безбедности саобраћаја на подручју
општине Баточина за период 01.01.2020. –
31.12.2020. 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“.
Образложење
Правни основ за доношење овог
закључка садржан је у одредбама члана
14. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима и члана 35.
Правилника
о
раду
Савета
за
координацију
послова
безбедности
саобраћаја на путевима (у даљем тексту:
Правилник) којим је прописано да
надлежни извршни орган јединице
локалне самоуправе, општинско веће,
подноси скупштини извештај о стању
безбедности саобраћаја на том подручју
најмање двапут годишње.
Одредбама члана 34. став 2 и
члана 35. став 2. Правилника прописано
је да Савет подноси извештај о стању
безбедности саобраћаја на путевима
надлежном органу најмање два пута
годишње, односно извештај о стању
безбедности саобраћаја на путевима
састављен за првих шест месеци текуће
године, подноси се скупштини на
седници након 31. јула за текућу годину,
односно за период од годину дана
подноси се након 31. јануара наредне
календарске године..
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Општинско
веће
општине
Баточина, у складу са наведеним
одредбама подноси Супштини општине
Извештај о стању безбедности саобраћаја
на подручју општине Баточина за период
01.01.2020. – 31.12.2020. године, заведен
под бројем 020-138/21-IV од 22.02.2021.
године, који је поднео Савет за
безбедност саобраћаја на путевима
општине Баточина.
Имајући
у
виду
наведено,
предлаже се Скупоштини општине
Баточина да донесе Закључак о усвајању
Извештаја
о
стању
безбедности
саобраћаја
на
подручју
општине
Баточина за период 01.01.2020. –
31.12.2020. године, у дотом тексту.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-265/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрaшиновић
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, 23/2019, 128/2020 – други
закон) и чланова 34-36 . Правилника о раду
Савета
за
координацију
послова
безбедности саобраћаја на путевима
("Службени гласник РС", број 8/2020),
Савет за безбедност саобраћаја на
путевима општине Баточина, на седници
одржаној дана 22.02.2021. године, усвојио
је
ИЗВЕШТАЈ
о стању безбедности саобраћаја на
подручју општине Баточина
за период 01.01.2020. – 31.12.2020. године
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Праћење апсолутних показатеља
безбедности саобраћаја (број и последице
саобраћајних незгода) представља један
од најчешће коришћених елемената за
праћење стања безбедности саобраћаја на
одређеном подручју, планирање мера и
активности
и
праћење
ефеката
примењених мера
Овај извештај садржи основне
податке о стању безбедности саобраћаја
на територији општине Баточина. У
извештају се налазе подаци о тренду који
је
успостављен
у
претходном
петогодишњем
периоду
(2016-2020.
година) када је у питању број
саобраћајних незгода (СН) и број
погинулих (ПОГ) и повређених (ПОВ)
лица у саобраћајним незгодама на
територији општине Баточина, као и
анализа
временске
и
проссторне
дистрибуције
СН
са
настрадалим
учесницима. Извршена је анализа стања
безбедности саобраћаја за различите
категорије учесника у саобраћају, у
односу на својство учешћа, категорију
возила у којој су се налазили и безбедно
понашање учесника у саобраћају. За
сваку
од
посматраних
категорија
учесника у саобраћају су приказани
основни подаци о стању безбедности
саобраћаја и околностима настанка
саобраћајних незгода у којима су
учествовали.
Осим горе поменутих анализа,
Извештај садржи и податке о тренутном
стању
безбедности
саобраћаја
на
територији општине Баточина, у односу на
циљеве
дефинисане
Националном
стратегијом безбедности саобраћаја (за
период 2015-2020. година), као и преглед
најважнијих активности и мера које су
предузете у претходном периоду са
прегледом
утрошених
финансијских
средстава и активности које је потребно
реализовати у будућем периоду са циљем
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унапређења безбедности саобраћаја на
подручју општине Баточина.
СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Током 2020. године, на подручју
које покрива Полицијска станица
Баточина, догодило се укупно тридесет
(30) саобраћајних незгода, где се уочава
благо смањење броја саобраћајних
незгода у односу на претходних пет
година.
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У посматраном периоду, догодила
се једна (1) незгода са погинулим лицима,
тринаест (13) СН са повређеним лицима и
шеснаест (16) СН са материјалном
штетом (Табела број 1.).
У периоду од 2016.-2020. године,
догодило се укупно 166 саобраћајних
незгода. Од тога, у посматраном периоду
догодило се 9 СН са погинулим лицима,
69 СН са повређеним лицима и 88 СН са
материјалном штетом
Табела
незгода

број

2016. г. 2017. г. 2018. г.
Број саобраћајних незгода
36
43
32
Број СН са погинулим лицима
2
2
1
Број СН са повређеним лицима
14
19
17
Број СН са материјалном штетом
20
22
14
Када су у питању незгоде са
настрадалим
лицима,
на
основу
табеларних података уочава се благо
повећање укупног броја настрадалих
лица него у истом периоду претходних
година. (Табела број 2.)
Током 2020. године, настрадало
је 24 лица, од тога је једно (1) лице

Укупно настрадало лица
Број погинулих лица
Број тешко повређених лица
Број лако повређених лица

саобраћајних

2019. г.
25
3
6
16

2020. г.
30
1
13
16

погинуло, седам (7) тешко повређено и
шеснаест (16) лица лакше повређено.
Укупан број настрадалих лица у
периоду од 2016.-2020. године је 113, од
чега је укупно 9 погинуло, 33 тешко
повређено и 71 лако повређено.
Табела број 2.Последице незгода са
настрадалим лицима

2016. г. 2017. г. 2018. г.
22
25
23
2
2
1
7
5
7
13
18
15

Уколико се посматра структура
настрадалих лица по категоријама, у
2020. години највише је било путника
(12) и возача путничких возила (7).
Настрадало је 2 возача теретних/скупих
возила и једно лице из категорије возача
трактора,
радних
машина,
мотокултиватора. (Табела број 3.).

1.Број

2019. г.
19
3
7
9

2020. г.
24
1
7
16

Посматрајући
статистичке
(табеларне) податке из претходних пет
година
уочава
се
пораст
броја
настрадалих путника, док се за остале
категорије број смањује или остаје исти.
Табела број 3.
Настрадала лица по
категорији учесника у саобраћају
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2016.г 2017.г 2018.г 2019.г
Укупно
22
25
23
19
возачи пут. возила
7
7
5
5
возачи тер./скупа возила
1
2
1
3
возачи аутобуса
0
1
1
0
возачи тракт., рад.машине, мотокултиватора
1
1
2
0
возачи мотоц., мопеда, трицикла, четвороц.
2
3
1
1
возачи запрежног возила
0
0
0
0
пешаци
5
1
3
0
путници
3
9
6
8
возачи бицикла
4
3
4
2
-

У
погледу
просторне
диструбуције саобраћајних незгода за
2020. годину, најугроженији путеви су
ДП IБ реда, број пута 24 Баточина –
Крагујевац (Табела број 4.)
- На ДП IБ реда, број пута А1
Београд – Ниш догодило се 8 СН;
- На ДП IБ реда, број пута 24
Баточина- Крагујевац догодило се
12 СН;
- На ДП IIА реда, број пута 158
Велика Плана-Ћуприја догодила
се 1 СН;

-

Погинуло
лица

Тешко
повређено
лица

Лако
повређено
лица

ДП IIА реда, број пута 158

Само са
материјално
м штетом

ДП IБ реда, број пута 24
Баточина – Крагујевац

Табела број 4. Просторна
дистрибуција саобраћајних незгода за
период од 2016. до 2020 год.

Са
настрадалим
лицима

ДП IА реда, број пута А1
Београд - Ниш

2020
2019
2018
2017
2016
2020
2019
2018
2017
2016
2020

-

На осталим локалним путевима
догодило се 5 СН;
На некатегорисаним путевима
догодила се 1 СН ;
На улицама у насељу догодило се
3 СН ;

Укупно СН

Година

ПРОСТОРНА ДИСТРИБУЦИЈА СН

2020.г
24
7
2
0
1
0
0
1
12
1

8
10
8
10

2
0
1
2

6
10
6
8

0
0
1
0

0
0
0
0

2
0
1
2

12
7
12
14

6
2
7
9

6
5
5
5

0
2
0
1

3
5
2
3

9
4
6
9

1

0

0

1

0

0
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2019
2018
2017
2016
2020
2019
2018
2017
2016
2020
2019
2018
2017
2016
2020
2019
2018
2017
2016

3
1
4

3
0
2

1
1
2

0
0
0

1
0
0

2
0
2

5
2
1
6

2
2
0
3

3
0
0
3

0
1
0
1

1
0
1
1

1
1
0
0

1
0
2
1

1
0
2
1

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
2
1

0
0
0
0

3
3
8
8

1
3
4
4

2
0
4
4

0
0
0
0

1
1
9
9

0
2
3
5

ВРЕМЕНСКА ДИСТРИБУЦИЈА СН
Преглед саобраћајних незгода, са
настрадалим лицима, по месецима у
2016. години:
-

-

Јануар: Догодиле су се три
саобраћајна незгоде са настрадалим
лицима, у којима је шест лица
задобило телесне повреде, и то два
лица у својству возача, који су
задобили тешке телесне повреде, а
четири лица су задобила лаке телесне
повреде, од којих једно лице у
својству возача, а три лица у својству
путника. Укупна материјална штета у
овим незгодама је 275.000 динара.
Фебруар: Није било саобраћајних
незгода са настрадалим лицима.
Март: Догодиле су се две саобраћајна
незгоде са настрадалим лицима, у
којима је два лица задобило телесне
повреде, и то једно лице у својству
возача је погинуло, а једно лице у
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-

