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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
08.09.2014. године 

ГОДИНА 2014. 
БРОЈ 11 

   

 На основу члана 35. став 7. 

Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 

81/09- исправка, 64/10- одлука УС, 

24/11 и 121/12, 42/13 – одлука УС, 

50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука 

УС) и чл. 36. став 1, тачка 6 Статута 

општине Баточина („Службени 

гласник општине Баточина'', број 

10/08), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној  05.09.2014. 

године,  донела је              

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ ''БРЗАН'' 

У БАТОЧИНИ СА ИЗВЕШТАЈЕМ 

О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ 

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ ''БРЗАН'' 

У БАТОЧИНИ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ План детаљне 

регулације за индустријску зону 

''Брзан'' у Баточини са Извештајем о 

стратешкој процени утицаја на 

животну средину Плана детаљне 

регулације за индустријску зону 

''Брзан'' у Баточини, који чине 

саставни део ове одлуке. 

 

 

 

Члан 2. 

  План детаљне регулације за 

индустријску зону ''Брзан'' у Баточини 

састоји се из следећих целина: 

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО   

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ    

Повод за израду плана    

Циљеви уређења и 

изградње 

  

Плански и правни основ 

за израду плана 

  

Подаци, услови и посебне 

напомене 

  

Извод  из концепта плана    

П Л А Н С К И   Д Е О 

Правила уређења 

  

Обухват - границе плана и 

грађевинско подручје 

  

Подела на урбанистичке 

целине и зоне 

  

Концепција уређења 

карактеристичних целина  

  

Детаљна намена 

земљишта 

  

Локације за јавне  и 

комуналне површине, 

садржаје и објекте 

  

Парцелација, 

препарцелација и 

исправка граница парцела 

  

Планиране трасе, 

коридори и регулација 

површина јавне намене и 
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мрежа јавне комуналне 

инфраструктуре  

Услови и мере заштите    

Посебни услови   

Правила грађења    

Општа правила грађења 

за све зоне и намене 

  

Правила грађења за 

претежну намену 

индустрија и привреда 

  

Правила грађења за 

претежну намену 

зеленило 

  

Правила грађења за 

намену рециклажни 

центар 

  

Правила грађења за 

намену комуналне 

делатности 

  

Спровођење плана   

Смернице за спровођење 

плана 

  

Локације за разраду 

урбанистичким пројектом 

или конкурсом 

  

Документација плана   

 

ГРАФИЧКИ ДЕО 

Постојеће стање  

Лист 1:  Kатастарско-

топографска подлога са границом 

плана и постојећом наменом 

површина 

 

Планска решења: 

Лист 2:  Планирана намена 

површина 

Лист 3:  Планирано саобраћајно 

решење 

Лист 4:  Планирана регулација, 

подела земљишта и аналитичко-

геодетски елементи за обележавање 

Лист 5:  Планирана 

инфраструктура 

  

Члан 3. 

Наручилац Плана детаљне 

регулације за индустријску зону 

''Брзан'' у Баточини са Извештајем о 

стратешкој процени утицаја на 

животну средину, у општини 

Баточини је општина Баточина, 

носилац израде Општинска управа 

општине Баточина,  обрађивач  је  

ЈУГИНУС Југословенски институт за 

урбанизам и становање  из Београда, 

Андрићев венац 2, а руководиоц 

израде је одговорни урбаниста Саша 

Чуданов,  дипломирани инжењер 

архитектуре. 

Члан 4.  

План детаљне регулације за 

индустријску зону ''Брзан'' у Баточини  

у општини  Баточини је израђен у 

аналогном и дигиталном облику и 

налази се у Општинској управи 

општине  Баточини  и  у ЈУГИНУС-

у, Југословенском институту за 

урбанизам и становање  из Београда, 

Андрићев венац 2. 

Члан 5. 

Ова Одлука  ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина'' 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-590/14-01 од 05.09.2014. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
 



 

 

П Л А Н    

 

Д Е Т А Љ Н  Е    Р Е Г У Л А Ц И Ј  Е  

 

ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ БРЗАН 

У БАТОЧИНИ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

септембар 2014. 
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ОБРАЂИВАЧ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА И РАДНИ ТИМ 

 

 

 

 

 

 

Наручилац:               Република Србија, Општина Баточина  

 

 

 

 

Обрађивач :    ЈУГИНУС  

Југословенски институт за урбанизам и становање                  

Београд, Андрићев венац 2  

 

Директор:    Ивана Марковић, дипл. инж.грађ.  

 

 

 

 

Руководилац тима:    Саша Чуданов, дипл.инж.арх. 

    одговорни урбаниста 

 

 

Радни тим:    Марин Крешић, дипл.инж.арх 

Мирјана Пантић,  дипл.инж.саоб. 

Саша Чуданов, дипл.инж.арх 

Војин Марковић, дипл.инж.грађ. 

Ивана Марковић, дипл.инж.грађ. 

Мр Гвозден Милошевић, дипл.инж.електротехнике 

Душан Шљиванчанин, дипл.просторни планер 

Марија Станковић, дипл.инж.арх  

Милена Вуловић, дипл.инж.грађ. 

 

 

Стратешка процена: Душан Шљиванчанин, дипл.просторни планер 
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САДРЖАЈ 

  

   

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО   

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ    

Повод за израду плана    

Циљеви уређења и 

изградње 

  

Плански и правни основ за 

израду плана 

  

Подаци, услови и посебне 

напомене 

  

Извод  из концепта плана    

П Л А Н С К И   Д Е О 

Правила уређења 

  

Обухват - границе плана и 

грађевинско подручје 

  

Подела на урбанистичке 

целине и зоне 

  

Концепција уређења 

карактеристичних целина  

  

Детаљна намена земљишта   

Локације за јавне  и 

комуналне површине, 

садржаје и објекте 

  

Парцелација, 

препарцелација и исправка 

граница парцела 

  

Планиране трасе, коридори 

и регулација површина 

јавне намене и мрежа јавне 

комуналне инфраструктуре  

  

Услови и мере заштите    

Посебни услови   

Правила грађења    

Општа правила грађења за 

све зоне и намене 

  

Правила грађења за 

претежну намену 

индустрија и привреда 

  

Правила грађења за 

претежну намену зеленило 

  

Правила грађења за намену 

рециклажни центар 

  

Правила грађења за намену   

комуналне делатности 

Спровођење плана   

Смернице за спровођење 

плана 

  

Локације за разраду 

урбанистичким пројектом 

или конкурсом 

  

Документација плана   

 

ГРАФИЧКИ ДЕО 

 

Постојеће стање  

Лист 1:  Kатастарско-топографска 

подлога са границом плана и постојећом 

наменом површина 

 

Планска решења: 

Лист 2:  Планирана намена 

површина 

Лист 3:  Планирано саобраћајно 

решење 

Лист 4:  Планирана регулација, 

подела земљишта и аналитичко-

геодетски елементи за обележавање 

Лист 5:  Планирана 

инфраструктура 

  

  

ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 

ПОВОД ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  

 

Општина Баточина је покренула 

иницијативу за корениту привредну 

реформу која обухвата окончање 

процеса приватизације, континуирано 

повећање директних страних 

инвестиција, развој сектора малих и 

средњих предузећа и стварање 

стимулативног институционалног 

оквира који ће омогућити 

функционисање тржишних механизама. 

У циљу покретања индустријског и 

привредног развоја, као и омогућавања 

инвестиционих улагања, поред осталог 

потребно је обезбедити и плански основ 

за издавање потребне документације 
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неопходне за изградњу објеката у 

функцији истих. 

Из напред наведених разлога, општина 

је покренула иницијативу за израду 

Плана детаљне регулације за нову зону 

привређивања у Баточини. 

План детаљне регулације индустријске 

зоне "Брзан" дефинисаће уз законом 

прописане елементе, правила уређења и 

правила грађења и услове за реализацију 

дефинисане намене. На тај начин стећи 

ће се плански и правни основ за 

изградњу предметног комплекса и 

опремање неопходним садржајима, 

комуналном и саобраћајном 

инфраструктуром, чиме ће бити 

обезбеђени услови за њено активирање у 

складу са условима ЈКП-а и других 

надлежних институција. 

Главни циљ плана је да се овај простор 

обезбеди за будућу намену, на бази које 

ће бити могуће привући потенцијалне 

домаће и међународне финансијере и 

обезбедити им да на основу локацијске 

дозволе издате на основу овог плана 

брзо и лако добију грађевинску дозволу.  

 

ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ  

 

Предметни комплекс плански треба 

организовати и уредити као приозводно 

комерцијалну  зону са високим степеном 

опремљености саобраћајном и 

комуналном инфраструктуром, у складу 

са урбанистичким стандардима и 

нормативима.  

Кроз детаљну разраду овог простора 

потребно је дефинисати програмску и 

просторну организацију новопланираних 

површина предвиђених за изградњу 

производних комплекса и неопходних 

пратећих садржаја, а потом и њихово 

међусобно повезивање, како би овај 

простор функционисао као јединствена 

целина. То подразумева квалитетну 

повезаност на постојећу комуналну 

инфраструктуру у окружењу, што 

условљава потпуно уређење и 

побољшање постојеће и изградњу нове 

мреже.  

Елементима саобраћајне 

инфраструктуре неопходно је 

унапредити квалитет постојећих и 

изградњу нових саобраћајница унутар 

комплекса. Основни принципи на којима 

се заснива предложено решење су: 

 усклађивање планираних намена са 

реалним потребама Општине и 

појединих привредних и других 

субјеката, 

 дефинисање услова за нову 

парцелацију на целокупном 

комплексу, 

 могућност етапне реализације овог 

комплекса; 

 изградња архитектонски квалитетних 

објеката, у складу са планираном 

неменом и уређење манипулативних 

површина на појединачним 

производним парцела, 

 уређење слободних зелених површина 

на деловима комплекса у складу са 

принципима заштите животне 

средине, 

 изградња нових саобраћајница и 

адекватно прикључивање на државни 

пут, 

 изградња потребне нове комуналне 

инфраструктуре. 

 

ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА 

ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

План детаљне регулације се ради у 

складу са прописаним одредбама Закона 

о планирању и изградњи (''Службени 

гласник РС'', број: 81/09,64/10,24/11, 

121/12,50/13 и 98/13) и Правилника о 

садржини, начину и поступку израде 

планских докуманата (''Службени 

гласник РС'', број: 31/10, 69/10 и 16/11). 

 

Плански основ је донети Просторни 

план општине Баточина ("Општински 

службени гласник", број12/99, 18/02 и 

7/06), који је предвидео да се његово 

спровођење и разрада врши на основу 

нових урбанистичких планова (планови 

генералне регулације и планови детаљне 

регулације) првенствено за насеље 

Баточина, а затим за одређена насеља, 
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урбанистичке и просторне целине, у 

оквиру одговарајућих зона и намена, у 

које су уврштене и нове привредне зоне 

дуж државних путева, као и све такве 

зоне веће од 2,0hа и у којима се за то 

укаже потреба.  

 

 

ПОДАЦИ, УСЛОВИ И ПОСЕБНЕ 

НАПОМЕНЕ 

 

Подаци и услови 

 

Након усвајања концепта плана 

предузети су кораци ради прибављања 

услова од ЈП Железнице Србије, у 

складу са закључком Комисије за 

планове са стручне контроле концепта 

плана. 

Како је на истој седници Комисије за 

планове констатовано да подаци и 

услови добијени од надлежних ЈКП за 

потребе израде плана нису комплетни и 

ажурни, односно да је у близини 

локације у току реализација колектора за 

каналисање отпадних вода, изградња 

трафо станице за индустријску зону и 

цевовода за водоснабдевање, као и да је 

већ испројектован гасовод из којег ће се 

вршити снабдевање ове зоне, затражени 

су додатни подаци о горе наведеним 

инфраструктурним системима 

(ситуационо одређење, подаци о 

капацитетима, или изводи из постојећих 

генералних, идејних, главних или 

извођачких пројеката, издатих 

локацијских или грађевинских дозвола, 

или друго чиме располажу, а што се 

може имплементирати у планско 

решење), како би се наставило са 

израдом Нацрта плана детаљне 

регулације индустријске зоне "Брзан" у 

Баточини. 

За потребе израде Плана детаљне 

регулације за индустријску зону Брзан, у 

процедури поновљеној по закључку 

Комисије за планове, достављени су 

тражени подаци или услови од следећих 

институција односно предузећа: ЈП 

Путеви Србије, ЈВП "Србија воде" - 

Републичка Дирекција за воде; Јавно 

комунално предузеће "7 јули" Баточина; 

Предузеће за телекомуникације 

"Телеком Србија" а.д.; Јавно предузеће 

ПТТ саобраћаја "Србија", Министарство 

одбране, Железнице Србије, Завод за 

заштиту природе, Електродистрибуција 

Крагујевац и Јавно предузеће 

Електромрежа Србије. 

Податке и услове прибавила је 

општинска управа Баточина, Одељење 

за имовинско-правне послове, 

урбанизам, грађевинарство, стамбено-

комуналне и инспекцијске послове. Сви 

прикупљени су саставни део 

документације плана, а они који су сем 

општих цитата закона дали и конкретне 

податке или услове су приказани 

(описани или цитирани) у наставку: 

ЈП Путеви Србије 
На захтев за издавање података и 

услова за подручје плана детаљне 

регулације за индустријску зону Брзан у 

општини Баточина ЈП „Путеви Србије", 

увидом у достављену документацију и 

увидом у документацију којом 

располаже, констатовао је: 

 

Ha граници плана налази се: 

Државни пут II реда број 132, 

Мала Крсна-Марковац-Ћуприја-Ражањ-

Делиград-Алексинац-Ниш-Дољевац-

Лесковац-Предејане-Владичин Хан-

Врање-Прешево (no претходној 

категоризацији Р-214, деоница број 0688 

од почетног чвора број 1621Баточина 

(Марковац) код км 52+990 до завршног 

чвора број 0463 Јагодина (насеље) код 

км 77+272). Овим планом предвиђен je 

прикључак на стационажи км 55+974 (пo 

претходном Референтном систему). 

 

Приликом даље разраде потебно je 

испоштовати следеће услове: 

Ситуациони план урадити у Р 1:1000 

односно Р 1:500 у складу са чланом 28. 

Закона о планирању и изградњи 

(„Сл.гласник РС",бр.72/09) где ће бити 

приказано постојеће и планирано стање 

са уцртаним саобраћајницама из наше 

надлежности (јасно обележене) са 

детаљним нивелационим јавних 
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површина (нивелациони план), 

карактеристичним профилима и са 

аналитичко геодетским елементима. 

Ha месту прикључења на државни пут 

број 132 код км 55+974 проширити 

границу плана и на државни пут тако да 

цео прикључак буде обухваћен планом. 

Планска решења ускалдити са Законом о 

јавним путевима („Сл.гласник PC", бр. 

101/2005) и Законом о планирању 

изградњи („Сл. Гласник PC", бр. 72/09), 

као и са планским документом вишег 

реда. 

Графички прилог Плана детаљне 

регулације урадити на катастарској 

подлози сачињеној од стране надлежне 

Службе за катастар непокретности 

Републичког геодетског завода или 

геодетске организације са решењем 

издатим од тог Републичког завода, у 

складу са Законом о државном премеру 

и катастру и уписима на непокретности 

(„Сл. Гласник PC", бр.72/09). 

Планом предвидети и обезбедити 

заштитни појас и појас контролисане 

изградње, на основу члана 28. 29. и 30. 

Закона о јавним путевима („Сл.гласник 

PC", бр.101/2005). 

План урадити у складу са Правилником 

о условима које са аспекта безбедности 

саобраћаја морају да испуњавају путни 

објекти и други елементи јавног пута 

(„Сл.гласник PC", бр 50/2011) 

 

Приликом евентуалног планирања 

инсталација водити рачуна о следећем: 

У заштитном појасу поред јавног пута на 

основу члана 28. сатав 2. Закона о 

јавним путевима („Сл.гласник PC", бр. 

101/2005), може да се гради, односно 

поставља водовод, канализација, 

топловод, железничка пруга и други 

слични објекти, као и 

телекомуникациони и електро водови, 

инсталације, постројења и сл. no 

претходно прибављеној сагласност 

управљача јавног пута која садржи 

саобрапајно-техничке услове.  

Инсталације се могу планирати на 

катастарским парцелама које се воде као 

јавно добро путеви-својина Републике 

Србије и на којима се ЈП „Путеви 

Србије", Београд води као корисник или 

правни следбеник корисника. 

Траса инсталација мора се пројектно 

усагласити са постојећим инсталацијама 

поред и испод јавног пута. 

Укрштање са јавним путем предвидети 

искључивио механичким подбушивањем 

испод трупа пута, управно на пут, у 

прописаној заштитној цеви. 

Заштитна цев мора бити пројектована на 

целој дужини између крајњих тачака 

попречног профила пута (изузетно 

спољна ивица коловоза), увећана за no 

3,00 м са сваке страме. 

Минимална дубина инсталација и 

заштитних цеви од најниже коте 

коловоза до горње коте заштитне цеви 

износи 1,35м. 

Минимална дубина инсталација и 

заштитних цеви испод путног канала за 

одводњавање (постојећег или 

планираног) од коте дна канала до горње 

коте заштитне цеви износи 1,00 м. 

Уколико се инсталације паралено воде, 

морају бигги постављене минимално 

3,00м од крајње тачке попречног 

профила пута (ножице насипа трупа 

пута или спољне ивице путног канала за 

одводњавање) изузетно ивице коловоза 

уколико се тиме не ремети режим 

одводњавања коловоза. 

Ha местима где није могуће задовољити 

услове из претходног става мора се 

испројектовати и извести адекватна 

заштита трупа предметног пута. 

 

Накнадно је, међутим, ЈП путеви 

Србије издало нове услове. 

 

Ha основу захтева ТАЈФУН РИС" 

Д.О.О. 6poj број 95/2013 од 29.07.2013. 

године, наш број 953-13351 од 

08.08.2013. године упућеног ЈП "Путеви 

Србије", за услове за израду 

Урбанистичког пројекта за изградњу 

комерцијално пословног комплекса са 

прикључком на државни пут, a у складу 

са чланом 60.и 61. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл. гл PC", број 72/09), овим 

путем Вас обавештавамо следеће: 



 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XI                                     ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2014. 

9 

 

 

ЈП „Путеви Србије" су уздали Услове 

број 953-5241/12-1 од 28.05.2012.године 

за План детаљне регулације за 

индустријску зону „Брзан" у општини 

Баточина, у коме се налази локација овог 

Урбанистичког пројекта. 

 

Овим актом се стављају ван снаге 

услови број 953-5241/12-1 од 

28.05.2012.године издати за ПДР 

„Брзан". 

 

У оквиру границе Урбанистичког 

пројекта налази се: 

Државни пут II реда број 132 (Р-214), 

Мала Крсна-Марковац-Ћуприја-Ражањ-

Делиград-Алексинац-Ниш-Дољевац-

Лесковац-Предејане-Владичин Хан-

Врање-Прешево 

 

При изради урбанистичког пројекта за 

изградњу предметног комплекса 

потребно je испунити следеће услове  

Планска решења ускладити са Законом о 

Јавним путевима ("Сл гл. PC", 6poj 

101/05), и Законом о планирању и 

изградњи ("Сл. гл. PC", 6poj 72/09) као и 

са планским документом вишег реда. 

Приликом дефинисања решења 

саобраћајног прикључка на државни пут 

II реда број 132 планирати као 

приоритет безбедно одвијање саобраћаја 

на предметном државном путу. 

Пројектом предвидети приоритет 

саобраћаја транзит на државном путу II 

реда број 132. 