-

-

својству возача је задобило лаке
телесне повреде. Укупна материјална
штета у овим незгодама је 150.000
динара.
Април:
Догодила
се
једна
саобраћајна незгода са настрадалим
лицима, у којима је два лица задобило
телесне повреде, и то оба лице у
својству пешака. Укупна материјална
штета у овој незгоди је 0 динара.
Мај: Догодиле су се две саобраћајна
незгоде са настрадалим лицима, у
којима је два лица задобило телесне
повреде, и то једно лице у својству
возача је задобило лаке телесне
повреде, а једно лице у својству
пешака је задобило тешке телесне
повреде. Укупна материјална штета у
овим незгодама је 240.000 динара.
Јун: Није било саобраћајних незгода
са настрадалим лицима.
Јул: : Догодиле су се две саобраћајна
незгоде са настрадалим лицима, у
којима је два лица задобило телесне
повреде, и то оба лице су у својству
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возача
задобила тешке телесне
повреде. Укупна материјална штета у
овим незгодама је 23.000 динара.
Август: Догодиле су се четири
саобраћајна незгоде са настрадалим
лицима, у којима су пет лица
задобила телесне повреде, и то једно
лице у својству возача је погинуло,
једно лице у својству возача је
задобило тешке телесне повреде,
једно лице у својству возача је
задобило лаке телесне повреде, док су
два лица у свјству пешака задобила
лаке
телесне
повреде.
Укупна
материјална штета у овим незгодама
је 10.000 динара.
Септембар: Није било саобраћајних
незгода са настрадалим лицима.
Октобар:
Догодила
се
једна
саобраћајна незгода са настрадалим
лицима, у којој је једно лице задобило
телесне повреде, и то у својству
пешака, којом приликом је задобило
тешке телесне повреде. Укупна
материјална штета у овој незгоди је
3.000 динара.
Новембар: Није било саобраћајних
незгода са настрадалим лицима.
Децембар:
Догодила се једна
саобраћајна незгода са настрадалим
лицима, у којој су два лица задобило
телесне повреде, и то у својству
возача, којом приликом су оба лица
задобила лаке телесне повреде.
Укупна материјална штета у овој
незгоди је 360.000 динара.

На основу, исказаног прегледа,
долазимо до закључка, да је стање
безбедности саобраћаја у 2016. години,
што се тиче саобраћајних незгода са
настрадалим лицима, било најповољније
у току месеца Фебруара, Јуна,
Септембра и Новембра 2016. године,
када није било саобраћајних незгода са
настрадалим лицима. У току осталих
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месеци,
саобраћајне
незгоде
са
настрадалим лицима, су равномерно
уравнотежене.
По тежини насталих последица,
најугроженији су месец Март и Август
2016. године када су се догдиле две СН у
којима су два лица погинула, а пет лица
је повређено.
Преглед
временске
дистрибуције
саобраћајних незгода са настрадалим
лицима, по данима у недељи, као и по
часовима у току дана, у току 2016.
године:
Највише саобраћајних незгода са
настрадалим лицима, у току 2016.
године,
гледајући
по
данима,
догодило се у понедељак три (3),
уторак четири (4), среда три (3),
четвртак једна (1), петак једна (1),
субота без незгода (0), недеља четири
(4).
Из свега закључујемо да су СН са
настрадалим
лицима
равномерно
распоређене по свим данима у недељи,
сем суботе, док су најугроженији дани
понедељак, уторак, среда и недеља.
- Што се тиче часова у току дана, у
којима су се догађале саобраћајне
незгоде са настрадалим лицима у току
2016. године, долазимо до закључка
да се највећи број саобраћајних
незгода догодио у временском
периоду од 09,00 до 15,00 часова, када
су се догодиле
десет (10)
саобраћајних незгода. У периоду од
15,00 до 22,00 часова, догодило се пет
(5) саобраћајних незгода,
Из свега напред наведеног, што се
тиче дана у коме се саобраћајна
незгода са настрадалим лицем
догодила, уочава се да се највећи број
незгода догодио у понедељак, уторак,
среду и недељу, а што се тиче
временског дешавања саобраћајне
-
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незгоде са настрадалим лицима,
уочава се да се највећи број
саобраћајних незгода догодио у
периоду од 09,00 до 15,00 часова.
Угроженост учесника у саобраћају
за време викенда, верских и државних
празника је задовољавајућа за читав
анализирајући период, где можемо
сматрати да је стање задовољавајуће, с
обзиром да су се у овом периоду
догодиле три (3) саобраћајне незгоде са
настрадалим лицима.
Преглед саобраћајних незгода, са
настрадалим лицима, по месецима у
2017. години:
-

-

-

-

Јануар: Догодиле су се две
саобраћајна незгоде са настрадалим
лицима, у којима су три лица
задобило лаке телесне повреде, и то
сва три лица у својству возача
моторних возила. Укупна материјална
штета у овим незгодама је 460.000
динара.
Фебруар:
Догодила
се
једна
саобраћајна незгода са настрадалим
лицима, у којима је једно лице
задобило лаке телесне повреде, у
својству возача моторног возила.
Укупна материјална штета у овој
незгоди је 295.000 динара.
Март: Догодила се једна саобраћајна
незгода са настрадалим лицима, у
којима је једно лице задобило лаке
телесне повреде, у својству возача
моторног возила. Укупна материјална
штета у овој незгоди је 240.000
динара.
Април: Догодиле су се две
саобраћајна незгоде са настрадалим
лицима, у којима је једно лице, у
својству возача моторног возила

-

-

-

-
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задобило тешке телесне повреде, док
је једно лице, у својству возача
бицикла (мотоцикла), задобило лаке
телесне повреде. Укупна материјална
штета у овим незгодама је 310.000
динара.
Мај: Није било саобраћајних незгода
са настрадалим лицима.
Јун: Није било саобраћајних незгода
са настрадалим лицима.
Јул: : Догодила се једна саобраћајна
незгода са настрадалим лицима, у
којима је једно лице задобило лаке
телесне повреде, у својству возача
бицикла
(мотоцикла).
Укупна
материјална штета у овој незгоди је
50.000 динара.
Август: Догодиле су се четири
саобраћајна незгоде са настрадалим
лицима, у којима су четири лица
задобила телесне повреде, и то једно
лице у својству возача бицикла
(мотоцикла), и једно лице у својству
путника су задобила тешке телесне
повреде, једно лице у својству возача
бицикла (мотоцикла) и једно лице и
својству пешака су задобила лаке
телесне повреде. Укупна материјална
штета у овим незгодама је 128.500
динара.
Септембар: Догодила се једна
саобраћајна незгода са погинулим
лицем у својству возача мопеда, и
једна
саобраћајна
незгода
са
повређеним лицима у којима су три
лица задобила лаке телесне повреде, и
то једно лице у својству возача
бицикла (мотоцикла), а два лица у
својству путника. Укупна материјална
штета у овим незгодама је 580.000
динара.
Октобар:
Догодила
се
једна
саобраћајна незгода са погинулим
лицем у својству возача моторног
возила, и једна саобраћајна незгода са
повређеним лицима у којој је једно
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лице задобило лаке телесне повреде у
својству путника. Укупна материјална
штета у овим незгодама је 380.000
динара.
Новембар: Догодиле су се три
саобраћајна незгоде са настрадалим
лицима, у којима су четири лица
задобила телесне повреде, и то једно
лице у својству возача моторног
возила је задобило тешке телесне
повреде, док је једно лице у својству
возача моторног возила, једно лице у
својству возача мотокултиватора и
једно лице у својству путника су
задобила лаке телесне повреде.
Укупна материјална штета у овим
незгодама је 340.000 динара.
Децембар:
Догодиле су се три
саобраћајна незгоде са настрадалим
лицима, у којима су три лица
задобила телесне повреде, и то једно
лице у својству возача моторног
возила, једно лице у својству возача
бицикла (мотоцикла) и једно лице у
својству путника су задобила лаке
телесне повреде. Укупна материјална
штета у овим незгодама је 368.000
динара.

На основу, исказаног прегледа,
долазимо до закључка, да је стање
безбедности саобраћаја у 2017. години,
што се тиче саобраћајних незгода са
настрадалим лицима, било најповољније
у току месеца Маја и Јуна 2017. године,
када није било саобраћајних незгода са
настрадалим лицима, деок је стање
неповољно у току месеца Септембра и
Октобра 2017. године, када су се
догодиле две саобраћајне незгоде са
погинулим лицима, док су у току
осталих месеци, саобраћајне незгоде са
настрадалим
лицима,
равномерно
уравнотежене.
По тежини насталих последица,
најугроженији су месец Септембар и
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Октобар 2017. године када су се догдиле
две СН у којима су два лица погинула, а
четири лица је лакше повређено.
Преглед
временске
дистрибуције
саобраћајних незгода са настрадалим
лицима, по данима у недељи, као и по
часовима у току дана, у току 2017.
године:
Највише саобраћајних незгода са
настрадалим лицима, у току 2017.
године,
гледајући
по
данима,
догодило се у понедељак две (2),
уторак три (3), среда три (3), четвртак
једна (1), петак једна (1), субота осам
(8), недеља три (3).
Из свега закључујемо да су СН са
настрадалим
лицима
равномерно
распоређене по свим данима у недељи,
док су најугроженији дани субота и
недеља (викенд), када се догодило 11
саобраћајних незгода са настрадалим
лицима.
- Што се тиче часова у току дана, у
којима су се догађале саобраћајне
незгоде са настрадалим лицима у току
2017. године, долазимо до закључка
да се највећи број саобраћајних
незгода догодио у временском
периоду од 09,00 до 15,00 часова, када
су се догодиле десет (16) саобраћајне
незгоде. У периоду од 15,00 до 22,00
часова,
догодило
се
пет
(5)
саобраћајних незгода,
Из свега напред наведеног, што
се тиче дана у коме се саобраћајна
незгода са настрадалим лицем
догодила, уочава се да се највећи број
незгода догодио у суботу и недељу, а
што се тиче временског дешавања
саобраћајне незгоде са настрадалим
лицима, уочава се да се највећи број
саобраћајних незгода догодио у
периоду од 09,00 до 15,00 часова.
-
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Угроженост учесника у саобраћају
за време викенда, верских и државних
празника је незадовољавајућа за читав
анализирајући период, и где можемо
сматрати да је стање незадовољавајуће, с
обзиром да се у овом периоду догодило
једанаест (11) саобраћајних незгода са
настрадалим лицима.
Преглед саобраћајних незгода, са
настрадалим лицима, по месецима у
2018. години:
-

-

-

-

Јануар: Није било саобраћајних
незгода са настрадалим лицима.
Фебруар:
Догодила
се
једна
саобраћајна незгода са настрадалим
лицем, у којима је једно лице
задобило тешке телесне повреде, у
својству возача моторног возила.
Укупна материјална штета у овој
незгоди је 1.000 динара.
Март: Није било саобраћајних
незгода са настрадалим лицима
Април: Догодиле су се три
саобраћајна незгоде са настрадалим
лицима, у којима је једно лице, у
својству возача моторног возила
задобило лаке телесне повреде, док је
једно лице, у својству путника,
задобило лаке телесне повреде, и
једно лице у својству пешака
задобило
лаке
телесне
повреде.Укупна материјална штета у
овим незгодама је 155.000 динара.
Мај: Догодила се једна саобраћајна
незгода са настрадалим лицима, у
којима је једно лице задобило лаке
телесне
повреде,
у
својству
возача.Укупна материјална штета у
овој незгоди је 10.000 динара
Јун: Догодиле су се две саобраћајна
незгоде са настрадалим лицима, у
којима су два лице у својству путника
и једно лице у својству возача
задобили лаке телесне повреде.