 

Узимајући у обзир садржаје предметног 

комплекса, мишљења смо да се планским 

решењем може прихватити следеће 

саобраћајно решење: 

 

Излив и улив на државни пут планирати 

као двосмерни са улазом и излазом на 

државни пут, са или без додатних 

саобраћјних трака за улив-излив са-на 

државни пут на стационажи км. 54+080 

са коловозном конструкцијом 

димензионисано за осовинско 

оптерећење од најмање 11,50t пo 

осовини, за брзину излива и улива 

возила са и на државни пут од 

максимално 25,00km/h, са 

полупречницима закривљења 

саобраћајних прикључака утврђеним 

сходно меродавном возилу,са осталим 

прописаним дужинама прегледности 

имаЈући у виду просторне и 

урбанистичке карактеристике ширег 

окружења локације и у свему у складу са 

ЈУС У.Ц4 050 1990 Пројектовање и 

грађење путева, Површински чворови, 

Технички услови. 

Решити прихватање и одводњавање 

површинских вода будућих 

саобраћајних прикључка и ускладити са 

системом одводњавања државног пута 

првог реда. 

Сходно члану 33. Закона о јавним 

путевима("Сл гл PC". 6poj 101/2005), 

обезбедити зоне потребне прегледности 

у складу са прописима. 

Предвидети и обезбедити заштитни 

појас и појас контролисане изградње, на 

основу члана 28 29 и 30. Закона о јавним 

путевима ("Сл. гл. PC", 6poj 101/2005), 

тако да пословни објекти (објекти 

високоградње) у склопу Урбанистичког 

пројекта морају бити удаљени 

минимално 10,00m од ивице земљишног 

nojaca предметног државног пута другог 

реда, уз обезбеђење приоритета 

безбедног одвијања саобраћаја на 

предметном државном путном правцу. 

У самом пословном комплексу 

обезбедити простор за будућу сервисну 

саобраћјницу, којом ће бити прикупљен 

саобраћај са целе Индустријске зоне 

„Брзан" и прикључен на државни пут на 

планираној стационажи км. 54+080. 

Сходно члану 31 Закона о јавним 

путевима ("Сл. гл. PC", број 101/2005), 

ограде и дрвеће поред јавних путева 

подижу се тако да не ометају 

прегледност јавног пута и не угрожавају 

безбедност саобраћаја. 

Решења саобраћајног прикључења 

предметног комплекса на државни пут II 

реда je могуће остварити у складу са 

напред наведеним и важећим прописима 

и нормативима из ове области. 
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Приликом евентуалних планирања 

инсталација водити рачуна о следећем: 

У заштитном појасу јавног пута на 

основу члана 28. став 2. Закона о јавним 

путевима ("Сл гл. PC", 6poj 101/2005), 

може да се гради, односно поставља, 

водовод, канализација, топловод, 

железничка пруга и други сличан 

објекат, као и телекомуникациони и 

електро водови, инсталације, постројења 

и сл, пo претходно прибављеној 

сагласности управљача јавног пута која 

садржи саобраћајно-техничке услове. 

Инсталације се могу планирати на 

катастарским парцелама које се воде као 

јавно добро -путеви - својина Републике 

Србије, и на којима се ЈП "Путеви 

Србије", Београд води као корисник, или 

je ЈП "Путеви СрбиЈе", Београд правни 

следбеник корисника. 

 

Општи услови за постављање 

предметних инсталација: 

- предвидети двострано проширење 

државног пута првог реда на 

пројектовану ширину и изградњу 

додатних саобраћајних трака у потезу 

евентуалне реконструкције постојећих и 

изградње додатних раскрсница, 

- траса предметних инсталација мора се 

пројектно усагласити са постојећим 

инсталацијама поред и испод 

предметног пута. 

 

Услови за укрштање инсталација са 

предметним путем: 

- да се укрштање са путем лредвиди 

искључиво механичким подбушивањем 

испод трупа пута, управно на пут, у 

прописаној заштитној цеви, 

- заштитна цев мора бити пројектована 

на целој дужини између крајњих тачака 

попречног профила пута (изузетно 

спољња ивица реконструисаног 

коловоза). увећана за пo 3,00 m са сваке 

стране, 

- минимална дубина инсталација и 

заштитних цеви од најниже коте 

коловоза до горње коте заштитне цеви 

износи 1,35 m, 

- минимална дубина инсталација и 

заштитних цеви испод путног канала за 

одводњавање (постоЈећег или 

планираног) од коте дна канала до корње 

коте заштитне цеви износи 1,00 m. 

 

Услови за паралелно вођење предметних 

инсталација са предметним путем: 

- инсталације морају бити поставље 

минимално 3,00 m од крајње тачке 

попречног профила пута (ножице насипа 

трупа пута или срољње ивице путног 

канала за одводњавање) изузетно ивице 

реконструисаног коловоза уколико се 

тиме не ремети режим одводњавања 

коловоза. 

- на местима где није могуће задовољити 

услове из претходног става мора се 

испројектовати и извести адекватна 

заштита трупа предметног пута. 

 

 

Републичка Дирекција за воде  

 

На захтев за издавање података и услова 

за подручје плана детаљне регулације за 

индустријску зону Брзан у општини 

Баточина, Дирекција је као тражене 

услове и податке доставила мишљење у 

поступку добијања водних услова за 

израду техничке документације за 

индустријску зону Брзан у општини 

Баточина и констатовала да се исто 

може употребити као информација за 

израду Плана детаљне регулације за 

индустријску зону Брзан у општини 

Баточина: 

 

Основни подаци о локацији, 

хидрографији и други подаци 

 

Обухват Плана  

Обухват Плана детаљне регулације, je 

непосредно уз Кијевски поток, леве 

притоке реке Велике Мораве 

Хидрографски подаци: 

Најближи водоток: Кијевски поток, лева 

притока реке Велике Мораве -Слив: 

Велика Морава -Водно подручје: 

Морава 

Административни положај локације: 
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Површина обухваћена Планом детаљне 

регулације, мзноси 126.000 m2 и налази 

се у катастарској општини Брзан. 

Општина: Баточина Управни округ: 

Шумадијски 

Хидрографија 

Обухват Плана детаљне регулације, je 

непосредно уз Кијевски поток, леве 

притоке реке Велике Мораве. Река 

Велика Морава je водоток I реда, према 

Одлуци о утврђивању Пописа вода I 

реда („Сл.гл.РС,, бр.83/2010), a њена 

притока Кијевски поток je водоток II 

реда. Ha основу чл.23, Закона о водама 

(„Сл.гл.РС,, бр.30/10) „Јавно 

водопривредно предузеће управља 

водним објектима за уређење водотока и 

за заштиту од поплава на водама I реда и 

водним објектима за одводњавање, који 

су у јавној својини и брине се о њиховом 

наменском коршићењу, одржавању и 

чувању,, a „водним објектима за уређење 

водотока и заштиту од поплава на 

водама II реда, објектима за заштиту од 

ерозије и бујица, који су у јавној 

својини, управља, брине се о њиховом 

наменском коришћењу, одржавању и 

чувању јединица локалне самоуправе на 

чијој се територији објекат налази. 

Метеоролошки подаци 

Климатске одлике формирају 

географски положај и рељеф. 

Заступљена je умерено континентална 

клима са хладним зимама и топлим 

летима, уз мања одступања. 

Хидролошки параметри 

Карактеристични протицаји, према 

„Главном пројекту регулације Кијевског 

потока (са уливом у Велику Мораву) од 

км 0+000 до км 3+112, који je урадио 

„Југопројекат,, Београд, 1982.година. 

 

Река променљива проток (m3/s) вероватноће р (%) 

 1 2      4        5 

Кијевски поток Отах           39,8 34.8   29.8    28,7 

Обухваћеност Оперативним планом 

Према Оперативном плану за одбрану од 

поплава за 2012.годину, систем за 

одбрану од поплава у границама Плана 

детаљне регулације за индустријску зону 

Брзан, Општина Баточина, насип 

припада сектору М.З. ВЕЛИКА 

ПЛАНА-РАЧА-ЛАПОВО-БАТОЧИНА-

КРАГУЈЕВАЦ - Лева обала Велике 

Мораве од ушћа Јасенице до ушћа 

Лепенице, Јасеница, Рача, Лепеница, 

Угљешница и Сушички поток, деоници 

М.3.2. Рача, Лепеница, тачка 4-Десни 

насип Лепенице од ушћа у Велику 

Мораву до Цветојевца, 22,00км са 

обостраним насипима уз Кијевски поток 

од ушћа у Велику Мораву (2х3.00км), 

укупно 28.00км. 

 

Остали подаци 

 

У оквиру Плана детаљне регулације за 

индустријску зону Брзан у општини 

Баточина, планира се намена површина 

за индустрију или привреду и интерна 

саобраћајница. У обухвату плана нема 

јавних садржаја и објеката (школа, 

болница и др), сем заштитног зеленила 

унутар намене, индустрија односно 

привреда. 

Подручје Плана детаљне регулације за 

индустријску зону Брзан, простире се са 

леве стране регионалног пута Р-214 

Јагодина-Лапово, из наведеног смера. 

За планско подручје планира се 

изградња комуналне инфраструктуре, 

која би задовољила потребе целе зоке и 

то: оптички телекомуникациони кабл, 

ТС за потребе зоне, електро енергетска 

мрежа, гасоводна мрежа и водоводна и 

канализациона мрежа. Планом ће бити 

предвиђено да се сва мрежа 

инфраструктуре постави у појасу 

планиране регулације. 

Ширина регулације за саобраћајницу у 

комплексу биће 10 метара, односно 

интерна саобраћајница на целој дужини 

има коловоз ширине 7м (2*3,5м) и 

обостране тротоаре ширине 1,5м. 

У сваком комплексу могу се градити 

привредни, индустријски и производни 

објекти и сви објекти који су у функцији 
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производње и привреде, пословни, 

изложбени, сервисно-радни објекти и 

сви компатибилни садржаји. 

Компатибилни садржаји, претежној 

намени, су сви услужни (туризам, 

трговина и угоститељство, занатске 

делатности и сл) и инфраструктурни, 

комунални и саобраћајни објекти (као и 

интерне станице за снабдевање горивом, 

базне станице мобилне телефоније, 

кабловска и оптичка мрежа и сл.). 

Непосредно низводно од Кијевског 

потока, налази се извориште Брзан, на 

левој обали реке Велике Мораве, у 

дужини од око 4 км, у општини 

Баточина. Извориште чини 14 бушених 

бунара, одакле се снабдевају водом 

следећа насеља: Баточина, Бадњевац, 

Никшић, Милатовац, Цветојевац, 

Јовановац и no потреби Крагујевац. Ha 

изворишту су успостављене зоне 

санитарне заштите. Дефинисати положај 

обухват Плана детаљне регулације 

индустријске зоне Брзан у односу на 

пројектоване Зоне санитарне заштите 

изворишта и у складу са захтевима исте, 

одредити ограничења у погледу 

планираних врста објеката у 

Индустријској зони Брзан. 

Општина Баточина je прикључена на 

извориште „Брзан,, које je у систему 

водоснабдевања града Крагујевца. Са 

потисног цевовода 0700 Брзан-

Крагујевац, одваја се крак 0300 за 

општину Баточина. Потисни цевовод 

крагујевачког водовода 0700 који полази 

од рени бунара, пролази испод 

постојећег моста на аутопуту, затим 

испод железничког моста. Ha овој 

деоници, потисни цевовод и електрични 

кабл су уграђени уз водоток на десној 

обали. У зони железничког моста 

поменути цевовод и кабл пресецају 

Кијевски поток и прелазе са десне на 

леву обалу до ревизионог шахта, који се 

налази између железничког и друмског 

моста на регионалном путу Р-214 

Јагодина-Лапово. 

Ha основу чл.117 Закона о водама, 

објекат je типа број 5 - индустријски и 

други објекат за који се захвата и доводи 

вода из површинских и подземних вода, 

као и за индустријски објекат чије се 

отпадне воде испуштају у површинске 

воде, подземне воде или јавну 

канализацију. 

 

Подаци од значаја за издавање водних 

услова 

 

Пре израде техничке документације 

прикупити све потребне подлоге: 

геодетске, хидрографске, хидролошке, 

санитарно-техничке, инфраструктурне и 

др. и на основу њих извршити 

одговарајуће анализе, ради предлога 

могућих решења: 

 

а) За снабдевање водом 

-анализа постојећег стања (постојећа 

изворишта, дистрибутивна мрежа, 

квалитет воде, резервоарски простор и 

др.); 

-прогнозу потребе воде за пиће, a за 

пројектовани временски период; 

-анализу потенцијалних изворишта воде 

за пиће, са њиховим вредновањем (no 

количини, квалитету и др.); 

-воду чији квалитет одговара прописима 

за снабдевање становништва водом 

(подземна вода и вода са извора), 

употребљавати искључиво за 

снабдевање становништва водом за 

пиће, санитарне потребе. 

-да се одреди заштитни појас за подручја 

на којима се налазе или планирају нова 

изворишта и објекти за снабдевање 

водом за пиће, од намерног или 

случајног загађивања и других утицаја 

који могу неповољно утицати на 

издашност изворишта и на здравствену 

исправност воде уз резервисање 

простора за зоне непосредне, уже и шире 

зоне заштите изворишта. 

 

б) За отпадне воде 

-прогнозу количина отпадних вода 

(санитарно-фекалних, технолошких, 

атмосферских са површина на којима 

могу да се загаде) за пројектовани 

период са предлогом концепције и 

решења целовитог система каналисања и 
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пречишћавања отпадних вода у 

техничко-економском и функционалном 

погледу уз примену сви законских и 

нормативних аката који важе за ову 

врсту радова и објеката (Закон о водама, 

Уредба о класификацији вода, Уредба о 

категоризацији вода, Правилник о 

опасним материјама у водама) 

-при планирању и градњи индустријских 

и других привредних објеката постоји 

законска обавеза да се обезбеде све 

подлоге на основу којих се могу 

утврдити и условити потребне мере 

заштите, захтевати и реализовати (у току 

саме инвестиције) начин третмана 

отпадних вода који даје захтевани 

квалитет ефлуента и не нарушава 

квалитет вода у сабирном колектору 

који одводи отпадне воде до постројења 

за пречишћавање - резервисање 

простора за изградњу система за 

пречишћавање отпадних вода -да се за 

систем за пречишћавање отпадних вода 

предвиди одговарајуће техничко-

технолошко решење које ће обезбедити 

и гарантовати такав квалитет 

пречишћених вода који ни у једном 

моменту неће угрозити прописани 

квалитет воде у крајњем реципијенту, 

реци Великој Морави. Уредбом о 

категоризацији водотока („Сл.гласник 

СРС„ бр.5/68) река Велика Морава je 

сврстана у Па категорију; 

 

в) 3а атмосферске воде 

Да се изврше одгозарајуће анализе, ради 

предлога могућих решења одвођења 

атмосферских вода у техничко-

економском, функционалном погледу уз 

примену свих законских и нормативних 

аката који важе за ову врсту радова и 

објеката. 

Прорачун атмосферских вода уз 

поштовање постојећих правила, која 

важе у градњи атмосферске 

канализације. 

-Kao пријемник за прихватање 

атмосферских вода предвидети Кијевски 

поток,а као крајњи реципијент реку 

Велику Мораву. 

-Да се атмосферске воде са коловоза 

могу испустити у реципијент Кијевски 

поток, ако су претходно третиране на 

сепаратору, ради отклањања агрегата, 

масти, уља, нафтних деривата и других 

пливајућих материја. Квалитет 

атмосферских вода, које се упуштају у 

крајњи реципијент, реку Велику Мораву, 

морају бити у складу са Уредбама о 

категоризацији водотока и 

класификацији вода („Сл.гл.РС,, 

бр.5/68). 

 

г) 3а уређење водотокова 

Законом о водама („Сл. Гласник РС„ 

бр.30/2010) дефинисани су следећи 

појмови: 

Водно земљиште 

Члан 8. 

Водно земљиште, у смислу овог закона, 

јесте земљиште на коме стално или 

повремено има воде, због чега се 

формирају посебни хидролошки, 

геоморфолошки и биолошки односи који 

се одражавају на акватични и приобални 

екосистем. 

Водно земљиште текуће воде, у смислу 

овог закона, јесте корито за велику воду 

и приобално земљиште. 

Водно земљиште стајаће воде, у смислу 

овог закона, јесте корито и појас 

земљишта уз корито стајаће воде , до 

највишег забележеног водостаја. 

Водно земљиште обухвата и напуштено 

корито и пешчани и шљунчани спруд 

који вода повремено плави услед радова 

у простору (преграђивања текућих вода, 

експлоатације минералних сировина и 

слично). 

Приобално земљиште 

Члан 9. 

Приобално земљиште, у смислу овог 

закона, јесте појас земљишта непосредно 

уз корито за велику воду водотока који 

служи одржавању заштитних објеката и 

корита за велику воду и обављању 

других  активности које се односе на 

управљање водама. Ширина појаса 

приобалног земљишта из става 1 .овог 

члана je: 
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у подручју незаштићеном од поплава до 

10м; 

у подручју заштићеном од поплава до 

50м (зависно од величине водотока, 

односно заштитног објекта), рачунајући 

од ножице насипа према брањеном 

подручју. 

Изузетно од става 2.овог члана 

Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде (у даљем 

тексту: Министарство), на територији 

аутономне покрајине, a на територији 

града Београда надлежни орган града 

Београда (у даљем тексту: надлежни 

орган Града), може да одреди и друкчију 

ширину приобалног земљишта, ако je то 

потребно ради: 

1 )заштите вода, акватичних и 

приобалних екосистема; 

2)уређење вода; 

3)заштите добара посебних вредности и 

капиталних објеката; 4)обављања других 

послова од општег интереса,у складу са 

овим законом. 

Коришћење водног земљишта 

Члан 10. 

Водно земљиште користи се на начин 

којим се не утиче штетно на воде и 

приобални екосистем и не ограничавају 

права других, и то за: 

1) изградњу водних објеката и 

постављање уређаја намењених уређењу 

водотока и других вода; 

2) одржавање корита водотока и водних 

објеката; 3)спровођење мера заштите 

вода; 4) спровођење заштите од штетног 

дејства вода; 5)остале намене, утврђене 

овим законом. 

Из цитираних чланова проистиче да 

намена водног земљишта не може да се 

мења, na самим тим не може ни да се 

граде објекти друге намене осим водних 

објеката. 

 

Други карактеристични подаци 

 

Ha основу напред наведених података 

предлажемо да надлежни орган водним 

условима одреди техничке и друге 

захтеве који морају да се испуне при 

изради техничке документације и то: 

Да се инвестиционо-техничка 

документација уради у свему према 

постојећим позитивним законским и 

нормативним актима који важе за ову 

врсту радова и објеката; 

Да се пре израде техничке 

документације за изградњу предметног 

објекта прикупе све потребне подлоге и 

на основу истих изврше одговарајуће 

анализе; 

Да се дефинише положај обухвата Плана 

детаљне регулације индустријске зоне 

Брзан у односу на пројектоване Зоне 

санитарне заштите изворишта и у складу 

са захтевима исте, одредити ограничења 

у погледу планираних врста објеката у 

Индустријској зони Брзан. 

Да се изврши идентификација свих 

отпадних вода no количини и квалитету, 

и предложити начин, услове и обим 

њиховог сакупљања, одвођења и 

пречишћавања, како се не би угрозиле 

површинске и подземне воде на 

локацији Плана детаљне регулације за 

индустријску зону Брзан у општини 

Баточина и шире, уз повремену 

контролу квалитета истих. 

Да се за систем за пречишћавање 

отпадних вода предвиди одговарајуће 

техничко-технолошко решење које ће 

обезбедити и гарантовати такав квалитет 

пречишћених вода који ни у једном 

моменту неће угрозити прописани 

квалитет воде у крајњем реципијенту, 

реци Великој Морави. Уредбом о 

категоризацији водотока („Сл.гласник 

СРС„ бр.5/68) река Велика Морава je 

сврстана у Па категорију; 

Да се место улива цевовода у Кијевски 

поток, осигура на начин којим ће се 

спречити ерозија корита и обале овог 

водотока и размотри потреба заштите од 

поплавних истог. 