-

-

-

-

-
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Укупна материјална штета у овим
незгодама је 310.000 динара.
Јул: : Догодила се једна саобраћајна
незгода са настрадалим лицима, у
којима је једно лице задобило лаке
телесне повреде, у својству возача.
Укупна материјална штета у овој
незгоди је 60.000 динара.
Август:
Догодила
се
једна
саобраћајна незгода са настрадалим
лицима, у којима је једно лице
задобило лаке телесне повреде, у
својству возача. Укупна материјална
штета у овој незгоди
је 60.000
динара.
Септембар: Догодиле су се три
саобраћајна незгоде са настрадалим
лицима, у којима је једно лице
задобило тешке телесне повреде у
својству возача, и три лица задобила
лаке телесне повреде у својству
возача, и једно лице нлаке телесне
повреде у својству путника.Укупна
материјална штета у овим незгодама
је 385.200 динара.
Октобар:
Догодила
се
једна
саобраћајна незгода са погинулим
лицем у својству возача моторног
возила, и четирисаобраћајне незгоде
са повређеним лицима у којима је
једно лице задобило тешке телесне
повреде у својству пешака, два лица
тешке телесне повреде у својству
путника и, једно лице тешке телесне
повреде у својству возача, као и два
лица лаке телесне повреде у својству
возача. Укупна материјална штета у
овим незгодама је 611.000 динара.
Новембар: Догодила се једна
саобраћајна незгода са настрадалим
лицима, у којима је једно лице
задобило тешке телесне повреде, у
својству пешака. Укупна материјална
штета у овој незгоди је 180.000
динара.
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-

Децембар: Није било саобраћајних
незгода са настрадалим лицима.

-

На основу, исказаног прегледа,
долазимо до закључка, да је стање
безбедности саобраћаја у 2018.
години, што се тиче саобраћајних
незгода са настрадалим лицима, било
најповољније у току месеца Јануара
Марта и Децембра 2018. године, док
су у току осталих месеци, саобраћајне
незгоде са настрадалим лицима,
равномерно уравнотежене.

Преглед
временске
дистрибуције
саобраћајних незгода са настрадалим
лицима, по данима у недељи, као и по
часовима у току дана, у току 2018.
године:
Највише саобраћајних незгода са
настрадалим лицима, у току 2018.
године,
гледајући
по
данима,
догодило се у понедељак три (3),
уторак (0), среда две (2), четвртак три
(3), петак три (3), субота четири (4),
недеља три (3).
Из свега закључујемо да су СН са
настрадалим
лицима
равномерно
распоређене по свим данима у недељи,
док су најугроженији дан субота, када се
догодило 4 саобраћајних незгода са
настрадалим лицима.
- Што се тиче часова у току дана, у
којима су се догађале саобраћајне
незгоде са настрадалим лицима у току
2018. године, долазимо до закључка
да се највећи број саобраћајних
незгода догодио у временском
периоду од 01,00 до 03,00 часова, када
су се догодиле четири (4) саобраћајне
незгоде. У периоду од 09,00 до 16,00
часова, догодило се осам (8)
саобраћајних незгода,
Из свега напред наведеног, што се
тиче дана у коме се саобраћајна незгода
-
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са настрадалим лицем догодила, уочава
се да се највећи број незгода догодио у
суботу и недељу, а што се тиче
временског
дешавања
саобраћајне
незгоде са настрадалим лицима, уочава се
да се највећи број саобраћајних незгода
догодио у периоду од 09,00 до 16,00
часова.
Угроженост учесника у саобраћају
за време викенда, верских и државних
празника је незадовољавајућа за читав
анализирајући период, и где можемо
сматрати да је стање незадовољавајуће, с
обзиром да се у овом периоду догодило
једанаест (11) саобраћајних незгода са
настрадалим лицима.
Релевантни показатељи безбедности
саобраћаја у току 2018 године: јавни
ризик (број СН са настрадалим лицима на
100.000 становника и број погинулих
лица на 100.000 становника) за 2017.
годину износи5.263 за настрадала лица, и
50.000 за погинула лица.
Саобраћајни ризик (број СН са
настрадалим
лицима
на
10.000
регистрованих моторних возила и број
погинулих лица на 10.000 регистрованих
моторних возила) за 2016. годину износи
526,3 за настрадала лица и 5.000 за
погинула лица.
Степен тежине незгода (погинуло на
100 незгода) за 2018. годину износи 50.
Преглед саобраћајних незгода, са
настрадалим лицима, по месецима у
2019. години:
Јануар: Догодила се једна саобраћајна
незгода са настрадалим лицем, у којој је
једно лице задобило лаке телесне
повреде, у својству возача(исто лице је
изазвало СН). Укупна материјална штета
у овој незгоди је 100.000 динара.
Фебруар: Није било саобраћајних
незгода са настрадалим лицима
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Март: Није било саобраћајних незгода са
настрадалим лицима
Април: Није било саобраћајних незгода
са настрадалим лицима
Мај: Догодила се једна саобраћајна
незгода са настрадалим лицима, у којој је
једно
лице
погинуло
(накнадно
преминуло, до 30 дана) у својству
возача (исто лице је изазвало СН).
Укупна материјална штета у овој незгоди
је 100 динара.
Јун: Догодила се једна саобраћајна
незгода са настрадалим лицем, у којој су
два лица задобила лаке телесне повреде,
и то, једно лице у својству возача
(непознато да ли је изазвало СН) и
једно лице у својству путника (није
изазвало СН). Укупна материјална штета
у овој незгоди је 80.000 динара.
Јул: Догодиле су се три саобраћајна
незгоде са настрадалим лицима, у којима
је једно лице погинуло у својству возача
(исти је изазвао СН), пет лица су
задобила тешке телесне повреде, и то
два лица у својству возача (од којих је
једно лице изазвало СН, док друго
није), и три лица у својству путника
(исти нису изазвали СН), док су четири
лица задобила лаке телесне повреде, и то
једно лице у својству возача (који је
изазвао СН), и три лица у својству
путника (исти нису изазвали СН).
Укупна материјална штета у овим
незгодама је 690.000 динара.
Август: Догодила се једна саобраћајна
незгода са настрадалим лицима, у којој је
једно лице погинуло у својству возача
(исти је изазвао СН), једно лице је
задобило тешке телесне повреде у
својству путника (исти није изазвао
СН), док једно лице задобило лаке
телесне повреде у својству возача (исти
није изазвао СН). Укупна материјална
штета у овој незгоди је 400.000 динара.
Септембар: Није било саобраћајних
незгода са настрадалим лицима
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Октобар: Није било саобраћајних
незгода са настрадалим лицима
Новембар: Догодиле су се две
саобраћајна незгоде са настрадалим
лицима, у којима је једно лице задобило
тешке телесне повреде, у својству
возача (исти је изазвао СН), и једно
лице је задобило лаке телесне повреде у
својству возача бицикла (исти није
изазвао СН). Укупна материјална штета у
овим незгодама износи 215.000 динара.
Децембар:
Није било саобраћајних
незгода са настрадалим лицима.
На основу, исказаног прегледа,
долазимо до закључка, да је стање
безбедности саобраћаја у 2019. години,
што се тиче СН са настрадалим лицима,
било најповољније у току месеца
Фебруара, Марта, Априла, Септембра,
Октобра и Децембра, када није било СН
са настрадлим лицима, док су у току
осталих месеци СН са настрадалим
лицима,
равномерно
уравнотежене,
гледајући месеце Јануар и Новембар,
али се може констатовати да је
најнеповољније стање броја СН са
настрадлим лицима било у летњим
месецима, и то току месеца Маја, Јуна,
Јула и Августа, када је у 6 СН са
настрадалим лицима, укупно настрадало
16 лица (3 лица су погинула, 6 лица су
задобила тешке телесне повреде, а 7 лица
су задобила лаке телесне повреде, а
укупна материјална штета настала у овим
СН износи 1.170.100 динара).
Оно што је карактеристично за
2019. годину, јесте да се на Државном
путу 1А реда (Коридор 10), на коме
послове
контроле
и
регулисања
саобраћаја
обављају
полицијски
службеници саобраћајне полиције СПИ
за Ауто пут ПУ Јагодина, није догодила
ниједна СН са настрадалим лицима, док
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само

са

Преглед
временске
дистрибуције
саобраћајних незгода са настрадалим
лицима, по данима у недељи, као и по
часовима у току дана, у току 2019.
године:
Сагледавајући
временску
дистрибуцију СН са настрадалим лицима,
по данима у недељи, може се
констатовати да су се исте догађале у
периоду од среде до недеље, и то: среда
једна СН (1), четвртак три СН (3), петак
једна СН (1), субота једна СН (1) и
недеља три СН (3), док се у понедељак и
уторак није догодила ниједна СН са
настрадалим лицима.
Из свега закључујемо да су СН са
настрадалим лицима највише догађале
средином недеље, као и дане викенда, док
су равномерно распоређене почетком
радне недеље, када није било СН са
настрадалим лицима.
Оно што је потребно посебно
нагласити, јесте чињеница, да су се СН са
погинулим лицима, укупно 3 СН,
догодиле у дане викенда (петак, субота и
недеља) у којима су 3 лица погинула.
Што се тиче часова у току дана, у
којима су се догађале саобраћајне незгоде
са настрадалим лицима у току 2019.
године, долазимо до закључка да се
највећи број СН догодио у временском
периоду од 13,00 до 18,00 часова –
укупно 6 СН, када су наступиле и
најтеже последице – 3 лица су погинула,
6 лица је задобило ТТП и 6 лица ЛТП.
У вечерњим часовима догодила се
1 СН – 22,55 часова, док су се у периоду
од 00,00 до 07,00 часова догодиле 2 СН са
настрдалим лицима.

ГОДИНА 2021.

Релативни
показатељи
безбедности саобраћаја у току 2019.
године: јавни ризик (број СН са
настрадалим
лицима
на
100.000
становника и број погинулих лица на
100.000 становника) за 2019. годину
износи,11.111,1 за настрадала лица, и
33.333,3 за погинула лица.
Саобраћајни ризик (број СН са
настрадалим
лицима
на
10.000
регистрованих моторних возила и број
погинулих лица на 10.000 регистрованих
моторних возила) за 2019. годину износи
1.111,1 за настрадала лица и 3.333,3 за
погинула лица.
Степен тежине незгода (погинуло
на 100 незгода) за 2019. годину износи
33,3.
Преглед саобраћајних незгода, са
настрадалим лицима, по месецима у
2020. години:
Јануар: Догодила се једна саобраћајна
незгода са настрадалим лицем, у којој је
једно лице задобило тешке телесне
повреде, у својству возача(исто лице је
изазвало СН). Укупна материјална штета
у овој незгоди је 100.000 динара.
Фебруар: Догодила се једна саобраћајне
незгоде са настрадалим лицима, у којој је
једно лице задобило тешке телесне
повреде у својству возача (исти је
изазвао СН), четири лица су задобила
лаке телесне повреде, и то једно лице у
својству возача (исто није изазвало СН),
и три лица у својству путника (исти
нису изазвали СН). Укупна материјална
штета у овој незгоди је 150.000 динара.
Март: Није било саобраћајних незгода са
настрадалим лицима
Април: Није било саобраћајних незгода
са настрадалим лицима
Мај: Догодиле су се две саобраћајне
незгода са настрадалим лицима, у којој су
два лица задобила лаке телесне повреде,
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и то једно лице у својству возача (исто је
изазвало СН) и једно лице у својству
путника(није изазвало СН) Укупна
материјална штета у овим незгодама
160.000 динара.
Јун: Догодила
се једна саобраћајне
незгода са настрадалим лицем, у којој је
једно лице задобило тешке телесне
повреде, и то, једно лице у својству
возача, (није изазвао СН) док два лица
која су изазвала саобраћајну у својству
возача, нису задобила повреде. Укупна
материјална штета у овој незгоди је 5.000
динара.
Јул:
Догодила се једна саобраћајна
незгоде са настрадалим лицима, у којој су
два лица задобила лаке телесне повреде
у својству путника (исти нису изазвали
СН). Укупна материјална штета у овој
незгоди је 170.000 динара.
Август: Догодила се једна саобраћајна
незгоде са настрадалим лицима, у којој је
једно лице задобило тешке телесне
повреде у својству путника (исти није
изазвао СН). Укупна материјална штета
у овој незгоди је 0 динара.
Септембар: Догодиле су се две
саобраћајне незгоде са настрадалим
лицима, у којима је једно лице задобило
тешке телесне повреде, у својству
возача (исти није изазвао СН), и једно
лице је задобило лаке телесне повреде у
својству возача (исти је изазвао СН).
Укупна материјална штета у овим
незгодама износи 310.000 динара.
Октобар:
Догодиле
са
једна
саобраћајних незгода са настрадалим
лицима, у којој је једно лице погинуло, у
својству возача (исти је изазвао СН), и
једно лице је задобило лаке телесне
повреде у својству возача (исти није
изазвао СН). Укупна материјална штета
у овим незгодама износи 180.000 динара.
Новембар: Догодиле су се три
саобраћајне незгоде са настрадалим
лицима, у којима су два лице задобило
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тешке телесне повреде, једно у својству
возача (исти је изазвао СН), једно лице
у својству пешака (лице које је
изазвало СН је непознато), док су три
лица задобила лаке телесне повреде у
својству путника(исти нису изазвали
СН). Укупна материјална штета у овим
незгодама износи 280.000 динара.
Децембар:
Догодила
се
једна
саобраћајна незгода са настрадалим
лицем, у којој су три лице задобила лаке
телесне повреде, и то два лица у
својству путника (иста нису изазвала
СН) и једно лице у својству возача (исто
није изазвало СН). Укупна материјална
штета у овој незгоди је 450.000 динара.
На основу исказаног прегледа,
долазимо до закључка да је стање
безбедности саобраћаја у 2020. години,
што се тиче СН са настрадалим лицима,
било најповољније у току месеца Марта
и Априла,
када није било СН са
настрадлим лицима, док су у току
осталих месеци СН са настрадалим
лицима, равномерно уравнотежене, али
се
може
констатовати
да
је
најнеповољније стање броја СН са
настрадлим лицима било току месеца
Јануара, Фебруара, Јуна, Августа
Септембра, Октобра и Новембра.
На Државном путу 1А реда (Коридор 10),
на коме послове контроле и регулисања
саобраћаја
обављају
полицијски
службеници саобраћајне полиције СПИ
за Ауто пут ПУ Јагодина, догодиле су се
2 СН са настрадалим лицима, у којој је
једно лице задобило тешке телесне
повреде, а два лица лаке телесне повреде,
док се догодило 6 СН само са
материјалном штетом.
Преглед
временске
дистрибуције
саобраћајних незгода са настрадалим
лицима, по данима у недељи, као и по
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часовима у току дана, у току 2020.
године:
Сагледавајући
временску
дистрибуцију СН са настрадалим лицима,
по данима у недељи, може се
констатовати да су се исте догађале у
периоду од понедељка до четвртка, и од
суботе до недеље и то: понедељак три СН
(3), уторак једна СН (1), среда три СН (3),
четвртак две СН (2), субота две СН (2) и
недеља три СН (3), док се у петак није
догодила ниједна СН са настрадалим
лицима.
Из свега закључујемо да су СН са
настрадалим лицима највише догађале
почетком радне недеље, док се у дане
викенда бележи мањи број СН са
настрадалим лицима.
Оно што је потребно посебно нагласити,
јесте чињеница, да се СН са погинулим
лицима, укупно 1 СН, догодила радног
дана (четвртак), у којој је једно лице
погинуло.
Што се тиче часова у току дана, у којима
су се догађале саобраћајне незгоде са
настрадалим лицима у току 2020. године,
долазимо до закључка да се највећи број
СН догодио у временском периоду од
11,00 до 19,00 часова – укупно 5 СН,
када су наступиле и најтеже последице –
1 лице је погинуло, 7 лица је задобило
ТТП и 12 лица ЛТП.
У временском периоду од 00,00
до 10,00 часова није се догодила ниједна
СН са настрадалим лицима, као ни у
времеском периоду од 16,00 до 18,00
часова.
Релативни
показатељи
безбедности саобраћаја у току 2020.
године: јавни ризик (број СН са
настрадалим
лицима
на
100.000
становника и број погинулих лица на
100.000 становника) за 2020. годину
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износи,7.142,8 за настрадала лица, и
100.000 за погинула лица.
Саобраћајни ризик (број СН са
настрадалим
лицима
на
10.000
регистрованих моторних возила и број
погинулих лица на 10.000 регистрованих
моторних возила) за 2020. годину износи
714,28 за настрадала лица и 10.000 за
погинула лица.
Степен тежине незгода (погинуло
на 100 незгода) за 2020. годину износи 1.
ИНДИКАТОРИ ПОНАШАЊА
УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ У 2020.
ГОДИНИ
Што се тиче безбедног понашања
учесника у саобраћају, највише је
санкционисано
случајева
употребе
мобилних телефона (375) и некоришћења
сигурносног појаса (197). Санкционисан
је један случај вожње без заштитне
кациге, а санкционисаних случајева код
употребе заштитних система за децу, није
било (Табела број 4.)
Табела број 4.Употреба моб.телефона,
сигурносног појаса,заштитних кацига,
безбедносних седишта за децу.
Употреба
мобилног
телефона
Употреба
сигурносног
појаса
Употреба
заштитне
кациге
Употреба
безбедносног
седишта

2020. година
375

197

1

/
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ПРАЋЕЊЕ ДЕФИНИСАНИХ
ЦИЉЕВА ПРОПИСАНИХ
СТРАТЕГИЈОМ
Општина Баточина у овом
моменту није усвојила акте који се тичу
стратегије
безбедности
саобраћаја
локалног карактера, већ прати циљеве
Стратегије безбедности саобраћаја на
путевима Републике Србије за период од
2015. до 2020. године ( Сл.гласник РС
64/2015), која треба да омогући изградњу
одрживог
и
делотворног
система
управљања безбедношћу саобраћаја до
2020. године који ће омогућити:
- да у саобраћају нема погинуле деце од
2020. године,
РЕПЕРНО
СТАЊЕ
ТРЕНУТНО
СТАЊЕ
ЦИЉ
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- да се преполове: годишњи број
погинулих, број тешко повређене деце,
број тешко повређених лица у 2020.
години, у односу на 2011. годину и
- да се преполове укупни, годишњи
друштвено-економски
трошкови
саобраћајних
незгода у 2020. години, у односу на 2011.
годину.
Табела број 5. Основни циљеви
безбедности
саобраћаја
општине
Баточина у складу са националном
стратегијом безбедности саобраћаја на
путевима Републике Србије, за период
2015-2020 године

ПОГ

ТТП

ПОГ ДЕЦА

ТТП ДЕЦА

2011.год.

0

7

0

1

2020.год.