Да се пројектом предвиди уређај за 

мерење и регистровање количина 

отпадних вода које се упуштају у 

Кијевски поток; 

Инвеститор je у обавези да поштује 

одредбе чл.133 „Забране и ограничења" 

Закона о водама („Сл.гл.РС,, бр.30/2010); 
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Да инвеститор, Општинска управа, 

Општине Баточина, ул.Краља Петра I 

бр.37, на основу чл.115 и 117 Закона о 

водама („Сл.гл.РС,, бр.30/2010), a сходно 

чл.194. ЗУП-а („Сл.лист.СРЈ,, бр.33/97), 

поднесе захтев Министарству 

пољопривреде, трговине, шумарства и 

водопривреде - Републичкој дирекцији 

за воде, Београд, Немањина 22-26, ради 

издавања водних услова за израду 

техничке документације за индустријску 

зону Брзан у општини Баточина. 

 

Електромрежа Србије 

Погон преноса Крушевац погон Техника - 

сектор за ДВ - Дирекција за пренос 

електричне енергије Погон Техника 

 

Ha основу захтева за давање услова и 

података за израду Плана детаљне 

регулације за индустријску зону БРЗАН 

v општини Баточина и достављене 

документације (графички приказ 

обухвата са границом Плана), 

обавештава општину да je, према 

послатом графичком приказу са 

границом Плана детаљне регулације за 

индустријску зону БРЗАН у општини 

БАТОЧИНА, видљиво да на нема 

објеката ЈП "ЕлектромрежаСрбије", те 

ЈП "Електромрежа Србије" нема 

посебних услова за израду Плана 

детаљне регулације за индустријску зону 

БРЗАН у општини БАТОЧИНА, онако 

како je то предвиђено достављеном 

документацијом. 

 

Електродистрибуција Крагујевац 

 

Привредно друштво за дистрибуцију 

електричне енергије "Центар" д.о.о. 

Крагујевац, ЕД "Електрошумадија" 

Крагујевац издаје 

 

Сагласност на локацију Плана Детаљне 

регулације индустријске зоне Брзан 

 

Ha основу Законске регулативе и увида 

на терену да на предложеној локацији 

плана детаљне регулације, постоје 

следеће енергетске инсталације: 

 

издаје се 

  

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА 

САГЛАСНОСТ HA ЛОКАЦИЈУ 

 

Под следећим условима: 

1. Да се приликом израде планске 

документације води рачуна о положају и 

трасама наших подземних и надземних 

електроводова. 2.Инвеститор je дужан да 

о свом трошку извршн измештање свих 

електро инсталација на поменутој 

локацији ,уколико исте буду сметале и 

то no пројекту и понуди које hc израдити 

ЕД Електрошумадија Крагујевац. 

3. У случају да дође до оштећења 

електроенергетских инсталација услед 

не пажње извођача, инвеститор je дужан 

да плати све трошкове санације на 

истим, као и све штете код купаца 

уколико их исти остваре. 

4. Ha ситуацијама су дати оријентациони 

положаји електро водова, a стварно 

стање ће се утврдити обележавањем 

истих на лицу места. Ha спорним 

деоницама неопходно je извршити 

пробно ископавање ради утврђивања 

стварног положаја електроводова, што 

ће иначе бити дефинисано записником о 

обележавању на терену пре почетка 

радова. 

5. Дубина укопавања постојећих каблова 

je 0,8 м , али обзиром због могуће 

промене коте терена инвеститору се не 

гарантује дубина укопа истих. 

 

Привредно друштво за дистрибуцију 

електричне енергије "Центар" д.о.о. 

Крагујевац, ЕД "Електрошумадија" 

Крагујевац  издаје: 

 

УСЛОВЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 

издају се услови за прикључење за  

изградњу Индустријске зоне Брзан у 

Баточини под следећим условима:  

Одобрена максимална ангажована снага: 

20000 KW. 

 

ТЕХНО-ЕКОНОМСКИ УСЛОВИ - 

Обавезе инвеститора пo питању учешћа 
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у изградњи прикључка и део трошкова 

насталог због прикључења објекта на 

ЕЕМ Привредног друштва за 

дистрибуцију електричне енергије 

"Центар" д.о.о. Крагујевац, ЕД 

"Електрошумадија" Крагујевац: 

 

1. Планирање изградње ТС 35/10 KV, 2х 

4 MVA (са 2 трафо ћелије и 2 водне 

ћелије нa 35 kV страни и 10 излазних BН 

ћелија на 10 kV страни). Потребно je да 

одцепити парцелу која je одређена за ТС 

35/10 KV и обезбедити земљани коридор 

за прилаз ТС 35/10 KV.  

2. Планирање изградње прикључног 

вода 2x(3xXHE 49-А 1x185 mm2), 35 kV 

од 35 kV далековода КГ 09 и КГ 07 до 

новопројектоване ТС 35/10 KV. (тачне 

дужине одредиће се пројектом)  

3. Планирање изградње   ТС 10/0,4 kV, 

1x630 (1000) kVA( орјентационо 20 

трафостаница са 1 трафо ћелија и 3 

водне ћелије na 10 kV страни НН 

блOKOM са 12 извода и компензацијом 

реактивне енергије).  

4. Планирање изградње кабловских 

водова ЗхХНЕ 49-А 1x150 mm2, 10 kV, 

за повезивање будућих ТС 10/0,4 kV, 

1x630 (1000) kVA. (тачне дужине 

одредиће се пројектом)  

 

Мерење потрошње електричне енергије 

врши се у мерно разводном орману 

(МРО), који се изводи према СТ.У.01.КП 

Привредног друштва за дистрибуцију 

електричне енергије "Центар" д.о.о. 

Крагујевац ЕД "Електрошумадија" 

Крагујевац. У МРО треба уградити: 

 

Користе се бројила и управљачки 

уређаји домаћих произвођача, који се 

налазе на посебној листи коју утврђује 

надлежни орган ЈП ЕПС-а. Мерни 

уређаји морају бити прописно оверени 

од стране Савезног завода за мере и 

драгоцене метале у Београду, чији рок 

овере није дужи од годину дана. 

 

Заштита од индиректног напона додира 

мора бити изведена: 

Заштитним уземљењем ( ТТ систем ) 

ТН системом и заштитним уређајима 

прекомерне струје 

 

ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ 

Потребпо je планирати  изградњу ТС 

35/10 KV, 2X4 MVA И прикључних 

водова 2x(3xXHE 49-А 1x185 mm), 35 kV 

од 35 kV далековода КГ 09 и КТ 07 до 

новопројектоване ТС 35/10 кV (тачне 

дужине одредиће се пројектом), као и 

изградњу ТС 10/0,4 kV, 1x630 (1000) 

kVA( орјентационо 20 трафостаница) и 

кабловских водова ЗхХНЕ 49-Л 1x150 

mm210kV, за повезивање будућих ТС 

10/0,4 kV, 1x630(1000) kVA. (тачна 

дужина одредиће се пројектом). 

 

Министарство одбране 

Сектор за материјалне ресурсе, управа 

за инфраструктуру  

 

На захтев за издавање података и услова 

за подручје плана детаљне регулације за 

индустријску зону Брзан у општини 

Баточина доставило је обавештење у 

вези са Планом детаљне регулације за 

индустријску зону Брзан у Баточини, 

односно обавештење да за израду Плана 

детаљне регулације за индустријску зону 

Брзан у Општини Баточина, нема 

посебних услова и захтева за 

прилагођавање потребама одбране 

земље: 

Министарство одбране Србије - Сектор 

за материјалне ресурсе - Управа за 

инфраструктуру, на основу члана 12, 

став 2, тачка 15) Закон о одбрани 

("Службени гласник PC", бр.116/07), 

88/09, 88/09- др. закон и 104/09 - 

др.закон) и тачке 3, 5, 7, 11 и 12 Одлуке 

о врстама инвестиционих објеката и 

просторних и урбанистичких планова 

значајних за одбрану земље ("Службени 

лист СРЈ", бр. 39/95), a у вези са 

захтевом, Општине Баточина, Краља 

Петра Првог 37, Баточина од 01.03.2012. 

године, даје обавештење да за израду 

планске документације за израду Плана 

детаљне регулације за индустријску зону 

Брзан у Општини Баточина, нема 

посебних услова и захтева за 
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прилагођавање потребама одбране 

земље.  

Инвеститор односно обрађивач плана, je 

у обавези да у поступку израде Плана и 

изградње планираних објеката примени 

све нормативе, критеријуме и стандарде 

у складу са Законом о планирању и 

изградњи ("Службени гласник PC" бр. 

72/09), Законом о ванредним 

ситуацијама ("Службени гласник PC", 

бр. 111/2009) као и другим 

подзаконским актима чија je примена 

обавезна. 

ЈП ПТТ саобраћаја „Србија"  

Дирекција за поштанску 

мрежу  

 

На захтев за издавање података и услова 

за подручје плана детаљне регулације за 

индустријску зону Брзан у општини 

Баточина, доставило је одговор да: 

Поводом захтева за достављање 

информација о капацитетима поштанске 

мреже, за потребе израде Плана детаљне 

регулације за индустријску зону Брзан у 

Општини Баточина, обавештавамо да на 

територији обухвата Плана нема пошта 

нити je планирано отварање поште. 

Пружање универзалне поштанске услуге 

за подручје насеља Брзан обезбеђено je 

из поште 34228 Брзан. У прилогу дописа 

Вам достављамо карту предметког 

подручја. 

 

Телеком Србија 

Предузеће за телекомуникације а.д.  

Дирекција за технику, извршна јединица 

Крагујевац  

Служба за планирање и инжењеринг 

Крагујевац,  

 

На захтев за издавање података и услова 

за подручје плана детаљне регулације за 

индустријску зону Брзан у општини 

Баточина доставило је Сагласност за 

потребе израде  Плана детаљне 

регулације за индустријску зону Брзан у 

Општини Баточина. У истом је 

констатовано следеће: 

Ha основу Правилника о садржини, 

начину и поступку израде планских 

докумената који je објављен у 

„Службеном гласнику PC", бр. 31/2010 

од 11.05.2010. године, измене и допуне у 

„Службеном гласнику PC", бр. 69/2010 

од 26.09.2010. године, „Телеком Србија" 

а.д доставља за одређене врсте планских 

докумената потребне податке о 

планираном просторном развоју, 

постојећим објектима, подручјима, 

капацитетима и коридорима ТК 

инфраструктуре и радио коридорима, 

као и опште услове за грађење ради 

њихове заштите, и то за: израду Плана 

детаљне регулације за индустријску зону 

Брзан у Општини Баточина. 

Ha основу Вашег захтева за издавање 

сагласности за израду Плана детаљне 

регулације за индустријску зону Брзан у 

Општини Баточина и увида у предметни 

захват плана, утврђено je да се у оквиру 

наведеног захвата не налази наша ТТ 

инсталација, na се сагласност издаје без 

посебних услова. 

Сагласност се издаје за потребе израде 

Плана детаљне регулације за за 

индустријску зону Брзан у Општини 

Баточина и не може се користити у 

друге сврхе. 

Инвеститори су у обавези да се накнадно 

посебним захтевом јаве за услове за 

изградњу и прикључење 

 

Јавнo комунално предузеће „7. 

јули"Баточина  

 

На захтев за издавање података и услова 

за подручје плана детаљне регулације за 

индустријску зону Брзан у општини 

Баточина, дало је одговор да нa 

предвиђеној територији за израду 

детаљне регулације за индустијску зону 

„Брзан'', Ј.К.П. "7Јули" из Баточине нема 

својих водоводних, канализационих и 

топловодних водова. 

 

Железнице Србије" ад  
Услови за израду Плана  детаљне 

регулације за индустријску зону Брзан у 

општини Баточина 
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 „Железнице Србије" ад у складу са 

својим развојним плановима, Законом о 

планирању и изградњи (Службени 

гласник PC број 72/09), Законом о 

изменама и допунама Закона о 

планирању и изградњи (Службени 

гласник PC број 24/11), Законом о 

безбедности у железничком саобраћају 

(Службени лист СРЈ број 60/1998), 

Законом о железници (Службени 

гласник PC број 18/05), Просторним 

планом подручја инфраструктурног 

коридора аутопута Е-75, деоница 

Београд - Ниш (Службени гласник 

69/2003), a у складу са Просторним 

планом Републике Србије (Службени 

гласник PC број 88/2010) издаје услове 

за израду предметног плана који се 

састоје из: 

а. Описа постојећег стања 

б. Планираног развоја железнице на 

предметном простору 

ц. Урбанистичких услова за израду 

Плана детаљне регулације 

 

а. Опис постојећег стања: 

Са десне стране предметног Плана 

детаљне регулације налази се 

двоколосечна магистрална железничка 

пруга бр.З: Београд - Младеновац - Ниш 

- Прешево - Државна граница од 

наспрам km 111 +392 до наспрам km 

112+062. 

 

б. Планирани развој железнице на 

предметном подручју: 

Ha основу развојних планова 

„Железнице Србије" ад, као и према 

Просторном плану Републике Србије 

(Службени гласник PC број 88/2010) 

планирана je: 

1. Реконструкција и 

модернизација постојеће 

магистралне међународне 

пруге Београд -Ниш са 

алтернативним правцима 

преко Младеновца и Мале 

Крсне као дела 

Паневропског 

мултимодалног 

саобраћајног коридора X, 

уз задржавање свих 

службених места на 

постојећим локацијама. 

Израђен je Генерални 

пројекат са више 

варијантних решења који 

још увек није усвојен. 

2. Изградња нове пруге 

за велике брзине Београд - 

Ниш чија je траса 

дефинисана Просторним 

планом подручја 

инфраструктурног 

коридора аутопута Е-75, 

деоница 

Београд - Ниш (Службени 

гласник 69/2003) и 

Генералним пројектом 

пруга за велике брзине. 

3. „Железнице Србије" ад 

задржава сво земљиште 

на којем има право 

коришћења као и 

коридоре пруга на којима 

je привремено обустављен 

саобраћај са циљем 

обнове уз претходно 

утврђену оправданост. 

 

ц. Услови за израду Плана детаљне 

регулације за индустријску зону Брзан у 

општини Баточина, a према Закону о 

железници u Закону о безбедности у 

железничком саобраћају u другим 

прописима који важе на железници су 

следећи: 

 

Посебни услови: 

 

1. Могуће je планирати 

уређење комплетног 

простора са десне стране 

железничке пруге бр.З: 

Београд - Младеновац - 

Ниш - Прешево - Државна 

граница од наспрам km 

111+392 до наспрам km 

112+062, тако да се 

индустријски објекти 

(постројење за 

пречишћавање отпадних 
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вода, рециклажно 

двориште и трафо 

станице) планирају на 

растојању већем од 50 

метара, a остали објекги 

на растојању већем од 25 

метара рачунајући од осе 

колосека предметне 

железничке пруге што je у 

складу са чланом 46. 

Закона о железници 

(Службени гласник PC 

број 18/05). 

2. Планирани објекти не 

смеју својом изградњом, 

нити експлоатацијом 

угрозити безбедност 

одвијања железничког 

саобраћаја. 

3. Увидом у достављену 

документацију 

установљено je да се 

планира прикључење 

постојећих или 

новоизграђених објеката 

на канализациону, 

водоводну и 

електроенергетску мрежу. 

Укрштај инсталација са 

предметном пругом je 

могуће планирати под 

углом од 90°. Дубина 

укопазања испод 

железничке пруге мора 

износити минимум 1,80 

метара, мерено од коте 

горње ивице прага до коте 

горње ивице заштитне 

цеви цевовода. 

4. Не планирати нове 

укрштаје друмских 

саобраћајница у нивоу са 

постојећом железничком 

пругом Београд - 

Младеновац - Ниш - 

Прешево - Државна 

граница. 

5. Одводњавање 

површинских вода са 

предметног простора мора 

бити контролисано и 

решено тако да води на 

супротну страну од трупа 

железничке пруге. 

6. Сви остали услови за 

изградњу предметних 

друмских саобраћајница и 

денивелисаних укрштаја 

биће дефинисани у оквиру 

Техничких услова, за шта 

je потребно упутити 

посебан захтев Сектору за 

стратегију и развој 

„Железнице Србије" ад. 

 

 

Општи услови: 

 

1. Железничка 

инфраструктура обухвата: 

доњи и горњи строј пруге, 

објекте на прузи, 

станичне колосеке, 

телекомуникациона, 

сигнално-сигурносна, 

електровучна, 

електроенергетска и 

остала постројења и 

уређаје на прузи, опрему 

пруге, зграде железничких 

станица са припадајућим 

земљиштем и остале 

објекте на железничким 

службеним местима који 

су у функцији 

организовања и 

регулисања железничког 

саобраћаја са земљиштем 

које служи тим зградама, 

пружни појас и ваздушни 

простор изнад пруге у 

висини од 12m, односно 

14m код далековода 

напона преко 220KV, 

рачунајући од горње 

ивице шине. 

2. Пружни појас јесте 

простор између 

железничких колосека, 

као и поред крајњих 

колосека, на одстојању од 

најмање 8 метара, a ако 
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железничка пруга пролази 

кроз насељено место, на 

одстојању од најмање 6 

метара, рачунајући од осе 

крајњих колосека. 

3. „Заштитни пружни 

појас" јесте земљишни 

појас са обе стране пруге, 

ширине 200 м, рачунајући 

од осе крајњих колосека. 

4. У заштитном пружном 

појасу не могу се градити 

зграде, постављати 

постројења и уређаји и 

градити други објекти на 

удаљености мањој од 25 

метара рачунајући од осе 

крајњих колосека, осим 

објеката у функцији 

железничког саобраћаја. 

5. Изузетно, на 

железничком подручју 

могу се постављати 

каблови, електрични 

водови ниског напона за 

осветљавање, телеграфске 

и телефонске ваздушне 

линије и водови, 

трамвајски и тролејбуски 

контактни водови и 

постројења, канализације, 

цевоводи и други водови 

и слични објекти и 

постројења, на основу 

издате сагласности 

управљача. 

6. У заштитном пружном 

појасу могу се градити 

зграде, постављати 

постројења и уређаји и 

градити други објекти на 

удаљености већој од 25 

метара рачунајући од осе 

крајњих колосека, на 

основу издате сагласности 

„Железнице Србије" ад. 

7. Објекти као што су: 

рудници, каменоломи, 

кречане, циглане, 

индустријске зграде, 

постројења и други 

слични објекти не могу се 

градити у заштитном 

пружном појасу ближе од 

50 метара рачунајући од 

осе крајњег колосека. 

8. Ha местима где 

железница пролази кроз 

шуму или поред шуме, 

односно земљишта 

засађеног 

пољопривредним 

културама које су лако 

запаљиве, управљач je 

дужан да предузме 

прописане мере за 

заштиту од пожара на 

железничком подручју, 

као и мере за заштиту од 

пожара на железничким 

возилима. Корисници, 

односно сопственици 

шума и земљишта дужни 

су да у појасу ширине 10 

метара у шумама уредно 

уклањају дрвеће, растиње 

и лишће, a у појасу 

ширине пет метара на 

другом земљишту 

благовремено уклањају 

сазреле пољопривредне 

културе и no потреби 

предузимају друге мере 

заштите од пожара. 

Ширина појаса се рачуна 

од спољне ивице пружног 

појаса. 

9. Могуће je планирати 

друмске саобраћајнице 

паралелно са пругом али 

тако да размак између 

железничке пруге и пута 

буде толики да се између 

њих могу поставити сви 

уређаји и постројења 

потребни за обављање 

саобраћаја на прузи и 

путу, стим да износи 

најмање 8 метара 

рачунајући од осовине 

најближег колосека до 
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најближе тачке горњег 

строја пута. 