1

7

0

0

2021.год

0

Max 3

0

0

ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ И
ПЛАНИРАНИХ МЕРА И
АКТИВНОСТИ
У циљу унапређења безбедности
саобраћаја
на
путевима
општине
Баточина у 2020. години, спроведене су
следеће мере и активности са приказом
утрошка
остварених
финансијских
средстава за реализацију истих:
Област - Поправљање саобраћајне
инфраструктуре:
- Поправљање путева и улица на
територији
општине
Баточина
(крпљење
ударних
рупа
и
асфалтирање путева -2.397.340,00 рсд
од новчаних казни + 4.491.327,84 рсд
из других извора;

Обележавање
хоризонталне,
поправљање
и
постављање
вертикалне саобраћајне сигнализације
на локалним путевима – 846.045,81
рсд;
Област – реализација саобраћајнотехничких мера намењених повећању
безбедности учесника у саобраћају:
- Увођење и инсталирање видео
надзора
на
саобраћајницама
у
насељеном месту општине Баточина –
2.279.856,00 рсд;
- Набавка дечијих ауто-седишта –
493.506,00 рсд:
Област
–
превентивно-промотивне
активности из области безбедности
саобраћаја:
- Активност организовања едукације из
области безбедности саобраћаја за
-
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ученике основних школа, средњих
школа и деце предшколског узраста
није спроведена због епидемиолошке
ситуације изазване вирусом SARSCoV-2.
Анализирајући
доступне
податке, може се закључити да су
најугроженије категорије учесника у
саобраћају возачи путничких возила и
путници
у
путничким
возилима.
Најугоженији пут је ДП IБ реда, бр.пута
24 Баточина-Крагујевац, где се догодио
највећи број саобраћајних незгода.
Доминантни узрочници су неприлагођена
брзина и небезбедно понашање учесника
у
саобраћају,
најчешће
употреба
мобилног телефона и некоришћење
сигурносног појаса у довољној мери.
У складу са идентификованим
највећим
проблемима
безбедности
саобраћаја, у 2021. години, планиран је
наставак истих
и сличних мера и
активности које ће се детаљније уредити
Програмом за рад Савета за безбедност
саобраћаја
на
путевима
општине
Баточина за 2021. годину, а све у циљу
унапређења безбедности саобраћаја на
путевима.
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,
достављеној од стране Полицијске
станице Баточина.
САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Број: 020-138/21-IV од 22.02.2021. године
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Здравко Младеновић
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На основу члана 41. Закона о
запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Службени гласник РС“,
број 36/2009, 88/2010 и 38/2015, 113/2017
и 113/2017-др.закон), члана 20. став 1.
тачке 1. и члана 32. 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 4) Статута општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
бр. 9/19), по прибављеном Мишљењу
Локалног
савета
за
запошљавање
општине Баточина, број 020-236/21-I од
30.03.2021. године, Скупштина oпштине
Баточина, на седници одржаној дана
30.03.2021. године, донела је:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Локални акциони
план запошљавања општине Баточина за
2021. годину, који је саставни део ове
одлуке.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Баточина“.
.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-266/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрашиновић
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Образложење
Правни однов за доношење
Одлуке о усвајању Локалног акционог
плана запошљавања општине Баточина за
2021. годину, садржан је у одредбама
члана 41. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености
којим је прописано да надлежни орган
локалне
самоуправе
може,
по
прибављеном мишљењу Локалног савета,
усвојити
локални
акциони
план
запошљавања и да локални акциони план
запошљавања мора бити у сагласности са
Акционим планом запошљавања.
Такође одредбама члана 20. став
1. тачке 1. и члана 32. Закона о локалној
самоуправи и члана 40. тачка 4) Статута
општине Баточина прописано је да
скупштина доноси план развоја општине,
планске документе јавних политика,
средњорочне планове и друге планске
документе, у складу са законом.
Локални савет за запошљавање
општине Баточина дао је позитивно
мишљење на Локални акциони план
запошљавања општине Баточина за 2021.
годину, број 020-236/21-I од 30.03.2021.
године.
Имајући
у
виду
наведено,
предлаже се усвајање Локалног акионог
плана запошљавања општине Баточина за
2021. годину у предложеном тексту.

ОПШТИНА БАТОЧИНА

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН
ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2021.
ГОДИНУ

БАТОЧИНА 2021

398

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ VII

ГОДИНА 2021.

Садржај
УВОД
Увод.......................................................3
Профил општине
Баточина................................................4
Стање и токови на тржишту
рада.........................................................5
Запосленост...........................................5
Привредни
субјекти..................................................6
Незапосленост........................................ 9
Циљеви и приоритети политике
запошљаваља општине Баточина
у 2021.
години.....................................................11
Мере активне политике
запошљавања.......................................12
Финансијски оквир политике
запошљавања и извори
финансирања........................................12
Носиоци послова реализације и повећање
остварених
резултата локалног акционог
плана......................................................13

Локални
акцони
план
запошљавања општине Баточина за 2021.
годину
( у даљем тексту:ЛАПЗ)
представља
стратешки
документ
спровођења
активне
политике
запошљавања општине Баточина у 2021.
години. Њиме се дефинишу циљеви и
приоритети политике запошљавања и
утврђују програми и мере за унапређење
запослености и смањења незапослености
на територији општине Баточина.
Правни основ доношења ЛПЗ-а је
у одредби члана 41. Закона о
запошљавању и осигурању за случај
незапослености којим је утврђено да
надлежни орган Локалне самоуправе
може
по
прибављеном
мишљењу
Локалног савета за запошљавање ( у
даљем тексту: ЛСЗ) усвојити Локални
акциони план запошљавања.
У скаду са одредбом 41. став 3.
Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености ЛАПЗ је у
сагласности са Националним акционим
планом запошљавања за период од 2021.
до 2023. године за спровођење
Стратегије запошљавања у Републици
Србији за период од 2021. до 2026.
године.
Чланом 60. Истог Закона утврђена
је могућност да локална заједница која у
оквиру свог локалног Акционог плана
запошљавања обезбеђује више од
половине
средстава
потребних за
финансирање одређеног програма или
мера активне политике запошљавања ( у
даљем тексту: АПЗ) може поднети захтев
Министарству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања за учешће у
финансирању предвиђених програма и
мера.
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Услов
за
одређивање
суфинансирања програма или мера АПЗ
је да локална заједница има формиран
ЛСЗ, донет ЛАПЗ, обезбеђено више од
половине средстава за финансирање
одређеном програма или мера и
усклађење
програма
и
мера
са
приоритетима и циљевима локалног
економског развоја и локалног тржишта
рада.
ЛАПЗ општине Баточина за 2021.
годину садржи ове елементе предвиђене
чланом 39. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености:
2. Макроекономски оквир за
стварање и примену политике
запошљавања
3. Стање и токове на тржишту
рада за наредну годину
4. Циљеве
и
приоритртр
политике запошљавања
5. Програме и мере активне
политике запошљавања са
одговорностима за њихово
спровођење
и
потребним
средствима
6. Финансијски
извор
за
политику
запошљавања
и
изворе финансирања
7. Носиоце послова реализације
ЛАПЗ
8. Категорију теже запослених
лица који имају приоритете
укључивања у мере активне
политике запошљавања
9. Индикаторе
успешности
реализације програма и мера
Успешно остваривање ЛАПЗ и
предвиђених
приоритета
и
мера
подразумева активно учешће и сарадњу
свих институција и социјалних партнера
и из тог разлога поред ЛСЗ ( у којем
саставу
су
представници;општинске
управе,
Националне
службе
за

ГОДИНА 2021.

запошљавање, образовних установа и
представник послодавца) у припреми и
изради ЛАПЗ учествовали су и
Национална служба за запошљавање и
стручне службе општинске управе
Баточина.
ПРОФИЛ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
ПРИРОДНЕ
И
КАРАКТЕРИСТИКЕ

ДЕМОГРАФСКЕ

Територија општине Баточина
смештена је у средишном 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
136км2, 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.
Граничи се на северу и североистоку са
лаповском, на истоку са свилајначком, на
југоистоку са јагодинском, на југозападу
и западу са крагујевачком и на западу и
северозападу са рачанском општином.
Административно-управно
седиште
општине је варошица Баточина, које се
налази у северном делу општинске
територије
на 44 08 15'' северне
географске ширине и 21 05 15 '' источне
географске дужине. Лоцирана је у долини
Велике Мораве на месту где се долина
Лепенице спаја са долином Велике
Мораве.
Баточина се налази на 105 км
аутопута Београд – Ниш ( аутопут Е -75)
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који је део коридора А-10) у непосредној
близини саобраћајне петље.
Кроз
Баточину пролази магистрални пут М11.1: Баточина- Крагујевац – Кнић –
Чачак. Баточина са регионалним путем Р214 повезује са Лаповом, Великом
Планом и Јагодином, а регионалним
путем преко Трске са Рачом. Кроз
територију општине пролазе две веома
важне магистралне пруге: Београд -НишСкопље и Лапово-Крагујевац- Краљево.
Поред варошице и села Баточине, на
територији општине се налази и 10
сеоских насеља: Прњавор, Кијево,
Жировница,
Доброводица,
Брзан,
Милатовац, Никшић, Бадњевац, Градац и
Црни Као.
Према
подацима
Пописом
становништва у Републици Србији 2011
године укупан број становништва у
општини Баточина је 11.760, од тога жена
5869 распоређених у 11 насељних места.
Према старосној структури 1675 односно
14,24% становништва је млађе од 15
година,
18,23%
односно
2144
становништва припада младима од 15 до
29 година, 19,05% или 2240 становника
категорији лица старости од 30 до 44
година старости, 30,61% односно 3600
становника припада категорији лица
старости од 45-65 година, а укупан број
становника преко 60 година је 2101
односно 17,87% укупне популације.
Становништво радног узраста од 15 до 64
године износи 67,89% односно 7984
укупног становништва.

ГОДИНА 2021.

СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ
РАДА
Опште карактеристике тржишта
рада до 2021. године остају непромењене
у односу на претходни период:
неусаглашеност понуде и потражње
радне снаге, висока незапосленост,
велико учешће дугорочно незапослених
лица, неповољна квалификациона и
старосна структура незапослених који
припадају категорији теже запошљивих,
као и знатан број ангажованих лица у
сивој
економији
код
приватних
послодаваца.
ЗАПОСЛЕНОСТ
Број запослених у општини
Баточина, према последњим подацима
Републичког завода за статистику из
2020. године износи 2.587 лице, од тога
2.504 лица је запослено у правним
лицима (привредна друштва, предузећа,
задруге, установе, предузетници, лица
која обављају самосталну делатност и
запослени код њих) и 83 регистрованих
индивидуалних пољопривредника.
У односу на 2016. годину(број
запослених 2256 лица) запосленост је
повећана за 331 лице, односно за 15%.
Број запослених по секторима
делатности у општини Баточина – 2020

Назив делатности

2020

Пољопривреда, шумарство и рибарство

5

Рударство

69

Прерађивачка индустрија

1020

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром

27

Снабдевање водом и управљање отпадним водама

179
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Грађевинарство

80

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила

414

Саобраћај и складиштење

80

Услуге смештаја и исхране

45

Информисање и комуникација

31

Финансијске делатности и деланости осигурања

10

Пословање некретнинама

0

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

36

Административне и помоћне услужне делатности

52

Државна управа и обавезно социјално осигурање

126

Образовање

171

Здравствена и социјална заштита

99

Уметност, забава и рекреација

26

Остале услужне делатности

33

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ
Према подацима Агенције за привредне регистре у 2016 години активних
предузећа било је 61, у 2017 години 67, у 2018 години 71, у 2019 години 72, а у 2020
години активних предузећа је 70. Од наведеног броја предузећа која послују на територији
општине Баточина 78% су микро предузећа, 12% мала предузећа, а средњих предузећа је
10%.
•
•
•

микро предузећа
мала предузећа
средња предузећа

78%
12%
10%

Број привредних
друштава

2016

2017

2018

2019

2020

Активних

61

67

71

72

70

Новооснованих

2

7

7

6

4

Брисаних/угашених

3

4

2

3

3

Извор: Агенција за привредне регистре
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РАДЊЕ
Према подацима агенције за привредне регистре у 2016. години активних радњи
било је 316, у 2017.годни 310 радњи, у 2018 години 308, у 2019години 316, а у 2020
години 312 активних радњи.
Број предузетника

2016

2017

2018

2019

2020

Активних

316

310

308

316

312

Новооснованих

42

39

17

21

16

Брисаних/угашених

16

43

18

15

17

Извор: Агенција за привредне регистре
Мала и средња предузећа која послују на територији општине Баточина
Преглед најзначајнијих МСП

Назив

Делатност

Број запослених

ГРАХ АУТОМАТИВЕ

Производња кабловских
сетова за аутоиндустрију и
производња електричних
компоненти за
аутоиндустрију и мале кућне
апарате

518

АЛУРОЛЛ

Производња, продаја,
уградња и сервис
индустријских и
комерцијалних врата, роло
врата, ролетни, комарника,
столарије, крилних и клизних
капија. Производња и продаја
делова од пластике и
челичних лимова за
производе из продајног
асортимана

179

ПОЛИПАК д.о.о.

Производња полиетиленске
амбалаже за честу употребу и
амбалаже за употребу у
индустријском паковању, као
и програма папирне
конфекције за употребу у

168
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домаћинствима и код
професионалних купаца, а и
снабдевање великих
трговачких система
наведеним производима
Привредно друштво
БРЗАН-ПЛАСТ

Рециклажа пластичног
отпада, тетрапак, амбалаже и
производња опреме за
рециклажу

МИНЕЛА Д.О.О.

Производња безалкохолних
пића, сирупа за безалкохолна
пића, вафел листова,
разблажене сирћетне
киселине, ПЕТ амбалаже у
различитим облицима. Пакује
природну негазирану воду,

На територији општине Баточина
наведених пет предузећа тренутно
упошљавају 1051 радника и у наредном
периоду ће бити главни носиоци
привредног развоја и у великој мери ће
утицати на значајно повећање броја
новозапослених радника.
Компанија
ГРАХ
АУТОМАТИВЕ је извозно оријентисана
и све своје производе пласира на
тржиште Европске Уније. Непрестано
улаже у сопствени развој, па је самим тим
планирано да се прошире производни
капацитети, увођењем нових производа и
производних линија, као и упошљавање
нових запослених. Турновер ( обрт )
компаније износи 14 мил. евра годишње,
док је у плану да се у периоду (20172022) он увећа на 17 мил евра годишње.
Намеће се закључак да ће ова
компанија бити један од носиоца развоја
у будућности на територији општине
Баточина.

154
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АЛУРОЛЛ на основу нових
технологија материјала и дугогодишњег
искуства у наредном периоду прошириће
производњу, отвориће нова тржишта и
задовољити најсложеније захтеве како на
домаћем тако и на страном тржишту, што
ће условити улагање у унапређење
производње и људске ресурсе и
омогућити
упошљавање
нових
запослених.
ПОЛИПАК д.о.о. Свакодневно
ради на унапређивању производње и
квалитета
производа у складу са
захтевима купаца и тржишта. У наредном
периоду је предвиђено освајање области
производње биоразградивих фолија на
бази природних материјала, а у области
папирне галантерије ће се прећи на
ламинарне производе. Сва унапређења ће
се вршити у циљу развоја предузеће и
производње како би се створили услови
за упошљавање нових запослених у
наредном периоду.
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Привредно друштво БРЗАНПЛАСТ има посебна знања и велико
искуство у делатности рециклаже и
пластичног отпада и производње опреме
за рециклажу. Планира да још побољша
постојећи квалитет и изврши унапређење
и проширење своје делатности и пласира
своје производе како у земљи, тако и у
земље Европске Уније. Сва унапређења
производње и пласмана ће омогућити у
наредном периоду и нова запошљавања.

питањима везаним за предузетнике,
Удужења би омогућила непосредну
комуникацију предузетника, размену
идеја, заједничко решавање проблема и
остало на територији општине Баточина.
НЕЗАПОСЛЕНОСТ
Незапосленост данас представља
један од најтежих економских и
социјалних проблема како у Србији, тако
и у општини Баточина, где је висок ниво
незапослености присутан већ дужи низ
година. Општа привредна и друштвена
кретања непосредно су се одразила на
стање и кретање на тржишту рада у
области запослености и запошљаваља.
У општини Баточина код НСЗ
испостава Баточина на дан 31.12.2020.
године,
евидентирано
је
1618
незапослених лица.

МИНЕЛА Д.О.О. На основу
конкретних захтева купаца као и
утврђених потреба тржишта, дефинисани
су планови и активности за почетак
производње још једног асортимана
производа који се тиче алкохолних пића.
То је нови правац развоја и нова
димензија израза предузећа, која ће
омогућити повећање обима производње,
а самим тим и стварање могућности за
упошљавање
нових
запослених
у
наредном периоду,

У односу на 2016. годину дошло је
до смањења броја незапослених лица за
22%,

Како се МСП сектор развија, тако
је битно да развој буде подржан од стране
одговарајућих удружења предузетника,
која би се бавила проблемима и
Год.

Пол
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Преглед броја незапослених лица према
степену стручне спреме и полу
Степен стручне спреме

I
2016 мушкарци 281

II

III

IV

V

VI-1

VI-2 VII-1 VII-2 VIII Укуп
но

23

360

290

15

15

6

32

1

0

1.023

жене

361

36

261

295

3

21

10

66

0

0

1.053

укупно

642

59

621

585

18

36

16

98

1

0

2.076

2017 мушкарци 279

20

333

275

16

15

7

24

0

0

969

жене

352

37

241

280

3

16

13

57

0

0

999

укупно

631

57

574

555

19

31

20

81

0

0

1.968

2018 мушкарци 254

24

309

276

10

13

6

34

1

0

927

жене

354

37

243

303

3

15

17

51

0

0

1.023

укупно

608

61

552

579

13

28

23

85

1

0

1.950
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2019 мушкарци 249
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23

308

283

8

15

8

25

0

0

919

жене

337

35

240

319

3

12

18

53

0

0

1017

укупно

586

58

548

602

11

27

26

78

0

0

1.936

2020 мушкарци 214

22

259

211

5

10

6

19

0

0

746

жене

303

35

213

249

2

10

17

37

1

0

867

укупно

517

57

472

450

7

20

23

56

1

0

1.613

Извор: Национална служба за
запошљавање – филијала Крагујевац
Анализом
квалификационе
структуре незапослених лица на крају
2020. године, може се закључити да је
најбројнија групација незапослених са
средњом стручном спремом ( III и IV
степен стручне спреме) – 932 лицa,
односно 57% од укупног броја
незапослених лица, што указује на
неусклађеност образовног система са
потребама привреде – тржишта рада.
Високо учешће у посматраној
структури
остварује
групација
незапослених лица без квалификације –
517 лица, односно 32% којима је
потребно
унапређење
радних
Године
старости

способности, како би се достигли захтеви
тржишта,
Није занемарљив податак да се на
крају 2020. године на евиденцији
незапослених са вишом стручном
спремом (VI степен стручне спреме)
налазe 43 лицa, то јест 3%, а са високом
стручном спремом (VII степен стручне
спреме) 56 незапослених лица, односно
4% од укупног броја незапослених.
Укупан
број
регистрованих
незапослених жена је867, што чини 54%
од укупног броја незапослених на
евиденцији НСЗ – испостава Баточина.
Преглед незапослених лица према
старости и полу (31.12.2020. године)

Број незапослених

%

Укупно

Жене

Мушкарци

15-19

36

15

21

2

20-24

106

63

43

7

25-29

160

79

81

10

30-34

141

87

54

9

35-39

143

73

70

9

40-44

175

97

78

11

45-49

196

105

91

12

50-54

213

116

97

13

55-59

235

135

100

14

60-65

208

97

111

13

Укупно

1613

867

746

100%
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Извор: Национална служба за запошљавање – филијала Крагујевац
Незапослених лица до 30 година старости, на дан 31.12.2020. године има 302, што
износи 19% у односу на укупан број незапослених. Незапослених лица преко 50 година
старости, на дан 31.12.2020. године има 656, што износи 40%. Знатно учешће у укупном
броју незапослених остварује и групација између 30-те и 50-те године, а њих има 655, што
износи 41%.
Преглед незапослених лица по полу и дужини тражења посла (31.12.2020. године)
Трајање
незапослен
ости