10. Размак измеду два 

укрштања железничке 

инфраструктуре и јавног 

пута не може да буде 

мањи од 2.000 метара. 

Укрштање железничке 

инфраструктуре са 

некатегорисаним 

путевима изводи се 

усмеравањем тих путева 

на најближи јавни пут, 

који се укршта са 

односном железничком 

инфраструктуром. Ако то 

није могуће треба 

међусобно повезати 

некатегорисане путеве и 

извести њихово укрштање 

са железничком 

инфраструктуром на 

заједничком месту. 

При изради техничке 

(пројектне) документације 

за градњу објеката у 

заштитном пружном 

појасу као и за сваки 

продор комуналне 

инфраструктуре кроз труп 

железничке пруге 

(цевовод, гасовод, 

оптички и 

електроенергетски 

каблови и друго) 

инвеститор односно његов 

пројектант je дужан да од 

„Железнице Србије" ад, 

Сектора за стратегију и 

развој, прибави услове за 

пројектовање, као и због 

сагласности на пројектну 

документацију за градњу 

у заштитном пружном 

појасу у коридору 

железничке пруге, a у 

складу са Законом о 

железници (Службени 

гласник PC број 18/05) и 

Законом о безбедности у 

железничком саобраћају 

(Службени лист СРЈ број 

60/93). 

 

Завод за заштиту природе Србије  

 

Након увида у 

Централни регистар 

заштићених природних 

добара Србије и 

документацију Завода, 

утврђено je да на 

простору обухваћеном 

Плана детаљне 

регулације за 

индустријску зону Брзан 

у општини Баточина 

нема заштићених 

природних добара. 

 

Истовремено Завод издаје 

Решење о условима 

заштите природе за 

потребе израде Плана 

детаљне регулације за 

индустријску зону Брзан у 

општини Баточина: 

 

1)обезбедити прихватљив 

стандард квалитета 

животне средине на 

планском подручју и у 

непосредном окружењу. 

Предвидети адекватан 

мониторинг загађености 

ваздуха, земљишта и вода 

у складу са законском 

регулативом, као и 

заштиту од прекомерне 

буке (заштитни зелени 

појасеви и друге 

баријере). Обратити 

пажњу на синергетско 

дејство других емитера 

загађујућих супстанци у 

околини; 

2) прописати уградњу 

опреме no савременим 

технологијама како би се 

могући негативни утицаји 

на околину свели на 

најмању могућу меру; 
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3) дефинисати концепт 

инфраструктурног 

опремања планираних 

објеката. Предвидети 

изградњу оних 

инфраструктурних 

објеката који ће 

гарантовати висок ниво 

квалитета животне 

средине; 

4) евакуацију и 

пречишћавање отпадних 

вода вршити преко 

канализационог систем са 

колектором за 

пречишћавање отпадних 

вода; 

5) спречити емисију 

полутаната у ваздуху 

уградњом неопходне 

опреме; 

6) посебну пажњу 

посветити опасним и 

штетним отпадним 

материјама и са њима 

поступати у складу са 

Правилником о начину 

поступања са отпацима 

који имају својства 

опасних материја 

(„Службени гласник" PC, 

бр. 12/95); 

шнице) могу се без 

претходног 

пречишћавања слободно 

испуштати у околне 

зелене површине; 

8) контролисати прихват 

зауљене атмосферске воде 

са манипулативних 

површина, са површина 

паркинга и интерних 

саобраћајница. Ове воде 

се морају посебно 

каналисати, спровести 

кроз таложник механичке 

нечистоће и сепаратор 

уља и бензина; 

9) складиштење 

резервних делова, 

сировина, амбалаже 

готових производа и др. 

организовати искл>учиво 

у оквиру објеката; 

10) кроз обраду пројектне 

документације посебну 

пажњу посветити мерама 

заштите у случају 

акцидентних ситуација. 

Предвидети решења 

којима се обезбеђују 

неопходни услови за брзу 

и ефикасну 

противпожарну заштиту 

(противпожарни пут, 

хидрантска мрежа и сл); 

11) утврдити све значајне 

урбанистичке параметре, 

a посебно проценат 

изграђености парцела, 

дозвољену висину 

објеката, минималне 

површине под зеленилом 

за сваку грађевинску 

парцелу, изглед објеката, 

итд.; 

12) све манипулативне 

површине морају бити 

асфалтиране, a слободне 

површине озелењене, 

њихово редовно 

одржавање у оквиру 

комплекса je обавезно; 

13) обавезно je 

формирање одговарајућих 

заштитних зелених 

појасева (од листопадних 

и четинарских врста, 

спратне конструкције, 

почев од травног 

покривача, преко шибља 

до дрвећа густе крошње) 

дуж границе комплекса и 

дуж саобраћајница унутар 

зоне; 

14) сачувати свако 

постојеће вредно стабло 

или групацију високе 

вегетације. При 

озелењавању избегавати 

инвазивне (агресивне 

алохтоне) врсте. Њихово 
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спонтано ширење, не само 

да угрожава природну 

вегетацију, него знатно 

повећава и трошкове 

одржавања зелених 

површина. Избећи врсте 

које су детерминисане као 

алергене (тополе и сл.); 

15) предвидети изградњу 

одговарајућег броја 

паркинг места - избећи 

формирање великих 

компактних асфалтних 

или бетонских површина 

садњом појединачних 

стабала и/или 

формирањем мањих 

затравл^ених површина; 

16) размотрити увођење 

обновљивих извора 

енергије; 

17) примарно сакупљање 

комуналног и 

индустријског отпада 

органи-зовати у засебним 

судовима. Мерама за 

реализацију Плана 

прописати да се трајна 

евакуација отпада 

организује преко 

надлежне комуналне 

службе. 

 

Подносилац захтева je дужан да 

активности изведе у свему у складу са 

издатим условима из овог Решења. 

Ово решење не ослобађа обавезе 

подносиоца захтева да прибави и друге 

услове, дозволе и сагласности 

предвиђене позитивним прописима. 

За све друге активности на предметном 

подручју (извођење објеката, 

постављање цевовода и др.) или промене 

пројектне документације потребно je 

поднети нови захтев за Услове 

заштите природе Заводу за заштиту 

природе Србије. 

Врста радова обавезује Инвеститора на 

поштовање услова заштите природе, као 

и свих обавеза дефинисаних Законом о 

процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник PC", бр. 135/2004), 

a у складу са Правилником о садржини 

студије о процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник PC", бр. 

69/2005). 

Уколико подносилац захтева у року од 

две године од дана достављања овог 

решења не отпочне радове и активности 

за које je ово решење издато, дужан je да 

поднесе захтев за издавање новог 

решења. 

 

Посебне напомене  

 

У периоду после усвајања концепта 

плана општина је предузела одређене 

активности око доделе замљишта и 

налажења инвеститора, који су 

произвели потребу за променом 

усвојеног планског концепта. Резултат 

тог усаглашавања је предложено ново 

планско решење у нацрту плана. Такође 

последица истих активности је и 

промена услова надлежног ЈП за путеве, 

који су приказани у претходном 

поглављу.  

 

 

ИЗВОД  ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА  

 

Управо због околности приказаних у 

претходном поглављу, за овај план у 

фази нацрта за потребе стручне контроле 

није ни довољно ни релевантно 

приказати изводе из фазе концепта 

плана, већ се за те сврхе користи 

концепт плана у целини (те је исти 

саставни део документације овог 

елабората) али и образложења о 

одступању од решења из концепта дата у 

овом плану. 

 

 

П Л А Н С К И   Д Е О 

 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 

 

ОБУХВАТ - ГРАНИЦЕ ПЛАНА И 

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 
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Будућа индустријска зона се налази на 

локацији с леве стране регионалног пута 

Јагодина - Лапово, уз Кијевски поток, 

леву притоку реке Велике Мораве. 

Предметни простор представља велику 

неизграђену површину под њивама и 

ливадама, на равним деловима, нарочито 

источни и југоисточни део комплекса су 

неуређене површине обрасле растињем у 

виду неуређене шуме.  

 

Граница плана обухвата катастарске 

парцеле број: 92 (део), 93, 94, 95, 96/2, 

97/1, 97/2, 102, 103, 104/1, 104/2, 105/1, 

105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 109/1, 109/3, 

109/4, 110/1, 110/2, 111, 112, 113, 114, 

155/2, 157/1, 157/2, 268/2 (део - пут), 

1514, 1515, 1516, 1543/1, 1543/2, 1544/1, 

1545, 1546, 1547, 1548, 1549/1, 1549/2, 

1549/3, 1549/4, 1549/5, 1549/6, 1549/7 и 

1844 (део - општински пут), све у КО 

Брзан у Баточини, укупне површине око 

14,35 hа. 

 

Граница плана је приказана у графичком 

делу плана и дефинисана аналитичко 

геодетским елементима. У случају 

неслагања текстуалног и графичког дела 

меродаван је графички приказ обухвата 

површине у границама плана. 

 

Површине обухваћене овим планом су 

ван грађевинског подручја градског 

грађевинског земљишта а укупан 

обухват плана је одређен за грађевинско 

подручје ван грађевинског подручја 

градског грађевинског земљишта на ком 

је дозвољена изградња објеката и 

садржаја, као и уређење у складу с 

планом. 

 

Граница грађевинског подручја ван 

градског грађевинског земљишта је 

приказана у графичком делу плана и на 

њему дефинисана координатама односно 

аналитичко геодетским елементима. У 

случају неслагања текстуалног и 

графичког дела меродаван је графички 

приказ обухвата површине у границама 

плана. 

 

ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ 

ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ  

 

Предложени концепт уређења и развоја 

овог комплекса је, полазећи од анализе 

постојећег стања, условљености из 

плана вишег реда, као и важећег Закона 

о планирању и изградњи, заснован на 

усклађивању реалних потреба Општине 

Баточина за наменама на овом простору. 

Ове интервенције подразумевају 

организацију постојећих слободних и 

неизграђених површина, као уређене 

производно комерцијалне зоне. Приступ 

и основни принципи у изради 

предметног плана су  засновани на 

принципима рационалног коришћења 

простора, унапређења квалитета 

животне средине и стварању јасне и 

недвосмислене основе за инвеститорске 

одлуке.  

Подела на земљиште за јавне намене и 

земљиште за остале намене је једина 

могућа подела планираних намена, те не 

постоје ни условне целине или зоне, што 

чини да је цео обухват плана 

организован једина могућа целина у 

обухвату плана.  

 

КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА 

КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА  

 

Овим планом су одређене претежне 

намене површина и то: 1) индустрија 

или привреда; 2) комуналне површине и 

објекти; 3) саобраћајне површине и 4) 

зеленило. Предмет правила уређења су 

комунална инфраструктура за цео 

комплекс (комунално уређење), 

зеленило, саобраћајнице и саобраћај. 

Цело планско решење је конципирано 

тако да се у њега уграде што 

флексибилнија правила и могућност 

спровођења у складу са резултатима 

процедуре анимирања потенцијалних 

инвеститора - односно тако да планом 

није формално условљена подела на 

урбанистичке парцеле или комплексе. 

С друге стране, планско решење има 

довољно елемента да се у целини 

спроводи кроз издавање информације о 
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локацији и локацијске дозволе, уз 

сарадњу са ЈКП у дефинисању 

конкретних радова на 

инфраструктурном опремању. 

 

 

ДЕТАЉНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА - 

БИЛАНСИ ПОВРШИНА 

 

Обухват ПДР бруто је 143.510,35 m² или 

око 14,5 hа. Укупна површина за 

изградњу под претежном наменом 

индустрија или привреда је 111.174,55 

m² 

У приказу биланса дата је површина на 

којој се може градити у свакој зони и то: 

 

намена површина 

Индустрија и привреда 111.174,55 m² 

Комунална и инфраструктурна постројења 5.346,63 m² 

 ● ТС - трафо станица 956,63 m² 

 ● ППОВ - постројење за пречишћавање отпадних вода 1.874,62 m² 

 ● РД - рециклажно двориште 2.515,37 m² 

Саобраћајне површине (коридори инфраструктуре) 16.488,36 m² 

 ● део пута Лапово - Јагодина 2.377,34 m² 

 ● приступне саобраћајнице и манипулативни простори 11.747,08 m² 

 ● П - паркинзи 2.363,94 m² 

Заштитно зеленило 10.500,81 m² 

Површина обухвата плана 143.510,35 m² 

 

 

 

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ЈАВНЕ И 

КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ, 

САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ 

 

У обухвату плана нема планираних 

јавних садржаја и објеката (школа, 

болница и других), сем улица, површина 

за  објекте инфраструктуре и зеленила и 

то: 

 

Површине одноно локације за јавне 

намене планиране овим планом су  

саобраћајне површине (уједно и 

коридори инфраструктуре), површине за 

комунална и инфраструктурна 

постројења и заштитно зеленило. 

 

Саобраћајне површине (уједно и 

коридори инфраструктуре) чине 

површине под наменом саобраћајница 

(део пута Лапово - Јагодина од 2.377,34 

m²  и приступне саобраћајнице и 

манипулативни простори од 11.747,08 

m²) и површина под наменом паркинг од 

2.363,94 m² 

Површине за комунална и 

инфраструктурна постројења (ТС - 

трафо станица, ППОВ - постројење за 

пречишћавање отпадних вода и РД - 

рециклажно двориште) су укупно 

5.346,63 m² 

Површина под наменом зеленило 

(заштитно зеленило) је 10.500,81 m² 

 

Граница грађевинског земљишта 

планираног за јавне намене је приказана 

у графичком делу плана и на њему 

дефинисана координатама односно 

аналитичко геодетским елементима. У 

случају неслагања текстуалног и 

графичког дела меродаван је графички 

приказ обухвата површине у границама 

плана. 

 

ПАРЦЕЛАЦИЈА, 

ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА И ИСПРАВКА 

ГРАНИЦА ПАРЦЕЛА 
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Парцелација, препарцелација и исправка 

граница парцела ће се вршити у складу 

са потребама општине и постигнутим 

резултатима процедура доделе 

земљишта за изградњу, а према 

правилима градње у овом плану.  

За све случајеве за које се покаже да 

недостају регулишући елементи у овом 

плану, овим планом је одређено да ће се 

иста вршити према одредбама 

Правилника о општим правилима за 

парцелацију, регулацију и изградњу 

(Сужбени гласник РС", бр. 50/2011) 

 

 

ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ, КОРИДОРИ, 

РЕГУЛАЦИЈА  

површина јавне намене и мрежа јавне 

комуналне инфраструктуре  

 

САОБРАЋАЈ 

 

Нова радна зона је преко државног пута 

IIА реда број 158 (Мала Крсна-Велика 

Плана-Баточина-Јагодина-Ћуприја-

Параћин-Ражањ-Алексинац-Ниш-

Дољевац-Лесковац-Владичин Хан-

Врање-Бујановац-државна граница са 

БЈР Македонијом - раније државног пута 

Р-214), који непосредно тангира 

комплекс, повезана на остале 

општинске, као и постојеће и планиране 

државне путеве (регионалне и 

магистралне правце). 

 

Планским решењем саобраћајних 

површина, предвиђено је да се будућа 

привредна зона прикључи на државни 

пут преко две саобраћајнице, постојећег 

општинског пута на јужној граници 

плана (стационажа државног пута km 

54+328 – према претходном 

референтном систему) и 

новоформираног прикључка у складу са 

условима ЈП надлежног за државне 

путеве. Због тога су границом плана, 

обухваћени и постојећи и планирани 

прикључак на државни пут, а унутар 

граница плана је предвиђено уређење 

интерних саобраћајних токова на начин 

да опслужују све кориснике будуће 

радне зоне. 

 

Прикључак нове интерне улице на 

државни пут IIА реда број 158 

предвиђен је на стационажи km 54+080 

(по претходном референтном систему), 

како је приказано и дефинисано 

потребним елементима у графичком 

делу овог плана. 

 

Улице и јавне површине 

 

Регулационе линије  

 

Регулациона линија нових интерних 

саобраћајница утврђена је у односу на 

осовинску линију (осовину јавног пута), 

одређена је и дефинисана преко 

попречних профила и осталих елмената 

у графичком делу овог плана. Правац 

пружања и ширина регулација 

планираних интерних саобраћајница у 

комплексу је следећа: 

 

 Нова 1 (простире се од новог 

прикључка на државни пут на 

стационажи km 54+080, 

паралелно са државним путем IIА 

реда број 158 према северној 

граници плана) – у почетном делу 

ширина регулације износи 10 m 

(коловоз ширине 2x3,5m и 

обострани тротоари ширине 1,5 

m), у наставку, у делу 

саобраћајнице оријентисаном 

према државном путу предвиђено 

је паркирање у оквиру регулације 

(укупна ширина регулације 14,5 

m. Саобраћајница се завршава 

окретницом – манипулативном 

саобраћајном површином; 

 Нова 2 – пружа се као интерна 

саобраћајница паралелна 

државном путу од новог 

прикључка на државни пут (km 

54+080) до постојећег 

општинског пута у јужном делу 

плана. Регулациона ширина је 

иста као и ширина саобраћајнице 

Нова1, односно креће се у 
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границама 10 – 14,5 m. Ширина 

регулације од 14,5 m омогућава 

формирање паркинг простора у 

делу улице; 

 Нова 3 – представља део 

постојећег општинског пута који 

је предвиђен за реконструкцију 

тако да има ширину регулације 

од 9 m (коловоз ширине 2х3 m и 

обострани тротоари ширине 1,5 

m); 

 Нова 4 – интерна саобраћајница 

којом се парцелама у оквиру 

комплекса радне зоне приступа са 

саобраћајнице Нова 3, односно са 

постојећег општинског пута. 

Предвиђена ширина регулације 

износи 9 m (коловоз ширине 2х3 

m и обострани тротоари ширине 

1,5 m). 

  

 

Нивелационе коте  

 

Терен је претежно благо заталасан, 

делимично у правцу југ-север дужине у 

благом неравномерном паду од 

југозапада ка североистоку, са највећом, 

али благом денивелацијом од око 3,0m. 

Апсолутне коте терена се крећу у 

распону од 103,00m нв до 106,00m нв. 

Равнији делови терена су непосредно уз 

државни пут, на североисточној страни и 

на северном делу комплекса, ка 

Кијевском потоку.  

Карактеристике терена омогућавају 

реализоване планираних нових интерних 

саобраћајница са подужним нагибима у 

дозвољеним границама. 

Планиране саобраћајнице нивелационо 

се морају прилагодити постојећим 

нивелатама постојеће саобраћајнице, 

односно прикључка на државни пут. 

 

 

ЈАВНА КОМУНАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

За наведено подручје и до њега, осим 

изградње интерне улице и уређења 

ободног и заштитног зеленила, планира 

се извођење радова на изградњи 

комуналне инфраструктуре која би 

задовољила планиране потребе целе 

зоне, и то: 

- оптички телекомуникациони кабл, 

- водоводна и канализациона мрежа.  

- ТС за потребе зоне, 

- ППОВ за потребе зоне, 

- рециклажно двориште за потребе 

зоне, 

- електро енергетска мрежа,  

- јавно осветљење 

- гасоводна мрежа и 

- систем површинског одвођења 

атмосферских вода 

 

 

Уређење и изградња коридора 

инфраструктурних система 

Јавни пут као коридор инфраструктуре  

 

Планом је предвиђено да се сва 

примарна и секундарна мрежа 

инфраструктуре (водовод, канализација, 

електроенергетска мрежа, ТТ мрежа, 

гасна мрежа, даљинско грејање и друго) 

поставља у појасу планиране регулације, 

у складу с потребама и правилима 

надлежног јавног односно јавног 

комуналног предузећа, на оријентационо 

одређеним тарасама у графичком делу 

елабората. Због тога трасе појединих 

мрежа и објеката нису обавезујуће за 

спровођење плана. 

У појасу регулације јавног пута се 

постављају водови подземне и надземне 

инфраструктуре и обезбеђују површине 

за озелењавање, обезбеђује се 

инфраструктура за прикупљање и 

контролисано одвођење атмосферских 

вода, као и рекламне табле и панои или 

ознаке којима се обележавају поједини 

објекти или делатности. 

Дозвољено је постављање 

инфраструктурних објеката и мрежа и 

ван појаса планиране регулације, у 

складу с потребама и правилима 

надлежног јавног односно јавног 

комуналног предузећа. Ван коридора се 

задржавају затечени објекти 

републичког, регионалног или градског 
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значаја, који се не мењају ни планирају 

овим планом (магистрални водовод, 

далеководи и оптички кабл). 

 

 

Правила уређења и грађења 

инфраструктурних система  

 

Правила уређења и грађења појасева 

регулације инфраструктурних система 

Рекламне табле и панои, ознаке којима 

се обележавају туристички објекти, 

културно-историјски споменици и 

спомен обележја и други слични објекти 

се могу се постављати поред државних 

путева на удаљености од 7 m од ивице 

коловоза, односно поред општинског 

пута на удаљености од 5 m од ивице 

коловоза, односно према условима 

управљача пута. 

 

Однос путне и комуналне 

инфраструктуре 

Процедуре и активности на 

пројектовању и грађењу саобраћајне 

инфраструктуре и инсталација техничке 

инфраструктуре морају се обједињавати.  

У непосредном појасу заштите трасе и 

објеката постојећих и планираних 

инфраструктурних система – државних и 

општинских путева могу се постављати 

планиране паралелно вођене трасе 

осталих инфраструктурних система, 

објеката и постројења, као и изградња 

функционалних и пратећих садржаја, 

објеката, постројења и уређаја у 

функцији инфраструктурног система, а 

на минималном међусобном растојању 

на основу закона и прописа донетих на 

основу закона, под условима и на начин 

који утврди надлежно јавно предузеће, 

односно управљач јавног 

инфраструктурног систем.  

У непосредном појасу заштите трасе и 

објеката постојећих и планираних 

инфраструктурних система – државног и 

општинских путева, далековода и 

оптичких каблова, забрањује се 

изградња објеката који нису у функцији 

инфраструктурног система који се 

штити и изградња нових привредних, 

стамбених и других објеката, а могу се 

изводити потребни радови и спроводе 

мере заштите окружења од негативних 

утицаја инфраструктурног система на 

животну средину, као и потребне мере 

заштите инфраструктурног система. 

У коридорима саобраћајница, правила и 

услови изградње комуналне 

инфраструктуре се дефинишу у 

зависности од функционалног ранга 

јавног пута и просторних могућности. 

Минимална удаљеност инсталација 

водоводне, канализационе, 

електроенергетске, гасоводне и 

телекомуникационе инфраструктуре 

износи 3,0 m од крајње тачке попречног 

профила државних путева (ножице усека 

или насипа или спољне ивице одводног 

канала). Укрштање планираних 

инсталација удаљити од укрштаја 

постојећих инсталација 10 m. 

Укрштање свих врста водова комуналне 

инфраструктуре са државним путем 

врши се тако што се кабл/цев полаже у 

бетонски канал, односно у бетонску или 

пластичну цев увучену у хоризонтално 

избушен отвор, тако да је могућа замена 

кабла без раскопавања пута. Укрштање 

водова са државним путем се изводи 

механичким подбушивањем испод трупа 

пута, управно на предметни пут у 

прописаној заштитној цеви. Заштитне 

цев мора бити постављена на целој 

дужини између крајњих тачака 

попречног профила пута, увећана за по 3 

m са по сваке стране. Минимална дубина 

инсталације и заштитних цеви испод 

трупа канала за одводњавање од коте 

дна канала до горње коте заштитне цеви 

износи 1,0-1,2 m. Вертикално растојање 

од најниже горње коте коловоза до 

горње коте заштитне цеви износи 1,35-

1,50 m у зависности од конфигурације 

терена. 

 

 

Електроенергетска инфраструктура 

 

Koмплекс ће се снабдевати електричном 

енергијом из новоизграђене ТС35/10 

Брзан, 2x4MVA у зони привређивања, 
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приказаној у графичком делу плана. За 

прикључење трафостанице ТС35/10 

Брзан на средњенапонску мрежу ЕД 

Крагујевац, односно до 35kV далековода 

КГ09 и КГ 07 повезати је прикључним 

водом 2x(3xXNE 49-A 1x185mm2) 35kV. 

За очекивану инсталисану снагу од 

300.00 kW и вршну снагу 250.00 kW 

планирана је максимална ангажована 

снага ТС од 20,000kW. Сваки корисник у 

зависности од својих потреба у свом 

комплексу може да гради своју ТС 10/0,4 

kV а у односу на очекиване потребе 

планирана је изградња до 20 ТС 

10/04kV, 1x630 (1000) kVA. 

Трафостанице ТС 10/0,4 грађене у 

местима прикључења пословно - 

производних објеката у зони повезати с 

ТС35/10 Брзан кабловским водовима 

3xXHE 49/A 1x150mm2, 10 kV. 

 

Правила за трафо станице 

Објекти за смештај трафостаница 10/0.4 

кВ се могу градити у оквиру објеката 

или на слободном простору односно на 

јавној површини. Трафо-станицама 

10/0,4 kV је потребно обезбедити 

приступни пут минималне ширине 2,5 m 

до најближе јавне саобраћајнице за 

приступ теренског возила.  

За ТС 10/0,4 kV прописан је максимални 

ниво буке од 30 db. 

Због спречавања негативног утицаја на 

животну средину у случају хаварија 

услед изливања трансформаторског уља, 

потребно је испод трансформатора 

изградити каде или јаме за скупљање 

уља. 

 

 

 

Правила за трасирање кабловског вода  

Подземни електроенергетски водови се 

полажу испод јавних површина (испод 

тротоарског простора, изузетно испод 

коловоза саобраћајница, испод 

слободних површина, испод зелених 

површина). Полагање каблова од 

разводних табли до потрошача извести 

по кабловским регалима, цевима или 

помоћу одстојних обујмица. 

Подземни електроенергетски водови 1 

kV и 10 kV постављају се у ров 

минималне дубине 0,8 m, ширине у 

зависности од броја каблова (за један 

кабал ширине 0,4 m, а за пет каблова 

ширине 0,95 m). Каблови се полажу у 

слоју постељице од песка или ситно 

зрнасте земље дебљине 0,2 m. 

При укрштању напојног кабла са 

цевоводом на 4 m од ТС водити рачуна 

да минимално висинско растојање 

цевовода и напојног кабла буде 30 cm. 

На том месту неопходно је поставити 

одговарајућу кабловску ознаку 

На свим местима где се могу очекивати 

већа механичка напрезања тла или 

постоји евентуална могућност 

механичког оштећења кабловских 

водова, електроенергетски водоводи 1 

kV и 10 kV полажу се искључиво кроз 

кабловску канализацију или кроз 

заштитне цеви. Кабловска канализација 

се примењује на прелазима испод 

коловоза. 

 

Инсталације спољашњег јавног 

осветљења 

 

За потребе напајања светиљки спољног 

осветљења пројектовати разводни орман 

спољњег осветљења РОР-6 из кога се 

напајају струјна кола осветљења који 

треба да је типски, у складу са 

потребама и броју предвиђених 

светиљки.  

 

Правила за трасирање водова спољне 

расвете  

Електроенергетску мрежу напона 1kV 

извести као подземну. Полагање каблова 

спољашње расвете ће се вршити у 

земљаном рову у слободном терену 

измећу  тротоара и регулационе линије. 

Предвидети једнообразне стубове и 

светиљке за потребе спољњег 

осветљења. Темеље стубова израдити на 

основу техничке документације, а у 

сваком темељу оставити ПВЦ цев за 

улаз и излаз каблова из земљаног рова 

до стуба. У темељима стубова где се 
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врши гранање каблова обезбедити још 

по једну ПВЦ цев за извод кабла.  

Могућа су два типа спољњег осветљења.  

Главну саобраћајницу зоне осветлити 

светиљкама које служе за осветљавање 

коловоза са сијалицама натрујима 

високог притиска одговарајуће снаге. 

Светиљке постављати на сегментне 

округле или конусне стубове, висине 6 

до 10 m или на стубовима 

нисконапонске мреже.  

Осветљење интерних споредних 

саобраћајница и пешачких стаза којр 

служе за осветљавање објеката и ограде, 

урадити са  светиљкама са сијалицама 

натрујима високог притиска, на 

стубовима висине 4.5-6 m.  

 

Снабдевање гасом 

 

На комплексу не постоји дистрибутивна 

гасоводна мрежа. Траса будућег 

гасовода у заштитном појасу с леве 

стране државног пута 2. реда број 132 до 

најближе дистрибутивне гасоводне 

мреже мора бити усаглашена са трасом 

постојеће саобраћајнице и са трасом 

постојећих и планираних других 

инсталација. Предуслов развоја 

гасификације је изградња ГМРС 

''Баточина'', разводног гасовода РГ 08-

02/1 Баточина-Цветојевац, са 

припадајућим објектима, од ГРЧ 

Баточина до ГРЕ Цветојевац. Коридори 

примарне гасоводне мреже која ће 

повезати и радне зоне и МРС за сваку 

радну зону биће дефинисани генералним 

пројектом гасификације општине 

Баточина. 

 

Водовод  

 

Планско решење овог плана је да се 

снабдевање санитаном водом будуће 

привредне зоне дугорочно обезбеди из 

подсистема за водоснабдевање насеља 

Брзан, а да се потребе за техничком 

водом обезбеде водозахватом из 

Кијевског потока и подземних ресурса. 

Постојећа планска решења у домену 

водоснабдевања су завршетак објеката 

на изворишту ''Јасик'': бунарска ЦС, 

централна ЦС уз сабирни резервоар и 

сабирни резервоар V=60 m3, изградња 

подсистема за водоснабдевање насеља 

Баточина и Црни Као, капацитета 40 л/с, 

са примарним цевоводом и 

резервоарима, који ће се снабдевати 

водом са изворишта ''Јасик'' и изградња 

подсистема за водоснабдевање насеља 

Брзан, Кијево и Доброводица, 

капацитета 20 л/с, са примарним 

цевоводом и резервоаром, који ће се 

снабдевати водом са изворишта ''Јасик''; 

Кроз локацију пролази цевовод 

примарне водоводне мреже пречника 

500mm. На локацији је у новим улицама 

планирана водоводна мрежа Ф50 на коју 

ће се реализовати прикључак 

планираних потрошача. 

 

Правила за водоводну мрежу 

Водовод се трасира једном страном 

коловоза, на одстојању 1,0 m од 

ивичњака. 

Хоризонтално растојање између 

водоводних и канализационих цеви и 

зграда, дрвореда и других објеката, не 

сме бити мање од 2,5 m. 

Растојање водоводних цеви од осталих 

инсталација (електро, телефонски 

каблови КДС-а) при укрштању не сме 

бити мање од 0,5 m. 

Минимално дозвољено растојање при 

паралелном вођењу са другим 

инсталацијама, износи: 

међусобно водовод и канализација 

0,4 m; 

до електричних каблова 0,5 m; и 

до телефонских каблова 0,5 m.  

При укрштању тежити да водоводне 

цеви буду изнад канализационих а испод 

електричних каблова. 

Минимална дубина укопавања цеви 

водовода је 1,0 m од врха цеви до коте 

терена, а падови према техничким 

прописима у зависности од пречника 

цеви.  

Постављање подземних инсталација 

водовода испод зелених површина врши 

се на растојању од минимално 2,0 m, од 
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постојећег засада, а уз обавезу враћања 

површине у првобитно стање. 

 

 

Канализација 

 

Услов за реализацију плана је да се за 

целу зону изгради ППОВ који ће 

обезбедити такав предтретман којим се 

све отпадне воде (индустријска и 

фекална) пречишћавају до нивоа да 

смеју да буду усмерене у водоток. 

На локацији је у новој улици планирана 

канализациона мрежа  Ф 300, на коју 

треба прикључити све планиране 

потрошаче. 

 

Правила за канализациону мрежу 

Канализационе цеви  кроз комплекс 

поставиће се у јавну површину - улицу и 

то у осовини нове саобраћајнице. 

Минимална дубина укопавања цеви 

канализације је 1,0 m од врха цеви до 

коте терена, а падови према техничким 

прописима у зависности од пречника 

цеви. Кроз ревизионе шахте и друге 

објекте канализације није дозвољен 

пролаз водоводних цеви.  

На канализационој мрежи до сваког 

рачвања, промене правца у 

хоризонталном и вертикалном смислу, 

промене пречника цеви, као и на правим 

деоницама на одстојању приближно 50 

m, постављају се ревизиони силази.  

Постављање подземних инсталација 

канализације испод зелених површина 

врши се на растојању од минимално 2,0 

m, од постојећег засада, а уз обавезу 

враћања површине у првобитно стање. 

 

Постројење за пречишћавање отпадних 

вода 

 

Укупна површина локације постројења 

за пречишћавање отпадних вода износи 

око 0,5 ха. Избор система за централно 

постојење извршиће се на основу 

релевантних показатеља. Уређење зоне 

извршити оплемењивањем простора 

зеленилом заштитно-декоративне 

функције. Нема других посебних 

правила за изградњу постројења. 

 

Одвођење атмосферских вода 

 

Кишна канализација треба да обезбеди 

ефикасно одвођење површинским 

системима (саобраћанице, риголе, путни 

канали,) ка Кијевском потоку. 

Карактеристике терена обезбеђују 

одвођење површинских вода према 

водотоковима и постојећим околним 

саобраћајницама, са којих се оне одводе 

системом кишне канализације. 

Атмосферске воде ће се из зоне мрежом 

постојећих и планираних ригола и 

колектора одвести до најближег 

реципијента - у Кијевски поток. С тим 

циљем је потребно код пројектовања 

нове интерне улице коректно извести 

нивелацију. 

 

Правила за одвођење атмосферских вода  

За одвођење атмосферских вода са 

површина улица и асфалтираних 

површина, постављају се сливници са 

таложницима. Растојање сливника је 50-

100 m за мале падове саобраћајница, 

односно око 30 m за саобраћајнице са 

већим нагибом. 

Атмосферске канале трасирати једном 

страном коловоза на одстојању 1,0 m, од 

ивичњака. 

 

Комуникациони системи, ТТ мрежа и 

телекомуникације  

 

У току је пуштање телефонске централе 

и приступне мреже у селу Брзан, затим 

оптичког кабла на релацији Баточина – 

Доброводица – Кијево. Предвиђена је 

реконструкција постојеће ТТ мреже, 

њено ширење према корисницима и 

покривање постојећих просторних и 

функционалних дефицита, кроз 

дефинисање и заштиту постојећих траса 

оптичких међумесних, регионалних и 

локалних каблова и покривање 

територије општине мобилном 

телефонијом, изградњом нових базних 

станица. 
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Планирана је и модернизација постојеће 

ТТ мреже и објеката, како би се покрио 

дефицит бројева у фиксној телефонској 

мрежи, изградњом МСАН-а 

(Мултисервисних приступних чворова 

или Приступних чворова за вишеструке 

услуге) и заменом свих бакарних 

каблова, на спојним путевима оптичким; 

и 

Како је предвиђена и увођење оптичких 

каблова у приступну мрежу (до већих 

бизнис корисника и у све веће стамбене 

објекте), концепт планског решења овог 

плана је да се у обухвату плана предвиде 

коридори тако да се интерна мрежа 

може повезати са будућим приступним 

каблом у заштитном појасу државног 

пута 2. реда број 132 (раније државног 

пута II реда бр. 214). 

Дуж државног пута 2. реда број 132 у 

заштитном појасу с леве стране на 

путном правцу ка „Новој индустријској 

зони Брзан" у Баточини, биће положени 

месни и претплатнички каблови и 

примарне и секундарне претппатничке 

ТТ инсталације у сарадњи са 

представницима Телекома ИЈ 

Крагујевац, а прикључење нових 

корисника на оптички кабл реализовати 

према условима надлежног ЈП. 

 

Правила за тт мреже и каблове 

Приступну мрежу треба градити уз 

максималну примену оптичких каблова 

и система преноса. Нове каблове 

уводити сукцесивно, а према потребама 

корисника плановима надлежног јавног 

предузећа за тт саобраћај. 

Дистрибутивну тт мрежу градити 

увлачним односно армираним тт 

кабловима. Увлачне каблове постављати 

кроз тт канализацију, а армиране тт 

каблове положити слободно у земљу у 

ров дубине 0,8 m и ширине 0,4 m.  

 

Отпад 

Предвиђено је формирање рециклажних 

дворишта у оквиру комплекса будућих 

привредно-радних зона. Планско 

решења овог плана обезбеђује парцелу 

за једно рециклажно двориште за 

потребе будућих корисника целе 

привредне зоне. 

 

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 

Мере заштите културно-историјских 

споменика и заштићених природних 

целина 

У обухвату плана нема културно-

историјских споменика и заштићених 

природних целина или заштићених 

природних добара, па у том смислу нема 

посебних услова и обвеза, већ само 

општих услова заштите животне 

средине.  

Мере заштите животне средине и 

живота и здравља људи 

Заштиту животне средине, заштиту од 

удеса, пожара и техничко-технолошких 

несрећа за сваку изградњу, уз мере 

предвиђене проценом утицаја објекта на 

животну средину, треба обезбедити 

кроз:  

- примену мера за смањење ризика од 

удеса при транспорту, складиштењу 

и руковању опасним материјама; 

- примену мера заштите и поступака у 

случају хаваријског изливања 

опасних материја  

- предузимање свих неопходних мера 

заштите од индустријских удеса на 

свим привредним  комплексима; 

- примену мера заштите од пожара;  

Мере заштите вода 

Заштита вода од загађења и других 

утицаја који могу неповољно да делују 

на водотоке, издашност изворишта и 

здравствену исправност воде за пиће 

засниваће се на примени следећих мера 

заштите: 

- забраном складиштења опасних 

и отровних материја и хазардног 

отпада у зони 

- опремањем подручја плана 

канализационом 

инфраструктуром са 

сепарационим системом 

одвођења кишних и отпадних 

вода; 

- изградњом ППОВ са 

предтретманом индустријских 
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отпадних вода пре упуштања у 

канализациони систем;  

- прикупљањем атмосферских 

вода са саобраћајних површина и 

њиховим контролисаним 

одвођењем у реципијент, уз 

претходни третман на 

сепараторима; 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ  

 

Степен комуналне опремљености 

грађевинског земљишта у обухвату 

планског документа, који је потребан за 

издавање локацијске и грађевинске 

дозволе на основу овог плана је да је 

обезбеђено снабдевање санитарном и 

техничком водом и прописано 

пречишћавање и одвођење фекалних и 

индустријских отпадних вода.  

Све површине јавне намене пројектовати 

тако да буду приступачне особама са 

инвалидитетом, у складу са стандардима 

приступачности и важећим прописима. и 

применити одредбе Правилника о 

условима за планирање и пројектовање 

објеката у вези са несметаним кретањем 

деце, старих, хендикепираних и 

инвалидних лица („Сл. Гласник РС“, бр. 

18/97) и Правилником о техничким 

стандардима приступачности  

("Службени гласник РС", бр. 19/2012). С 

тим у вези потребно је на пешачким 

прелазима поставити оборене ивичњаке, 

а на евентуалним семафорима звучну 

сигнализацију. На подручју плана, на 

обе јавне површине за паркирање 

обезбедити потребан број паркинг места 

за особе са специјалним потребама, у 

свему према истом Правилнику. 

 

Кроз пројектовање и изградњу објеката 

обезбедити примену прописаних мера 

енергетске ефикасности изградње, као и 

Правилника о енергетској ефикасности 

зграда ("Сл. гласник РС" број 61/11) и 

других мера одређених важећим 

прописима. 
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ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  

 

 

Правила грађења у плану су одређена за 

новоформиране грађевинске парцеле 

односно појединачне комплексе у 

обухвату плана. Планом је одређен 

минималан број правила, тако да се 

омогући градња у складу с технолошким 

захтевима и потребама инвеститора.  