Укупно

Жене

Мушкарци

До 3 месеца

116

52

64

7

3-6 месеци

91

43

48

6

6-9 месеци

56

29

27

4

9-12 месеци

46

21

25

3

1-2 године

204

89

115

13

2-3 године

169

99

70

10

3-5 година

237

128

109

14

5-8 година

214

118

96

13

8-10 година

108

54

54

7

Преко
година

372

234

138

23

10

Број незапослених

%

Укупно
1613
867
746
Извор: Национална служба за запошљавање -филијала Крагујевац
Број дугорочно незапослених лица је
1304 што износи 81% од укупног броја
незапослених лица.
ЦИЉЕВИ
И
ПРИОРИТЕТИ
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА
ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2021.
ГОДИНУ
Основни
циљ
стратегије
запошљавања је повећање запослености,
односно успостављање стабилног и
одрживог тренда раста запослености

100%

праћеном растом учешћа одраслог
становништва на тржишту рада.
Приоритети
политике
запошљавања на територији општине
Баточина су:
− подстицање запошљавања и
укључивања теже запошљивих
лица на извођењу јавних
радова,
− подршка локалној политици
запошљавања,
− промоција
и
подршка
предузетништву.
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У 2021. години све категорије
теже запошљивих лица ће имати
приоритет у укључивању у меру активне
политике запошљавања, а то су:
дугорочно незапослена лица, лица без
квалификације и нискоквалификовани,
млади до 30 година, лица преко 50
година, особе са инвалидитетом, вишкови
запослених, роми, избегла и расељена
лица, повратници по споразуму о
реадмисији, радно способни корисници
новчане помоћи, жене, жртве породичног
насиља, жртве трговине људима и деца
без родитељског старања.
Мере АПЗ, предвиђене ЛАПЗ-ом
за 2021. годину односе се искључиво на
незапослена
лица
пријављена
на
евиденцију незапослених код НСЗ испостава Баточина, као и послодавце
који имају регистровану делатност на
територији општине Баточина.
Кључни
елементи
политике
запошљавања усмерени ка повећању
запослености:
подршка
страним
директним
инвестицијама,
подршка
предузетништву
у
унапређење
финансијских подстицаја да би се рад
више исплатио. Таква политика треба да
доведе до стабилног раста запослености,
повећања продуктивности, спречавања
искључености са тржишта рада, отварање
нових радних места, већа улагања у
људски капитал и подстицање социјалне
инклузије на тржишту рада.
Поред
Националне
службе
запошљавања – Филијака Крагујевац
испостава Баточина, која је једна од
носилаца политике запошљавања на
територији општине Баточина, формиран
је Локални савет за запошљавање (ЛСЗ)
као саветодавно теко које оснивачу даје
мишљења и препоруке у вези питања од

ГОДИНА 2021.

интереса за унапређење запошљавања и
то: плановима запошљавања, програмима
и
мерама
активне
политике
запошљавања, Формирањем Локалног
савета за запошљавање и доношењем
програма
активне
политике
запошљавања, општина Баточина је
препознала могућност да утиче на
политику
запошљавања
на
својој
територији и да установљава мере за
смањење незапослености и повећа
запосленост.
МЕРЕ
АКТИВНЕ
ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2021.
ГОДИНУ
Утврђени приоритети и задаци
постижу се спровођењем мера активне
политике запошљавања.
Локалним
акционим
планом
запошљавања општине Баточина за 2021.
годину предвиђена је следећа мера:
− Организовање јавних радова
од интереса за општину
Баточина ради запошљавања
теже запошљивих категорија
незапослених лица
Јавни радови су мера активне
политике
запошљавања
који
се
организују у циљу запошљавања теже
запошљивих незапослених лица и
незапослених у стању социјалне потребе,
ради очувања и унапређења радних
способности
незапослених,
као
и
остваривања
одређеног
друштвеног
интереса. У 2021. години, планирано је
организовање јавних радова у трајању од
највише четири месеца, у области
социјалних, хуманитарних, културних и
других делатности, у области одржавања
и обнављања јавне инфраструктуре и
одржавања и заштите животне средине и
408
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природе. У програм јавних радова
укључују се незапослена лица из
следећих категорија: радно способни
корисници новчане социјалне помоћи;
Роми; лица без завршене средње школе;
лица која посао траже дуже од 18 месеци;
особе
са
инвалидитетом.
Право
учествовања у поступку спровођења
јавних радова имају: органи јединица
локалне самоуправе, јавне установе и
јавна предузећа, привредна друштва,
предузетници, задруге и удружења.
Средства намењена за организовање
јавних радова користиће се за зараде
незапослених лица укључених у јавне
радове, за трошкове за долазак и одлазак
с рада и за трошкове спровођења јавних
радова.
За реализацију мере активне
политике запошљавања - јавни радови,
из ЛАПЗ средства су планирана Одлуком
о буџету општине Баточина за 2021.
годину у укупном износу од 1.600.000,00
динара.
ФИНАНСИЈСКИ
ОКВИР
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Потребна средства за реализацију
програма и мера сктивне политике
запошљавања, као и финансирање
локалног акционог плана запошљавања у
2021. години, износе 3.180.000.00 динара.

Предлог распореда средстава за
реализацију мера активне политике
запошљавања за 2021. годину
Бр. Мере
активне Средства
политике
запошљавања
1.

Организовање
јавних радова

3.180.000.00
динара

Одредбом члана 6. Закона о
запошљавању и осигурању за случај
незапослености, утврђено је да општина
може да поднесе захтев Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална
питања за суфинансирање програма и
мера активне политике запошљавања,
предвиђених у локалним акционим
плановима, средствима из Републичког
буџета.
С обзиром да су средства
предвиђена буџетом мања од потребних
за
спровођење
активне
политике
запошљавања на територији општине
Баточина, затражиће се додатна средства
од Министарства за рад, запошљавања и
социјалне политике у складу са законом.
Предлог распореда средстава за
учешће Министарства и општине
Баточина у финансирању мера ЛАПЗ
општине Баточина за 2021. годину

Бр.

Мере активне политике
запошљавања

Средства
Баточина

1.

Организовање јавних радова

1.600.000,00

Општина Баточина је буџетом за 2021.
годину планирала је 1.600.000,00 динара
за спровођење програма и мера активне
политике запошљавања.

ГОДИНА 2021.

општине НСЗ
Србија

Република

1.580.000,00

С обзиром да недостају средства у
износу од 1.580.000,00 динара планирана
за реализацију ЛАПЗ општине Баточина,
општина ће поднети захтев за додатно
учешће у финансирању наведеног
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програма сходно Националном акционом
плану запошљавања за 2021. годину.
НОСИОЦИ ПОСЛОВА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛАПЗ-А
Мере
активне
политике
запошљавања реализују надлежне службе
управе општине Баточина и Локални
савет за запошљавање у сарадњи са
националном службом за запошљавање и
осталим установама, организацијама и
удружењима из области запошљавања за
сваки специфични циљ појединачно,
носиоци активности су у обавези да кроз
мониторинг и евалуацију прате и оцењују
ефекте
активних
мера
политике
запошљавања.
___________________________
На основу члана 123. став 4.
Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, бр. 24/2011), члана 32.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/2014-др.закон, 101/2016 – др.закон и
47/2018), члана 40. тачка 14) Статута
општине Баточина („Службени гласник
општине Баточина“, бр. 9/19) и члана 2.
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Центра за социјални рад за
општине Баточина, Рача и Лапово
„Шумадија“ Баточина, број: 020-28/05-01
од 18.03.2005. године, Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
дана 30.03.2021. године, донела је:
Р ЕШ Е Њ Е
о престанку дужности председнику и
члановима Управног одбора одбора
Центра за социјални рад за општине
Баточина, Рача и Лапово „Шумадија“
Баточина
I Престаје дужност председнику и
члановима Управног одбора Центра за

ГОДИНА 2021.

социјални рад за општине Баточина, Рача
и Лапово „Шумадија“ Баточина, због
истека мандата, и то:
A) Из реда представника оснивача:
1 Јелена Ивановић из Баточине,
председник,
2 Весна Стојиловић из Мирашевца,
члан,
3 Данијел Јончић из Лапова, члан.
B) Из реда запослених:
1. Радојка Раденковић из Јагодине,
члан,
2. Ана Стевановић из Крагујевца,
члан.
II Ово
Решење
објавити
у
„'Службеном
гласнику
општине
Баточина“
Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у одредбама члана
123. став 4. Закона о социјалној заштити,
којим је прописано да чланове управног и
чланове надзорног одбора центра за
социјални рад именује оснивач, на четири
године, као и 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 даје
сагласност на њихове статуте у складу са
законом.
Одредбама члана 2. Одлуке о
изменама и допунама Одлуке о оснивању
Центра за социјални рад за општине
Баточина, Рача и Лапово „Шумадија“
Баточина,
број:
020-28/05-01
од
18.03.2005. године, утврђено је да
Управни одбор, Надзорни одбор и
директора Центра именује и разрешава
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Скупштинa општине Баточина и мандат
траје 4 године.
Како је мандат председнику и
члановима Управног одбора Центра за
социјални рад „Шумадија“ Баточина, који
су именовани Решењем Скупштине
општине Баточина („Службени гласник
општине Баточина“, бр. 1/17 и 4/18)
истекао, донето је решење као у
диспозииивгу.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-267/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрaшиновић
__________________________
На основу члана 123. став 2. и 4.
Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, бр. 24/2011), члана 32.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018), члана 40. тачка 14) Статута
општине Баточина („Службени гласник
општине Баточина“, бр. 9/19) и члана 2.
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Центра за социјални рад за
општине Баточина, Рача и Лапово
„Шумадија“ Баточина, број: 020-28/05-01
од 18.03.2005. године, Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
дана 30.03.2021. године, донела је:
Р ЕШ Е Њ Е
о именовању председника и чланова
Управног одбора Центра за социјални
рад за општине Баточина, Рача и
Лапово „Шумадија“ Баточина
I Именују се председник и чланови
Управног одбора Центра за социјални рад
за општине Баточина, Рача и Лапово
''Шумадија'' Баточина, на мандатни
период од четири године, и то:

ГОДИНА 2021.