Правила грађења у плану су 

систематизована тако да прва група 

(општа правила) важи за све намене у 

обухвату плана, а друга (посебна 

правила) само за поједине намене 

 

 

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЕ 

ЗОНЕ И СВЕ НАМЕНЕ 

 

 

Објекти чија је изградња забрањена 

Објекти чија је изградња забрањена у 

обухвату плана су сви они објекти за 

које се може захтевати процена утицаја 

на животну средину, а за које се у 

прописаној процедури не обезбеди 

сагласност на процену утицаја објеката 

на животну средину. 

Пејзажно уређење, споменици, фонтане, 

мобилијар и урбана опрема су 

компатибилни са свим наменама тако да 

се могу без посебних услова реализовати 

на свим површинама. 

 

Спратност, односно висина објеката 

Осим за зону зеленила, где је изградња 

лимитирана, максимална спратност 

објеката свих врста у обухвату плана, 

односно предметној новој неизграђеној 

индустријској, пословној и привредној 

зони ван насеља није одређена, већ ће се 

утврђивати локацијском дозволом, а у 

складу с технолошким захтевима које уз 

захтев изнесе инвеститор. 

 

Грађевинске линије  

Удаљеност грађевинске линије од 

државног пута дефинисана је тако да не 

угрози постојећи цевовод примарне 

водоводне мреже пречника 500мм, као и 

прописаним заштитним појасом и 

појасом контролисане градње на основу 

члана 28. 29. и 30. Закона о јавним 

путевима (Сл.гл.РС бр. 101/2005). 

Да би се обезбедио простор у сваком 

комплексу за слободну површину за 

манипулативне површине и паркирање у 

комплексу, растојање између 

регулационе и грађевинске линије у 

осталим деловима плана је приказано у 

графичком делу елабората, али се може 

мењати у складу са укупним 

архитектонским решењем сваког 

комплекса појединачно, с тим да је 

минимално растојање између 

грађевинске и регулационе линије за 

сваки објекат у сваком појединачном 

комплексу 5,0 m. 

Минимално растојање између 

грађевинске линије и границе суседног 

комплекса за сваки објекат у сваком 

појединачном комплексу је 3,5 m. Ове 

линије нису дефинисане планским 

решењем, с обзиром да ће се површине 

сваког комплекса појединачно решити 

по обављању процедуре тендера или 

другог модела дефинисања реалних 

инвеститора. 

Минимално растојање између 

грађевинске линије у свакој намени и 

границе плана ка Кијевском потоку за 

сваки објекат у сваком комплексу је 10,0 

m. 

 

Индекси 

Највећи дозвољени индекс заузетости, 

односно површине под објектима у 

сваком појединачном комплексу је 70 %.  

 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПРЕТЕЖНУ 

НАМЕНУ ИНДУСТРИЈА И ПРИВРЕДА 

Комерцијално-пословни, производни и 

привредни објекти  

 

 

Парцелација 

Грађевинска парцела односно 

појединачни комплекс треба да има 

облик правоугаоника или трапеза, 
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односно површину и облик који 

омогућавају изградњу објекта у складу 

са решењима из планског документа, као 

и што су у складу са правилима грађења 

и техничким прописима. 

Најмања ширина грађевинске парцеле 

односно појединачног комплекса за 

привредне, пословне, производне и 

индустријске објекте је 30,0 m, а 

најмања површина нове парцеле за нову 

изградњу је 2000 m². 

Свака новоформирана грађевинска 

парцела односно појединачни комплекс 

мора имати приступ на планирану јавну 

површину намењену за саобраћај. 

 

Паркирање  

За паркирање возила за сопствене 

потребе у сваком комплексу мора се 

обезбедити простор на сопственој 

грађевинској парцели, на отвореном 

паркингу или у гаражи, изван површине 

јавног пута за 1 ПМ на сваких 300 m² 

корисног простора. Јавни паркинг 

простори предвиђени су у оквиру 

регулационих ширина интерних 

саобраћајница Нова 1 и Нова 2, као и на 

завршетку саобраћајнице Нова 4.  

 

Објекти чија је изградња дозвољена 

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у 

оквиру дозвољеног процента заузетости 

парцеле, допуштена је изградња више 

главних објеката, као и пратећих и 

помоћних објеката који су у функцији 

коришћења главног објекта, чија намена 

не угрожава главни објекат и суседне 

парцеле односно комплексе. 

У сваком појединачном комплексу 

намењеном претежно за привреду и 

индустрију  могу се градити привредни, 

индустријски и производни објекти и 

сви објекти који су у функцији 

производње и привреде, пословни, 

изложбени, сервисно - радни објекти и 

сви компатибилни садржаји. 

Компатибилни претежној намени су 

објекти за терцијарни сектор, објекти за 

здравство, културу, управу, 

информисање, објекти за комерцијалне 

услуге (туризам, трговина и 

угоститељство, занатске делатности и 

сл.) и инфраструктурни, комунални и 

саобраћајни објекти, интерне станице за 

снабдевање горивим, као и објекти од 

јавног интереса.  

 

Индустријске отпадне воде  

Индустријске отпадне воде могу да се 

одводе у колекторе санитарних отпадних 

вода тек после пречишћавања на 

постројењима за предтретман 

индустријских отпадних вода. Ова 

постројења треба да пречисте 

индустријску отпадну воду до 

максимално дозвољених концентрација 

за упуштање у фекалне воде, како се то 

правилником комуналне радне 

организације захтева. 

 

Ограде 

Грађевинске парцеле на којима се налазе 

индустријски или привредни објекти и 

остали радни и пословни објекти 

индустријске зоне (складишта, 

радионице и сл.) могу се ограђивати 

зиданом оградом и свим типовима 

ограда. 

 

Правила за посебне објекте у 

комплексима 

Дозвољава се изградња посебних 

објеката који се не урачунавају у 

корисну БРГП, као што су 

инфраструктурни - фабрички димњаци, 

ветрењаче, водоводни торњеви, 

рекламни стубови, и др. Посебни објекти 

морају бити позиционирани на парцели 

(комплексу) у оквиру грађевинских 

линија.  

Дозвољена висина за рекламне стубове 

је 30m, а за инфраструктурне објекте се 

утврђује изузетно и већа висина, према 

технолошким потребама. Овакви 

посебни објекти се постављају тако да 

не представљају опасност по безбедност 

и да не ометају значајно сагледљивост 

објеката.  

 

Правила за слободне и зелене површине 

на парцели 
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У оквиру комплекса према 

саобраћајницама и ка задњој страни 

парцела предвидети подизање појасева 

заштитног зеленила (компактни засади 

листопадне и четинарске вегетације).  

У оквиру комплекса није дозвољено 

планирање и уређење површина за 

отворене депоније већ је неопходно 

предвидети интерна рециклажна 

дворишта или посебне просторе за 

сакупљање, примарну селекцију и 

одношење комуналног и индустријског 

отпада. 

Складиштење материјала и робе на 

отвореном делу парцеле не сме бити 

организовано у делу парцеле према 

јавној површини (улици), већ мора бити 

визуелно заклоњено објектима или 

зеленилом. 

У зависности од технолошког процеса у 

оквиру комплекса потребно је планирати 

претоварно- манипулативне површине и 

паркинг површине за теретна возила. 

 

Планом друга посебна правила за ову 

намену нису одређена. 

 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПРЕТЕЖНУ 

НАМЕНУ ЗЕЛЕНИЛО 

 

Планом je одређена само површина за 

ову намену, и није предвиђена никаква 

изградња, те друга посебна правила за 

њу нису одређена, осим да се у зеленилу, 

заштитном зеленилу и заштитном 

појасу, уз сваку врсту пејзажног уређења 

и садње, дозвољава изградња свих врста 

инфраструктуре уз услове и сагласност 

надлежног предузећа и уз обавезу 

поштовања услова укрштања и 

паралелног вођења електроенергетских и 

других водова. 

 

Планом друга посебна правила за ову 

намену нису одређена. 

 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ И 

КОМПЛЕКСЕ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

Паркирање  

За паркирање возила за сопствене 

потребе у сваком комплексу мора се 

обезбедити простор на сопственој 

грађевинској парцели, на отвореном 

паркингу или у гаражи, изван површине 

јавног пута за 1 ПМ на сваких 300 m² 

корисног простора. 

 

Објекти чија је изградња дозвољена 

У оквиру сваке грађевинске парцеле, а у 

оквиру дозвољеног процента 

изграђености парцеле, допуштена је 

изградња више главних објеката, као и 

пратећих и помоћних објеката који су у 

функцији коришћења главног објекта, 

чија намена не угрожава главни објекат 

и суседне парцеле односно комплексе. 

Компатибилни претежној намени су сви 

услужни (туризам, трговина и 

угоститељство, занатске делатности и 

сл.) и сви инфраструктурни, комунални 

и саобраћајни објекти (као и интерне 

станице за снабдевање горивим, базне 

станице мобилне телефоније, кабловска 

и оптичка мрежа и сл.).  

 

Планом друга посебна правила за ову 

намену нису одређена. 

 

 

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА НАМЕНУ 

РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР 

 

Објекти чија је изградња дозвољена 

На површини ове намене предвиђена је 

и дозвољена израдња свих главних и 

помоћних објеката и постројења у 

складу са специфичним технолошким 

захтевима комплекса. 

 

Грађевинске линије  

Минимално растојање између 

грађевинске и регулационе линије за 

сваки објекат у комплексу је 5,0 m. 

Минимално растојање између 

грађевинске линије и границе суседног 

комплекса за сваки објекат у с 

комплексу је 3,5 m. 
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Минимално растојање између 

грађевинске линије и грнице плана ка 

Коијевском потоку за сваки објекат у 

комплексу је 10,0 m. 

 

Планом друга посебна правила за ову 

намену нису одређена. 

 

 

 

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 

 

 

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПЛАНА 

Планом детаљне регулације 

индустријске зоне "Брзан" дефинисани 

су законом прописани елементи, правила 

уређења и правила грађења и услови за 

реализацију дефинисане намене и 

обезбеђени предуслови за активирање 

целе индутријске зоне. 

На тај начин је створен плански и 

правни основ за издавање локацијске 

информације и локацијске дозволе за 

изградњу у предметном комплексу у 

укупном обухвату плана, као и 

опремање неопходним садржајима, 

комуналном и саобраћајном 

инфраструктуром, у складу са условима 

ЈКП-а и других надлежних институција. 

 

 

ЛОКАЦИЈЕ ЗА РАЗРАДУ 

УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ 

ИЛИ КОНКУРСОМ 

У обухвату плана није прописана 

обавеза израде урбанистичког пројекта 

нити расписивања јавног конкурса. 

Урбанистички пројекат је само 

факултативно предвиђен као један од 

могућих начина даље разраде у 

случајевима кад се сам инвеститор на то 

одлучи, ради вршења даље поделе 

унутар зона кроз парцелацију и 

препарцелацију. 

 

 

 

На основу члaна 29. и 30._Закона 
о јавно-приватном партнерству и 

концесијама ("Сл.гласник РС " бр. 
88/2011), члана 9. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'', 
број 88/2011) и члана 36. ст. 1 тачка 6. 
Статута општине Баточина ("Сл. гласник 
општине Баточина бр.  10 /08) 
Скупштина општине Баточина,  на 
седници одржаној дана 05.09.2014. 
године,  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА 

ЗА ПРОЈЕКАТ КОНЦЕСИЈЕ 
ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА 
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 
 

I У Стручни тим за Пројекат 

концесије поверавања обављања 

комуналне делатности производње и 

дистрибуције топлотне енергије на 

територији општине Баточина (у даљем 

тексту: Стручни тим)   именују се: 

 

1. Мирољуб Вучковић из Баточине, шеф 

Одељења за имовинско правне послове, 

урбанизам, грађевинарство, стамбено-

комуналне и инспекцијске послове-за 

председника, 

2. Бранко Ђокић из Баточине, 

председник Скупштине општине 

Баточина-за члана, 

3. Небојша Трајковић из 

Баточине,помоћник Председника 

општине Баточина-за члана, 

4. Јулијана Раденковић из Баточине, 

запослена у ЈКП ''7. Јули'' Баточина-за 

члана, 

5. Никола Дукић из Баточине, запослени 

у ЈКП ''7. Јули'' Баточина-за члана. 

II Задаци Стручног тима су:  

1. пружање стручне помоћи јавном телу 

при припреми потребних анализа, 

односно студија оправданости давања 

концесије, при припреми и изради 

услова и конкурсне документације, 

правила и услова за оцену понуђача и 
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примљених понуда, као и критеријума за 

избор понуде; 

2. прегледање и оцена пристиглих 

понуда; 

3. утврђивање предлога одлуке о избору 

најповољније понуде за давање 

концесије или предлога одлуке о 

поништају поступка давања концесије и 

образложење тих предлога;  

4. обављање осталих послова потребних 

за реализацију поступка давања 

концесије. 

III Стручни тим за концесије, о свом 

раду води записник и сачињава друга 

документа која потписују сви чланови 

стручног тима. 

IV Овo Решење ступа на снагу даном 
доношења и има се објавити у 
"Службеном гласнику општине 
Баточина". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-591/14-01 од 05.09.2014. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

            На основу члана 20. став 1. тачка 

5. Закона о локалној самоуправи («Сл. 

гласник РС», бр. 129/07), члана 2. и 9. 

Закона о комуналним делатностима 

(«Сл. гласник РС», бр. 88/11) члана 11. 

13. и 29. Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама (''Службени 

гласник РС'', број 88/2011), члана 36. 

став 1. Тачка 6. Статута општине 

Баточина («Сл. гласник општине 

Баточина» бр.10/08) Скупштина 

општине Баточина на седници одржаној 

дана 05.09.2014. године, донела је 

 

О  Д   Л  У  К  У 

О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА 

КОНЦЕСИОНОГ АКТА ЗА 

ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВАЉАЊА 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА  

 

Члан 1. 

 

 УСВАЈА СЕ Предлог 

Концесионог акта за поверавање 

обављања комуналне делатности 

производње и дистрибуције топлотне 

енергије на територији општине 

Баточина. 

Члан 2. 

 

Саставни део ове Одлуке је 

Концесиони акт за поверавање обављања 

комуналне делатности производње и 

дистрибуције топлотне енергије на 

територији општине Баточина. 

 

Члан 3. 

 

 Добијањем позитивног мишљења 

Републичке Комисије за јавно-приватно 

партнерство предложени Концесиони 

акт из члана 1. ове Одлуке постаје 

Концесиони акт за поверавање 

обављања комуналне делатности 

производње и дистрибуције топлотне 

енергије на територији општине 

Баточина. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина'', а примењује се по добијању 

позитивног мишљења Републичке 

Комисије за јавно-приватно партнерство. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-592/14-01 од 05.09.2014. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 



                                                                                                            

 

КОНЦЕСИОНИ АКТ                                                 

ЗА ПОВЕРАВАЊЕ  

ПОСЛОВА ПРОИЗВОДЊЕ 

И ДИСТРИБУЦИЈЕ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
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Појам концесије 

 
Чланом 10. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама 

(«Службени гласник РС«, бр. 88/2011) је 

дефинисано да је концесија, у смислу овог 

закона, уговорно ЈПП са елементима 

концесије у коме је јавним уговором 

уређено комерцијално коришћење 

природног богатства, односно добра у 

општој употреби која су у јавној својини 

или обављања делатности од општег 

интереса, које надлежно јавно тело уступа 

домаћем или страном лицу, на одређено 

време, под посебно прописаним условима, 

уз плаћање концесионе накнаде од стране 

приватног, односно јавног партнера, при 

чему приватни партнер сноси ризик везан 

за комерцијално коришћење предмета 

концесије. 

 

 Предмет предложеног 
јавно-приватног 

партнерства и концесије, 
назнака географског 

подручја на којем би се 
обављала делатност ЈПП и 

циљеви у оквиру јавних 
задатака које треба 

остварити пројектом 
 

Предмет предложеног ЈПП је 

уступање услуге производње и 

дистрибуције топлотне eнергије у 

Вароши Баточина. 
Одредбама члана 68. Закона о ефикасном 

коришћењу енергије ( ''Службени гласник 

РС '', број 25/2013)  прописана је дужност 

свих органа и институција јавног сектора 
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да предузимају мере за побољшање 

енергетске ефикасности у објектима које 

користе, односно у оквиру обављања 

својих делатности, спроводећи мере које 

стварају највеће енергетске уштеде у 

најкраћем временском периоду.  Систем 

даљинског грејања на територији места 

Баточине, поверен је ЈКП-у ''7. Јули'' из 

Баточине, на основу Закона о локалној 

самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07 и 

83/14), Закона о комуналним 

делатностима («Сл. гласник РС», бр. 

88/11), као и одредбама Одлуке о промени 

оснивачког акта ЈКП-а ''7. Јули'' Баточина, 

број 020-147/13-01 од 15.03.2013.године. 

Општина Баточина је као оснивач ЈКП-а 

''7. Јули'' из Баточине, примила захтев овог 

предузећа за финансирање радова на 

ремонту градске топлане и опреме, која 

представља саставни део овог система. 

Такође су у захтеву наведена огромна 

дуговања овог предузећа према 

добављачима, која износе 23.008.247,96. С 

друге стране, ово предзеће се налази у 

блокади, у износу од 34.620.203,57 динара, 

од  01.04.2014. године.  Имајући у виду 

ову чињеницу, евидентно је да ЈКП не 

може, из законских, процедуралних и 

финансијских разлога, ни покренути, ни 

спровести поступак јавне набавке за 

набавку енергената, као ни за набавку 

радова на ремонту опреме и система 

даљинског грејања, без кога исти не може 

ни да функционише. Локална самоуправа 

је на предлог јавног предузећа покренула 

поступак јавно-приватног партнерства, у 

нади да ће на овај начин решити горући 

проблем, који је пред нама. С обзиром да 

локална самоуправа, на основу Закона о 

комуналним делатностима дужна да врши 

поверавање комуналних делатности, као и 

да брине о комуналној инфраструктури,   

донета је скупштинска Одлука о 

покретању поступка јавно-приватног 

партнерства, које ће се спровести са 

концесијом, будући да ће комплетне 

активности у области пружања услуга 

даљинског грејања, као и наплате исте 

бити поверене приватном партнеру. 

 

Сходно наведеном, треба напоменути да је 

предмет концесије поверавање 

обављања делатности даљинског 

система грејања на територији 

насељеног места Баточина. 

 

o Географско подручје на 

коме би се обављала 

концесиона делатност 
 

Територија општне Баточина 

смештена је у средишњем делу 

Србије и захвата источне 

делове Шумадије. Налази се у 

Централној Србији, у региону 

Шумадијског и Поморавског 

округа, односно субрегиону 

(округу) Шумадије. Општина 

Баточина је једна од седам 

општина Шумадијског округа којој 

припададоњи 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 

свилајначким, југоистоку са 

јагодинским, 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 око 14,5 

км. 

Административно-управно 

седиште општине је варошица 

Баточина, која се налази у 

северном делу општинске 

територије на 440 08!15“ северне 

географске ширине и 210 05!15“ 
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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. Средишни 

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 Баточина, 

на територији општине налази се и 

10 сеоских насеља : Прњавор, 

Којево, 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 

доманћистава. Просечна густина 

насељености је, у односу на попис 

из 1991. године када је износила 

100 ст/км2  пала на 97 ст/км2. 

 

 

o К л и м а 
 

  Општина Баточина 

одликује се умереном 

континенталном климом са 

специфичностима која се 

манифестује као елементи 

хумидне и микротермалне климе. 

Низијски климат баточинског 

подручја има средње температуре 

годишњих доба : 1,10 за зиму, 

11,30 за пролеће, 21,20 за лето и 

120 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 – 0,40C 
- најтоплији месец (јул) – просечна 

температура 22,10C 
- просечна годишња температура  

11,40C 
- највлажнији месец (децембар) – 

просечна влажност 83% 
- најсушнији месец (јун) – просечна 

влажност 68% 
- просечне годишње падавина 651 

л/м2 
- број дана преко 250C – 98 дана 
- број дана са јако ниском 

температуром (испод 00C) – 80 дана 
- број дана под снегом – 37 дана 
- просечна дебљина снежног 

покривача - 20 цм 
- највише падавина – месец јун – 

просек 85 л/м2 
- најмање падавина – месец фебруар 

– просек 36 л/м2   

 

o Геостратешки 
положај 
 

Општина Баточина данас има 

повољан геостратешки положај, 
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захваљујући, пре свега, 

савременим друмским и 

железничким путним правцима 

који пролазе кроз ову општину.  

Модернизација друмске мреже и 

железничка саобраћајна 

повезаност са свим деловима 

земље, имала је велики утицај на 

подручју које је у привредном 

погледу усмерено ка Крагујеввцу. 

Међутим, захваљујући добрим 

саобраћајним везама са осталим 

значајним привредним центрима 

и великим градовима у Србији, 

омогућена је трговинска размена 

и успостављање тржишно-

економских односа са ширим 

подручјем према Беграду, Новом 

Сади и Нишу. 

Посебан значај имају удвојена 

друмско-железничка Балканска 

магистрала и удвојена друмско-

железничка Лепеничка 

трансверзала. 

Баточина се налази на 105 км 

аутопута Београд – Ниш (аутопут 

Е-75, који је део коридора А-10), 

у непосредној близини 

саобраћајне петље. Кроз 

Баточину пролази магистрални 

пут М-11.1 : Баточина – 

Крагујевац – Кнић – Чачак. 

Баточина се регионалним путем Р 

– 214 повезује са Лаповом, 

Великом Планом и Јагодином, а 

регионалним путем преко Трске 

са Рачом.  

Кроз територију општне пролазе 

две веома важне магистралне 

пруге : Београд – Ниш – Скопље 

и Лапово – Крагујевац – Краљево. 

 

o Природни ресурси 
 

o Земљиште 
На једном делу општине – на 

свим заравнима и вишим 

теренима (побрђима), квалитет 

земљишта је такво да је погодно 

за развој виноградарства, 

воћарства и ратарску производњу. 

Из тих разлога, врло често на 

нижим побрђима има појасева 

виногорја и воћњака, док се на 

вишим побрђима, поред 

винограда и ораница срећу и 

појасеви прошарани мањим 

забранима и ливадама. 

Други тип земљишта који се 

јавља је смоница и има 

неповољна физичка својства. 

Најплоднији тип земљишта јавља 

се у долинама Велике Мораве, 

Лепенице и њихових притока. У 

подручјима каја су заштићена од 

поплава, ово земљиште је 

изузетно погодно за разноврсну 

ратарску производњу, поврћа, 

кукуруза и шећерне репе, док је у 

другим деловима углавном под 

ливадама. 

o Ш у м е 
Данас површине под шумама 

износе 1824 ha. Од ових 

површина, 456 ha се налази у 

власништву државе, а остатак од 

1368 ha у приватном власништву. 

Најочуванији шумски комплекс је 

Рогат који се простире на 

површини од 456 ha 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. 

o Р у д е 
Подручје општина бточина 

поседује значајна рудна 

налазишта. Најважније руде су : 
- доломит 
- кварц 
- тремолит 
- биотитско-мусковитски 

шриљци 
- кварцити и др. 
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Разлози за давање концесије 
 

Разлози, односно оправданост за 

давање предметне концесије, садржани су 

у законској обавези општине Баточина да 

обезбеди организацију обављања 

даљинског грејања на територији 

насељеног места, а што је дефинисано: 

  Чланом 178. Закона о ефикасном 

коришћењу енергије ( ''Службени гласник 

РС '', број 25/2013) одређено је да 

надлежни орган јединице локалне 

самоуправе својим прописом утврђује 

услове и начин обезбеђења континуитета у 

снабдевању топлотном енергијом купаца 

на свом подручју, права и 

обавезадистрибутера топлотне енергије, 

права и обавезе купаца зоплотне енергије, 

доноси тарифне системе, издаје лиценце, 

доноси тарифне ставове и даје сагласност 

на цене топлотне енергије и прописује 

друге услове којима се обезбеђује редовно 

и сигурно снабдевање купава топлотном 

енергијом, у складу са Законом. 

 чланом 20, тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи («Сл. гласник РС»,бр.129/07) 

је дефинисано да општине преко својих 

органа у складу са Уставом и Законом 

уређују и обезбеђују обављање и развој 

комуналне делатности – производања и 

снабдевање паром и топлом водом. 

 чланом 2. Закона о комуналним 

делатностима («Сл. гласник РС», бр.88/11) 

је дефинисано да су комуналне делатности 

у смислу овог закона делатности пружања 

комуналних услуга од значаја за 

остварење животних потреба физичких и 

правних лица код којих је јединица 

локалне самоуправе дужна да створи 

услове за обезбеђење одговарајућег 

квалитета, обима, доступности и 

континуитета, као и надзор над њиховим 

вршењем, као и да су комуналне 

делатности делатности од општег 

интереса, али и да је као комунална 

делатност, између осталог, дефинисана и 

производња и дистрибуција топлотне 

енергије  

 чланом 4, став 1. Закона о комуналним 

делатностима («Сл. гласник РС»,бр. 88/11) 

је дефинисано да јединица локалне 

самоуправе, у складу са овим законом, 

обезбеђује организационе, материјалне и 

друге услове за изградњу, одржавање и 

функционисање комуналних објеката и за 

техничко и технолошко јединство система 

и уређује и обезбеђује 

обављање комуналних делатности и 

њихов развој,  

 чланом 4, став 3. Закона о комуналним 

делатностима («Сл. гласник РС»,бр. 88/11) 

је дефинисано да јединица локалне 

самоуправе уређује у складу са законом 

услове обављања комуналних делатности, 

права и обавезе корисника комуналних 

услуга, обим и квалитет комуналних 

услуга и начин вршења надзора над 

обављањем комуналних делатности 

обезбеђујући нарочито: 

1) одговарајући обухват, обим и 

квалитет комуналних услуга, који 

подразумева нарочито: здравствену 

и хигијенску исправност према 

прописаним стандардима и 

нормативима, тачност у погледу 

рокова испоруке, сигурност и 

заштиту корисника у добијању 

услуга, поузданост, приступачност 

и трајност у пружању услуга; 

2) развој и унапређивање квалитета и 

асортимана комуналних услуга, 

као и унапређивање организације 

рада, ефикасности и других услова 

пружања услуга; 

3) сагласност са начелима одрживог 

развоја; 

4) ефикасно коришћење ресурса и 

смањење трошкова обављања 

комуналних делатности 

успостављањем сарадње две или 

више јединица локалне самоуправе 

и другим активностима када за то 

постоји могућност; 

5) конкуренцију у обављању 

делатности. 

 

 чланом 9. Закона о комуналним 

делатностима («Сл. гласник РС», бр.88/11) 

којим је дефинисано да се поверавање 

обављања комуналне делатности врши на 

основу одлуке скупштине јединице 

локалне самоуправе о начину обављања 

комуналне делатности и уговора о 

поверавању, осим када се оснива јавно 

предузеће, као и да се на поступак 
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поверавања обављања комуналне 

делатности, када вршилац добија право да 

финансирање обављања комуналне 

делатности обезбеђује у целости или 

делимично наплатом накнаде од 

корисника услуга, примењују одредбе 

закона којим се уређују концесије,  
 

 чланом 9. Закона о комуналним 

делатностима («Сл. гласник РС», бр.88/11) 

је дефинисано да уколико је одлуком о 

начину обављања комуналне делатности 

предвиђено да ће комуналну делатност 

обављати јавно предузеће, црква или 

верска заједница, не постоји обавеза 

спровођења поступка предвиђеног 

законом којим се уређују концесије, већ се 

вршилац комуналне делатности може 

одредити у одлуци о начину обављања 

комуналне делатности, 

 

 кроз организацију обављања услуга 

даљинског грејања корисника на 

територији насељеног места Баточине, 

потребно је обезбедити првенствено 

адекватан квалитет и јачину топлотне 

енергије за грејање домаћинстава, школа, 

јавних институција, здравствених 

установа и осталих корисника система а 

сходно одредбама Одлуке о промени 

оснивачког акта ЈКП-а ''7. Јули'' Баточина, 

број 020-147/13-01 од 15.03.2013.године. 

Општина Баточина је као оснивач 

ЈКП-а ''7. Јули'' из Баточине, примила 

захтев овог предузећа за финансирање 

радова на ремонту градске топлане и 

опреме, која представља саставни део овог 

система. Такође су у захтеву наведена 

огромна дуговања овог предузећа према 

добављачима, која износе 23.008.247,96. С 

друге стране, ово предзеће се налази у 

блокади, у износу од 34.620.203,57 динара, 

од  01.04.2014. године.  Имајући у виду 

ову чињеницу, евидентно је да ЈКП не 

може, из законских, процедуралних и 

финансијских разлога, ни покренути, ни 

спровести поступак јавне набавке за 

набавку енергената, као ни за набавку 

радова на ремонту опреме и система 

даљинског грејања, без кога исти не може 

ни да функционише. Локална самоуправа 

је на предлог јавног предузећа покренула 

поступак јавно-приватног партнерства, у 

нади да ће на овај начин решити горући 

проблем, који је пред нама. С обзиром да 

локална самоуправа, на основу Закона о 

комуналним делатностима дужна да врши 

поверавање комуналних делатности, као и 

да брине о комуналној инфраструктури,   

донета је скупштинска Одлука о 

покретању поступка јавно-приватног 

партнерства, које ће се спровести са 

концесијом, будући да ће комплетне 

активности у области пружања услуга 

даљинског грејања, као и наплате исте 

бити поверене приватном партнеру. 

 

Основни разлози за примену 

концепта јавно-приватног партнерства 

јесу јасна алокација одговорности, подела 

ризика и рок трајања партнерства. Подела 

ризика омогућава, да сваки од партнера 

преузме ризик којим може да управља на 

најадекватнији начин, чиме се постиже 

већа ефикасност ових пројеката. Концепт 

јавно-приватног партнерства у случају 

пројекта реконструкције постојећег 

система за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије, ослобађа јавног 

партнера доброг дела трошкова које би 

иначе морао да сноси и смањује проблем 

фискалног притиска, а истовремено му 

омогућава да користи управљачке, 

техничке, финансијске и иновативне 

способности приватног партнера. 

Јавно-приватно партнерство (даље 

ЈПП) представља оквир заједничке акције 

јавног сектора (Општина Баточина) и 

капитала приватног партнера, ради 

обезбеђења функционисања делатности од 

општег интереса (производње и 

снабдевања топлотном енергијом) и 

ефикасног и економски одрживог развоја 

инфраструктуре.  

Изабрана опција пројекта је: Јавно-

приватно партнерство са елементима 

концесије. 

Повољност за Јавног партнера је 

чињеница да у току свих фаза пројекта 

сарађује само са једним приватним 

партнером, а не са више различитих 

субјеката (пројектни бирои, дистрибутери 

енергије, произвођачи опреме, државне и 

финасијске институције итд.). Поред тога, 

ова каратеристика »све-на-једном-месту«, 
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у великој мери смањује трошкове 

пројеката.  

Обавеза приватног партнера је да од 

Јавног партнера преузима потпуну 

одговорност за пројектовање, 

реконструкцију, финансирање, 

управљање, одржавање инфраструктуре, 

производњу и снабдевање топлотном 

енергијом. 

 Одузимање поверених послова 

 
Чланом 53, ставом 1. Закона о 

јавно-приватном партнерству и 

концесијама  («Службени гласник РС», бр. 

88/2011) је дефинисан начин престанка 

ЈПП-а, односно дефинисано је да ЈПП са 

или без елемената концесије престаје: 

1) испуњењем законских услова; 

2) раскидом јавног уговора због 

јавног интереса; 

3) споразумним раскидом јавног 

уговора; 

4) једностраним раскидом јавног 

уговора; 

5) правноснажношћу судске одлуке 

којом се јавни уговор оглашава 

ништавим или поништава. 

 

Чланом 53, ставом 2. Закона о 

јавно-приватном партнерству и 

концесијама («Службени гласник РС», бр. 

88/2011) је такође дефинисано и да JПП са 

или без елемената концесије престаје 

испуњењем законских услова: 

1) истеком рока на који је закључен 

јавни уговор; 

2) смрћу приватног партнера, 

односно ликвидацијом или стечајем 

приватног 

партнера. 

Истим чланом, ставом 3. је 

дефинисано и да изузетно од става 2. 

тачка 2) овог члана ЈПП са или без 

елемената концесије не мора престати 

ликвидацијом или стечајем члана 

конзорцијума, ако најмање један члан 

конзорцијума преузме неограничено 

солидарно обавезу испуњења дела јавног 

уговора члана конзорцијума који је 

ликвидиран, односно над којим је окончан 

стечајни поступак, уз претходну 

сагласност јавног партнера. 

Превремени раскид јавног уговора 

због пропуста приватног партнера је 

дефинисан чланом 54, ставом 1. Закона о 

јавно-приватном партнерству и 

концесијама («Службени гласник РС», бр. 

88/2011), а у коме се наводи да јавни 

партнер може једнострано раскинути 

јавни уговор у следећим случајевима: 

1) ако приватни партнер у случају 

концесије није платио концесиону накнаду 

више од два пута узастопно или 

континуирано неуредно плаћа концесиону 

накнаду; 

2) ако приватни партнер не обавља 

јавне радове или не пружа јавне услуге 

према стандардима квалитета за такве 

радове, односно услуге на начин како је 

договорено јавним уговором; 

3) ако приватни партнер не 

спроводи мере и радње неопходне ради 

заштите добра у општој употреби, 

односно јавног добра, ради заштите 

природе и културних добара; 

4) ако је приватни партнер дао 

неистините и нетачне податке који су 

били одлучујући за оцену његове 

квалификованости приликом избора 

најповољније понуде; 

5) ако приватни партнер својом 

кривицом не започне са извршавањем 

јавног уговора у уговореном року; 

6) ако приватни партнер обавља и 

друге радње или пропушта да обави 

неопходне радње које су у супротности са 

јавним уговором; 

7) ако је приватни партнер пренео 

на треће лице своја права из јавног 

уговора без претходног одобрења јавног 

партнера; 

8) у другим случајевима у складу 

са одредбама јавног уговора и општим 

правилима облигационог права и 

прихваћеним правним правилима за 

конкретну врсту уговора. 

Чланом 54, ставом 2. Закона о 

јавно-приватном партнерству и 

концесијама («Службени гласник РС», бр. 

88/2011) је дефинисано да се критеријуми 

на основу којих јавни партнер утврђује 

постојање разлога за раскид јавног 

уговора из става 1. тач. 2) до 7) овог члана 

утврђују јавним уговором. 

Ставом 3. истог члана ја 

дефинисано да пре једностраног раскида 
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јавног уговора, јавни партнер мора 

претходно писаним путем упозорити 

приватног партнера о таквој својој намери 

и одредити примерени рок за отклањање 

разлога за раскид јавног уговора и за 

изјашњавање о тим разлозима, где је 

ставом 4. поменутог члана дефинисано да 

ако приватни партнер не отклони разлоге 

за раскид јавног уговора у року из става 3. 

овог члана, јавни партнер раскида јавни 

уговор. 

Чланом 54, ставом 5. Закона о 

јавно-приватном партнерству и 

концесијама («Службени гласник РС», бр. 

88/2011) је дефинисано да у случају 

једностраног раскида јавног уговора од 

стране јавног партнера, јавни партнер има 

право на накнаду штете коју му је 

проузроковао приватни партнер у складу 

са општим правилима облигационог 

права. 

Ставом 6. поменутог члана је 

дефинисано да се на последице 

превременог раскида јавног уговора због 

пропуста приватног партнера примењују 

посебна правила утврђена јавним 

уговором као и општа правила 

облигационог права. 

 

 

 Утицај концесионе делатности на 

животну средину, на 

инфраструктуру и друге привредне 

области, на ефикасно 

функционисање техничко-

технолошких система 

 
Поверавање обављања комуналне 

делатности производње и дистрибуције 

топлотне енергије на територији места 

Баточине је значајно са аспекта 

обезбеђивања адекватног снабдевања 

топлотном енергијом, током зимског 

периода, свих корисника који исказују 

захтеве за коришћењем услуга даљинског 

система грејања . 

На овакав начин се стварају потребни 

услови за нормално свакодневно 

функционисање корисника током зимског 

периода, који немају алтернативне начине 

грејања, а међу којима су школе, 

здравствене установе, јавне установе, 

приватни корисници, али и привреда, што 

значи различите категорије становништва 

и корисника, који су зависни од система.  

- Када је у питању утицај 

концесионе делатности на животну 

средину, овај моменат можемо 

посматрати са више аспеката, у 

зависности од фазе развоја 

пројекта: 

 

За време уградње опреме 
 

Могуће промене и утицаји 

на животну средину за време 

уградње опреме у котловско 

постројење и извођења 

грађавинских радова на објекту 

су занемарљиви, локалног 

карактера и привремени. У фази 

уградње неће доћи до трајне 

деградације површинског слоја 

земљишта у значајном 

проценту. У тој фази ће доћи до 

локалне запрашености околног 

терена и буке због рада 

грађавинских машина, опреме и 

транспортних средстава. 

Носилац пројекта ће 

максимално скратити ову фазу 

тако да су могући утицаји који 

су наведени краткотрајни и 

локалног карактера. Током 

уградње опреме треба спровести 

све мере предвиђене техничком  

документацијом, а које се 

односе на отклањање 

штетности и опасности које се 

могу јавити у периоду уградње 

опреме и делова. Може се 

закључити да ће утицај на 

животну средину за време 

уградње опреме бити 

прихватљив. 

За време експлоатације 

објекта: 
 

Животна средина је уређен 

простор који се састоји из више 

подсистема (ваздух, вода, 

земљиште, ниво буке, 
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климатски услови и комунална 

инфраструктура) који се 

одражава кроз њихово узајамно 

дејство, а процес загађивања се 

може развијати у простору и 

времену у сваком подсистему 

посебно са индиректним 

дејством на друге подсистеме. 

Мере које су предвиђене 

законом и другим прописима, 

нормативима, стандардима и 

роковима за њихово 

спровођење: 

 

 За изградњу 

планираног пројекта 

није потребно 

исходовати Решење о 

грађевинској дозволи, а 

потребно је извршити 

пријаву почетка 

извођења радова, код 

стране надлежног  

органа градске управе. 

 Планирани пројекат 

мора да се извести у 

свему према техничкој 

документацији, који су 

добили позитиван 

извештај техничке 

контроле од стране 

овлашћене 

организације. 

 Уређаји за 

искључивање и нужно 

заустављање морају 

бити познати особљу и 

лако приступачни, 

прилаз до њих се мора 

одржавати без 

препрека (сем тога 

мора се периодично 

испитати њихова 

функционалност). 

 Треба означити места 

где се налазе апарати за 

почетно гашење 

пожара. 

 Носилац пројекта ће 

правити записник о 

следећем: 

 било које 

недозвољено 

ослобађање у води, 

ваздуху и 

земљишту, 

 било који квар или 

престанак рада које 

могу да буду 

потенцијални 

узроци загађења 
 било који акцидент 

који има последице 
на животну 
средину 

 Носилац пројекта мора 

наведене записнике 

(тражене) учинити 

доступним надлежном 

органу у циљу 

инспекције у било ком 

тренутку. 