A

Из реда представника оснивача:
1. Милан Младеновић из
Баточина, за председника,
2. Саша Ђорђевић из Вучића, за
члана,
3. Катарина Пантић из Лапова, за
члана.

B

По предлогу запослених:
1. Оливера Ђорђевић,
дипломирани психолог, за
члана,
2. Дејан Обрадовић,
административни радник
одељења Центра у Рачи, за
члана.

II Ово
„Службеном
Баточина“

Решење
објавити
у
гласнику
општине

Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у одредбама члана
123. став 2. и 4. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС“, бр.
24/2011) којим је прописано да Управни
одбор центра за социјални рад има пет
чланова и чине га два представника по
предлогу запослених и три представника
оснивача које именује оснивач, на четири
године, као и у одредбама члана 32. тачка
9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/2014- др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018), члана 40. тачка 14) Статута
општине Баточина („Службени гласник
општине Баточина“, бр. 9/19), којим је
утврђено да Скупштина општине, у
складу са законом именује и разрешава
управни одбор, надзорни одбор и
директора установе, организације и
службе чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте у складу са законом.
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Одредбама члана 2. Одлуке о
изменама и допунама Одлуке о оснивању
Центра за социјални рад за општине
Баточина, Рача и Лапово „Шумадија“
Баточина и члана 31. Статута Центра за
социјални рад утврђено је да председника
и чланове Управног одбора именује и
разрешава
Скупштина
општине
Баточина. Управни одбор има 5 чланова
од којих су три представници оснивача, а
2 представници запослених у Центру,
који се именују на период од четири
године.
Имајући у виду наведено, сходно
предлозима овлашћених предлагача за
представнике у Управном одбору Центра
за социјални рад за општине Баточина,
Рача и Лапово „Шумадија“ Баточина,
одлучено је као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-268/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрaшиновић
___________________________
На основу члана 123. став 4.
Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, бр. 24/2011), члана 32.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/2014-др.закон, 101/2016 – др.закон и
47/2018), члана 40. тачка 14) Статута
општине Баточина („Службени гласник
општине Баточина“, бр. 9/19) и члана 2.
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Центра за социјални рад за
општине Баточина, Рача и Лапово
„Шумадија“ Баточина, број: 020-28/05-01
од 18.03.2005. године, Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
дана 30.03.2021. године, донела је:
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Р ЕШ Е Њ Е
о престанку дужности председнику и
члановима Надзорног одбора Центра
за социјални рад за општине Баточина,
Рача и Лапово „Шумадија“ Баточина
I Престаје дужност председнику и
члановима Надзорног одбора Центра за
социјални рад за општине Баточина, Рача
и Лапово „Шумадија“ Баточина, због
истека мандата, и то:
A) Из реда представника оснивача:
1. Гордан Станојловић из Лапова,
председник,
2. Марија Радојковић из Раче,
члан.
B) Из реда запослених:
1. Оливера Ђорђевић, члан.
II Ово
Решење
објавити
у
„'Службеном
гласнику
општине
Баточина“.
Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у одредбама члана
123. став 4. Закона о социјалној заштити,
којим је прописано да чланове управног и
чланове надзорног одбора центра за
социјални рад именује оснивач, на четири
године, као и 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 даје
сагласност на њихове статуте у складу са
законом.
Одредбама члана 2. Одлуке о
изменама и допунама Одлуке о оснивању
Центра за социјални рад за општине
Баточина, Рача и Лапово „Шумадија“
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Баточина,
број:
020-28/05-01
од
18.03.2005. године, утврђено је да
Управни одбор, Надзорни одбор и
директора Центра именује и разрешава
Скупштинa општине Баточина и мандат
траје 4 године.
Како је мандат председнику и
члановима Надзорног одбора Центра за
социјални рад „Шумадија“ Баточина, који
су именовани Решењем Скупштине
општине Баточина („Службени гласник
општине Баточина“, бр. 1/17) истекао,
донето је решење као у диспозииивгу.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-269/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрaшиновић
______________________________
На основу члана 123. став 3. и 4.
Закона о социјалној заштити („Службени
гласник РС“, бр. 24/2011), члана 32.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018), члана 40. тачка 14) Статута
општине Баточина („Службени гласник
општине Баточина“, бр. 9/19) и члана 2.
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Центра за социјални рад за
општине Баточина, Рача и Лапово
„Шумадија“ Баточина, број: 020-28/05-01
од 18.03.2005. године, Скупштина
општине Баточина, на седници одржаној
дана 30.03.2021. године, донела је:
Р ЕШ Е Њ Е
о именовању председника и чланова
Надзорног одбора Центра за социјални
рад за општине Баточина, Рача и
Лапово „Шумадија“ Баточина

ГОДИНА 2021.

i Именују се председник и чланови
Надзорног одбора Центра за социјални
рад за општине Баточина, Рача и Лапово
„Шумадија“ Баточина, на мандатни
период од четири године, и то:
A

Из реда представника оснивача:
1. Јелена Радојковић из Раче, за
председника,
2. Сузана Петровић из Лапова, за
члана.

B

По предлогу запослених:
1. Снежана Митровић, социјални
радник одељења Центра у
Баточини, за члана.

ii Ово
„Службеном
Баточина“.

Решење
објавити
у
гласнику
општине

Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у одредбама члана
123. став 3. и 4. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС“, бр.
24/2011) којим је прописано да Надзорни
одбор центра за социјални рад има три
члана и чине га два представника
оснивача и један представник по
предлогу запослених, које именује
оснивач, на четири године, као и у
одредбама члана 32. тачка 9. 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 14) Статута општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
бр. 9/19), којим је утврђено да Скупштина
општине, у складу са законом именује и
разрешава управни одбор, надзорни
одбор и директора установе, организације
и службе чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте у складу са
законом.
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Одредбама члана 2. Одлуке о
изменама и допунама Одлуке о оснивању
Центра за социјални рад за општине
Баточина, Рача и Лапово „Шумадија“
Баточина и члана 36. Статута Центра за
социјални рад утврђено је да председника
и чланове Надзорног одбора именује и
разрешава Скупштина општине Баточина
на период од четири године. Надзорни
одбор има 3 члана и то 2 представника
оснивача и 1 представника запослених у
Центру.
Имајући у виду наведено, сходно
предлозима овлашћених предлагача за
представнике у Надзорном одбору
Центра за социјални рад за општине
Баточина, Рача и Лапово „Шумадија“
Баточина, одлучено је као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-270/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрaшиновић
_____________________________
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 6264, члана 67. и 77. тачка 4) Пословника о
раду Скупштине општине Баточина
(„Службени гласник општине Баточина“,
бр. 13/19 и 24/20), Скупштина општине
Баточина, на седници одржаној дана
30.03.2021. године, донела је:
Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о образовању Одбора
за урбанизам, грађевинарство и
стамбено - комуналне делатности
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I У Решењу о образовању Одбора за
урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне
делатности
(„Службени
гласник општине Баточина“, бр.14/20),
став 2. тачка 1. врши се следећа измена:
Разрешава се дужности члана
Милица Милановић из Бадњевца.
Бира се за члана Немања Мирковић
из Градца.
II Ово
„Службеном
Баточина“.

Решење
објавити
у
гласнику
општине

Образложење
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) и 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 одрдбама члана 62.
Пословника о раду Скупштине општине
Баточина („Службени гласник општине
Баточина“, бр. 13/19 и 24/20), 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
образовала је Одбор за урбанизам,
грађевинарство и стамбено - комуналне
делатности, као стално радно тело
скупштине, Решењем бр. 020-573/20-01
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од 18.09.2020. године („Службени
гласник општине Баточина“, бр.14/20).
Одредбама члана 67. Пословника о
раду Скупштине општине Баточина
прописано је да Скупштина може, и пре
истека времена на који су изабрани,
разрешити поједине чланове сталних
радних тела и изабрати нове путем
појединачног предлагања и избора и да
предлог за разрешење члана сталног
радног тела може поднети председник
Скупштине, председник сталног радног
тела или одборничка група на чији је
предлог тај члан и изабран.
Сходно наведеним одредбама,
одборничка група „Александар Вучић –
За нашу децу.“ предложила је разрешење
одборника Милице Милановић из
Бадњевца дужности члана Одбора за
урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности и за новог члана
одбора предложила одборника Немању
Мирковића из Градца.
Имајући у виду наведено, на
предлог овлашћеног предлагача, донето
је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-271/21-I од 30.03.2021. године
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Марија Митрaшиновић
_________________________
На основу члана 48. Закона о
локалним изборима ("Службени гласник
РС", бр. 129/2007, 34/2010-одлука
УС,54/11,12/2011, 16/20 и 68/20), Изборнa
комисијa општине Баточина на седници
одржаној
дана
30.03.2021.годинe,
једногласно доноси
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РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ МАНДАТА
I
Подношењем писмене оставке на
место одборника Скупштине општине
Баточина, Изборна комисија додељује
мандат за одборнике скупштине
општине Баточина на упражњеном
одборничком
месту
следећем
кандидату:
Са изборне листе: АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ.
Кандидат:
1) Јовановић
Ивана,
15.02.1998.
студент, Брзан, Баточина
II Престаје да важи Решење о додели
мандата број: 013-10/21-01 од 09.03.2021.
године и Уверење о додели мандата број
013-12/21-01 од 09.03.2021. године.
Образложење
Када одборнику престане мандат пре
истека времена на које је изабран,
подношењем оставке, мандат се додељује
првом следећем кандидату са исте
изборне листе коме није био додељен
мандат
одборника.
На
основу
достављеног обавештења од стране СО
Баточина да је одборник са изборне листе
Александар Вучић-За нашу децу.поднео
оставку на место одборника, иста је
разматрана на седници Изборне комисије
одржане 30.03.2021. године и донета је
одлука као у ставу 1 и 2 диспозитива
решења.
Упутство о правном средству: Против
овог решења именована лица могу да
поднесу приговор Изборној комисији
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општине Баточина, у року од 24 часа од
часа доношења решења.
Број: 013-15/21-I
У Баточини, дана 30.03.2021. године

ГОДИНА 2021.

Решење објавити у Службеном Гласнику
општине Баточина.
ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ
____________________________
Jeлена Ивановић
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