 Обавезе испоручиоца 

опреме, односно 

извођача радова према 

инвеститору је: 

достављање у 3 (три) 

примерака комплетне 

пројектне 

документације за 

извођење, достављање 

атеста за опрему, као и 

достављање извештаја 

од испитивања. 

 Пре пуштања у рад 

пројекта, неопходно је 

извршити снимање 

изведеног стања у 

оквиру кога ће се 

утврдити како су 

изведена пројектована 

решења и мере заштите  

животне средине 

предвиђене техничком 

документацијом. 

 

 Минималне техничке, 

финансијске и искуствене 

квалификације које учесник у 

поступку мора да испуњава да би 

му се омогућило учествовање у 
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поступку избора концесионара и 

преговарања 

 
Техничке, финансијске и искуствене 

квалификације које учесник у поступку 

мора да испуњава (цена услуге грејања, 

финансијски капацитет, пословни 

капацитет, банкарске гаранције и сл.) 

дефинисаће су у оквиру јавног позива и 

конкурсне документације, где ће 

критеријуми за бодовање и избор 

најповољније понуде такође бити 

дефинисани у оквиру јавног позива и 

конкурсне документације, уз напомену да 

ће бити изабрана најповољнија понуда за 

одређену групу линија на основу 

поменутих критеријума. 

Услов који учесник у поступку мора да 

испуњава је да је регистрован за обављање 

делатности производње и снабдевања 

паром и топлом водом, у периоду не 

краћем од 5 година. 

 

 Рок трајања концесије – 

образложење предложеног рока 

 
Рок трајања концесије – поверавања 

обављања делатности производње и 

дистрибуције топлотне енергије на 

територији места Баточине је минимум 20 

година. 

Образложење предложеног рока је 

садржано у одредбама Закона о јавно–

приватном партнерству и концесијама 

(«Сл. гласник РС», бр. 88/11), где треба 

истаћи да је: 

 

 чланом 18. Закона о јавно–

приватном партнерству и концесијама 

(«Сл.гласник РС», бр. 88/11) дефинисано 

да се рок на који се закључује јавни уговор 

одређује на начин који не ограничава 

тржишну утакмицу више него што је то 

потребно да се обезбеди амортизација 

улагања приватног партнера и разуман 

повраћај уложеног капитала, истовремено 

узимајући 

у обзир ризик који је повезан са 

комерцијалним коришћењем предмета 

уговора, али и да рок из става 1. овог 

члана не може бити краћи од пет година 

ни дужи од 50 година, уз могућност да се 

након истека уговореног периода закључи 

нови уговор уз избор приватног партнера 

на начин и у поступку прописаном овим 

законом,  чланом 18. Закона о јавно–

приватном партнерству и концесијама 

(«Сл. гласник РС», бр. 88/11) је такође 

дефинисано да када се јавним уговором 

додељује концесија, рок се утврђује у 

складу са овим законом, осим ако 

рок на који се даје концесија није одређен 

посебним прописом којим се уређује 

област из које је предмет концесије. 

 

 

 Подаци о потребним новчаним и 

другим средствима и динамици 

њиховог улагања, начин плаћања, 

давања гаранција или других 

средстава обезбеђења за извршавање 

концесионих обавеза, права и обавезе 

концесионара према корисницима 

услуга које су предмет концесије и 

питања везана за подношење 

приговора од стране тих корисника, 

питања услова и начина вршења 

надзора, и цене и опште услове за 

коришћење добара и обављање 

делатности 
 

 

 Подаци о потребним новчаним и 

другим средствима и динамици 

њиховог улагања, начин плаћања, 

давања гаранција или других 

средстава обезбеђења за извршавање 

концесионих обавеза 

 

У погледу новчаних средстава, које је 

потребно уложити, односно у погледу 

финансирања пројекта, приватни 

партнер има обавезу, да са својим 

средствима изврши све потребне 

радове до пуштања у рад опреме у 

котларници. По овом пројекту 

комплетно финансирање изградње 

нових топлотних извора у постојећој 

Топлани је обавеза приватног 

партнера.    

У погледу економске ефикасности и 

врсте и износе средстава обезбеђења, 

које  треба да обезбеде партнери у 
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пројекту видљива су више аспеката и 

то : 

 Приватни партнер улаже 
своја средства за изградњу 
наведених извора топлоте 
тако да јавни партнер у том 
смислу нема никаквих 
финансијских обавеза. 

 Приватни партнер кроз 
продају произведене 
топлотне енергије на излазу 
из  

котларнице, а очитане на 

калориметрима, покрива трошкове 

енергената, електричне енергије за 

сопствену потрошњу котларнице, 

зараде радника који ће бити 

директно ангажовани за вођење 

производње топлотне енергије, 

текуће и инвестиционо одржавање 

опреме у котларници и остале 

трошкове. 

 Приватни партнер  ће у 
свом интересу, производњу 
топлотне енергије у  

котларници вршити економично, 

продуктивно и рентабилно, како би 

током уговореног времена, 

сукцесивно вршио повраћај 

уложених средстава у комплетну 

изградњу топлотних извора.   

 Јавни партнер ће уступити 
постојећи објекат градске 
топлане са уграђеном 
опремом, ако и 
дистрибутивну мрежу до 
крајњих корисника  

 
Што се тиче осталих података о 

потребним новчаним и другим средствима 

и динамици њиховог улагања, начину 

плаћања и сл., треба истаћи да је Одлуком 

о условима и начину снабдевања 

топлотном енергијом, број 020-836/93-01 

од 31.12.2013. године, дефинисано да се 

средства за обављање услуга производње 

и дистрибуције топлотне енергије 

обезбеђују из цене услуге. 

Треба напоменути да ће давање 

гаранција или других средстава 

обезбеђења за извршавање концесионих 

обавеза бити дефинисано Јавним позивом, 

односно дефинисано је да понуда обавезно 

садржи и: 

 

 оргиналну банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде у износу од 500.000,00 

динара са роком важности до 20 дана дуже 

од дана јавног отварања понуде; 

 оргинално писмо о намерама банке да 

ће издати банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у износу од 10% укупне 

процењене вредности концесије са роком 

важности 30 дана дуже од уговореног рока 

за испуњење уговорне обавезе; 

 тражене банкарске гаранције и изјаве 

морају бити безусловне, неопозиве, 

наплативе на први позив без права на 

приговор и морају имати исправно 

попуњен рок, износ и месну надлежност и 

не могу садржати: додатне услове, краће 

рокове од оних које је одредио Наручилац, 

мањи износ од онога који је одредио 

Наручилац, промењену месну надлежност 

за решавање спорова одређену у моделу 

Уговора, нити услове везане за пословну 

политику банака. 

 

 

 

 Права и обавезе концесионара 

према корисницима услуга које су 

предмет концесије и питања везана за 

подношење приговора од стране тих 

корисника, питања услова и начина 

вршења надзора, као и општи услови 

за коришћење добара и обављање 

делатности 

 
Права и обавезе концесионара 

према корисницима услуга које су 

предмет концесије и питања везана за 

подношење приговора од стране тих 

корисника, питања услова и начина 

вршења надзора, као и општи услови за 

обављање предметне делатности, 

дефинисани су одредбама Закона о 

ефикасном коришћењу енергије ( 

''Службени гласник РС '', број 25/2013) 
Закона о јавно – приватном партнерству и 

концесијама («Сл. Гласник РС», бр. 88/11), 

као и Одлуком о условима и начину 

снабдевања топлотном енергијом, број 

020-836/93-01 од 31.12.2013. године уз 

напомену да ће предметна тематика бити 
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дефинисана и одредбама јавног уговора о 

поверавању обављања делатности 

производње и дистрибуције топлотне 

енергије. 

Најзначајнија обавеза 

концесионара према корисницима услуга 

јесте сигурно обезбеђивање услуге грејања 

адекватног квалитета корисницима, који 

су прикључени на систем. 

Сви корисници, прикључени на 

систем грејања имају право подношења 

приговора на квалитет пружене услуге 

грејања и то са аспекта јачине топлотне 

енергије која се емитује у просторијама 

крајњих корисника, временског интервала, 

у оквиру којег се пружа услуга грејања, 

лао и са аспекта рада служби које врше 

одржавање система, наплату услуге, као и 

проверу квалитета услуге.  

Инспекцијски надзор над 

обављањем делатности производње и 

дистрибуције топлотне енергије на 

територији општине Баточина обављају 

надлежне инспекцијске службе 

(комунална инспекција, инспекција рада, 

еколошка инспекција и сл.).  

 

 Цена комуналне услуге производње 

и дистрибуције топлотне енергије 

 
Одлуком о условима и начину 

снабдевања топлотном енергијом, број 

020-836/93-01 од 31.12.2013. године, 

дефинисано да се средства за обављање 

услуга производње и дистрибуције 

топлотне енергије обезбеђују из цене 

услуге, али и да се цене комуналне услуге 

из става 1. овог члана образују се на 

основу елемената за образовање цена 

комуналних услуга прописаних 

одговарајућим законом, уз сагласност 

Општинског већа. Без обзира на чињеницу 

да ће се додељивањем концесије 

приватном партнеру, ове услуге наћи у 

директној ингеренцији приватног 

партнера, Општинско веће ће и након 

доделе концесије давати сагласност на 

цене, које се морају кретати у оквиру 

законски прописаних оквира. 

 

 Подаци о накнадама које плаћају 

концедент и концесионар 

 

 

Избор приватног партнера извршио би 

се у складу са Законом о јавно-

приватном партнерству и концесијама у 

отвореном поступку јавне набавке у 

коме би се бодовали следећи 

критеријуми: 

 

 Рок трајања концесије 

 Висина концесионе накнаде за 

обављање комуналне делатности 

производње и дистрибуције 

топлотне енергије на територији 

Варочши Баточина, коју би 

Концесионар плаћао 

Конценденту.  

 

У складу са наведеним, висина 

концесионе накнаде биће дефинисана, 

након избора приватног партнера и 

износиће одговарајући проценат 

оствареног бруто прихода од наплате 

услуге грејања. Наведена накнада 

плаћаће се у месечним интервалима. 

Ближи детаљи биће дефинисани 

коначним уговором о концесији. 

Уколико се деси да не буде исплаћена 

концесиона накнада Концедент ће 

наплатити камату на неизвршене уплате 

у складу са прописима. 

Концедент неће имати обавезу плаћања 

накнада Концесионару.  

 

 
  Пословни план, укључујући услове 

ЈПП, процену трошкова и анализу 

добијене вредности у односу на 

уложена средства, спецификације о 

финансијској прихватљивости ЈПП за 

јавно тело, спецификације у погледу 

финансирања пројекта и 

расположивости средстава, планирану 

расподелу ризика 

 

У складу са стратешким 

циљевима општине Баточина, као и са 

националним циљевима у домену 

управљања комуналним услугама, а 

имајући у виду циљеве у области 

заштите животне средине, неопходно је 

свеобухватно, са свих наведених 
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аспеката обухватити услугу производње 

и дистрибуције топлотне енергије на 

територији Вароши Баточине, која 

предствља административни центар 

општине Баточина. Локална самоуправа 

општине Баточине, је посвећена 

циљевима побољшања и унапређења 

квалитета живота и стандарда својих 

грађана, те у том контексту велики 

значај придаје развоју комуналних 

услуга.  

 

 

  Предлог пројекта (преглед) 
 

Сврха пројекта је обезбеђење 

стандардизоване услуге снабдевања 

топлотном енергијом, као и пружање 

квалитетне услуге свим 

заинтересованим корисницима са 

територије Вароши Баточина. Пројекат 

садржи и елементе управљања 

комуналним трошковима, све улазне 

елементе цене и приходе. Важан део 

пројекта такође представља и сам аспект 

заштите животне средине, који ће се 

постићи увођењем и применом нових 

технологија, алтернативнм врстама 

горива, којима се постиже мање 

загађивање, а већа економска 

исплативост пројекта.  

 
Циљ овог пројекта је да обезбеди : 

- сигурност  места Баточина у 
снадбевању топлотном енергијом, 

- растерећење буџета места Баточина 
за субвенционисање набавки 
енергената, обзиром да ће исте 
обезбеђивати приватни партнер – 
произвођач топлотне енергије, 

- прикључење нових корисника 
топлотне енергије, 

- растерећење  локалне самоуправе 
за плате радника који су сада 
непосредно ангажовани за вођење 
погона у Топлани, јер ће исти прећи 
на рад код приватног парнера – 
произвођача топлотне енергије 
(Преласком радника из градске 
топлане у топлану којом ће 
руководити приватни партнер, 

приватни партнер ће обезбедити 
кавалификоване раднике за рад у 
овој области, чиме постиже уштеда у 
трошковима обуке, пробном раду, 
путним трошковима. Јавни партнер 
на овај економичан и ефикасан 
начин решава кадровска питања и 
отклања претњу појаве нових 
неапослених радника на евиденцији 
службе НСЗ) 

- могућност супституције угља са 
дрвеном сечком, као алтернативно 
гориво, или неком другом 
сировином 

-  што мање губитака у 
дистрибутивним топловодима.  

   

 

  Ограничења пројекта 
 

Пројекат је ограничен на територију 

Вароши Баточине како географски, тако 

и по броју корисника услуге. Такође 

пројекат је ограничен временским 

периодом на 20 година. 

 

 Параметри пројекта  

 Техничке спецификације  

 
Предмет предложеног пројекта 

ЈПП је замена котлова и пратеће опреме 

на угаљ у Градској топлани у Баточини 

новим котловима на угаљ, или другим 

алтернативним сировинама, већих 

степена корисности  и ревитализација, 

израда, испорука и монтажа пратеће 

опреме у котларници, њихово одржавње, 

производња и снабдевање топлотном 

енергијом стамбених и пословних 

објеката места Баточина. 

 

 Наводимо најважније разлоге  који 

намећу размишљање о реконструкцији 

Градске   

 топлане у Баточини 

 

          Кратак опис постојећег стања у 

Градској топлани снаге 4х1,6 MW 

- из Градске топлане Баточина 

греје се  40.708 м3 стамбеног и 

пословног постора, 
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- у Градској топлани су уграђена 4 

котла , производ „Топлота“ Загреб,   

- сваки топлотног капацитета по 

1,6 MW, 

- котлови су топловодни, радног 

притиска 3 бар надпритиска, а испитног  

  притиска 5 бар, 

- тип котлова је такав да у 

котловима мора да сагорева квалитетни 

мрки угаљ  

  гранулације 15 – 30 - 60 мм, 

- 3 котла су произведени 1983 

године (старости 31 година), 

- 1 котао је произведен 1991 

године (старости 23 година), 

          - степен корисности котлова η = 

65 – 70% (када су били нови), 

- у угљу постоје ситне фракција 

које пропадају као несагореле, што има 

за  

  последицу већу потрошњу угља, а 

самим тим се емитује већа количина CO2 

, као  

  и већу количину несагорелог 

угља у шљаци, 

- до спољње температура до – 5 0C 

потребан је рад 2 котла, а када је спољња  

  температура испод – 5 0C, 

неопходан је рад са 3 до 4 котла, 

 

        Процена нивоа 

енергетске ефикасности 

објекта и процеса 
 

- обзиром на стару конструкцију  котлов 

снаге 1,6 MW, намеће се   потреба да се 

врши  набавка квалитетног угља, што 

повлачи за собом и вишу цену, 

 - ситне фракције у угљу повлаче 

за собом, обзиром да пропадају као 

несагореле,  

              већу потрошњу угља, 

 - самим тим већа потрошња угља 

изазива емитовање веће количине CO2, 

 - када се узме у обзир да су 

уграђени котлови стари приближно 30 

година, за   очекивати је да се на истим у 

наредном периоду могу очекивати 

чешћи ремонтни  радови, 

 - пошто се греје 40.708 м3, сваки 

застој једног од котлова на 

температурама               нижих од -50C 

доводи до редукције грејања, а самим 

тим долази до незадовољства корисника 

и смањења рачуна за период смањеног 

грејања, 

- обзиром на годину производње 

котлова, конструкцију котлова које 

захтевају високо квалитетан угаљ, 

могућност чешћих ремонтних радова, 

несигурност у погону обзиром да нема 

резерве у капацитету, смањења грејања у 

случају испада једног од котлова у току 

грејне сезоне, процена је да је ниво 

енергетске ефикасности и сигурности 

извора топлоте, тј. котлова не 

задовољавајући и да треба предузети 

мере како би место Баточина у 

будућности имало стабилну енергетску 

ситуацију. 

 

Табеларни упоредни приказ 

трошкова начињених за набавку 

енергената и очекиваних прихода, који 

показују износ фактурисан 

корисницима, показује неисплативост 

коришћења угља као енергента, посебно 

током зимских периода са врло ниским 

температурама. Током ''слабијих зима'' 

очекивани, приходи,(који нису 

изједначени са реализованим 

приходима, јер наплата услуга грејања 

није сто-постотна), могу донекле да 

покрију трошкове набавке енергената, 

као и трошкове неопходних ремонта 

система, који нису приказани у табели. 

 

 

 

Година Трошкови набавке 

енергената-угља 

Очекивани приходи 

(фактурисани износ) 

2011 8.856.000,00 11.761.649,36 

2012 13.526.400,00 13.244.515,32 
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2013 11.385.000,00 17.581.574,70 

 

Очекивани ефекат који ће 

се добити реконструкцијом 

Градске топлане  
 

 - као гориво котлови у новој 

топлани би сагоревали угаљ квалитета 

лигнит или  
мрки гранулације 0 - 30 мм, с обзиром 

да је постојећи систем констриусан за 

потрошњу ове сировине, што наравано, 

не представља ограничење приватном 

партнеру, да систем адаптира за 

потрошњу и коришћење неке друге 

сировине, којом би постигао већи 

квалитет грејања, као и већу економску 

исплатљивост пословања и 

прихватљивије цене услуга грејања за 

кориснике. 

- значи у новој топлани би 

сагоревала сировина, која има нижу 

тржишну вредност, тако да би 

трошкови за гориво били много мањи, 

- новија конструкција котлова 

даје већи степен корисности 

котловског   постројења и мању 

потрошњу горива по 1 МW произведене 

топлотне снаге, 

- самим тим мања потрошња 

горива емитује мању количину CO2, 

- реконструкција Градске топлане 

има предности са становишта : 

 поузданости рада укупног 

постројења, 

 ниже трошкове 

производње топлотне 

енергије, 

 мање загађење града 

продуктима сагоревања, 

 могућност ширења 

дистрибутивне мреже, 

 прикључење нових 

потрошача... 

 

      Потребне радње на 

локацијама које су предмет 

предложеног пројекта ЈПП   
 

Обавезе приватног партнера у 

уговорном року су: 

 Извођење радова на енергетској 

санацији котларнице . 

 Снабдевање котларнице 

енергентом. 

 Текуће одржавање инфрастуктуре 

у котларници. 

 Производња и снабдевање 

топлотном енергијом објеката 

који су дефинисани као предмет 

предложеног пројекта ЈПП. 

 

                   

 Опрема која се уграђује  
 
 гориво : тренутно основно 

гориво је угаљ, који у 
каснијем периоду, након 
реконструкције система и 
примене нових технологија, 
може бити замењен 
алтернативним сировинама  

 да изради и монтира о свом 
трошку – машински и 
електро – систем за 
складиштење и транпсорт 
угља до котлова, 

 
 да изради и монтира о свом 

трошку – машински и 
електро – 2 нова котла  
снаге по 2 MW, са 

механизованим 

ложењењем – „извор 

решетка“ 

 да изради и монтира о свом 
трошку – машински и 
електро – система за 
одпепељивање и 
одшљакивање, 

 да изради и монтира о свом 
трошку – машински и 
електро – система за 
пречишћавање димних 
гасова, 

 да изради и монтира о свом 
трошку  – машински и 
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електро – димњака и димних 
канала, 

 да изради и монтира о свом 
трошку  – машински и 
електро – вентилаторе 
димних гасова и свежег 
ваздуха, 

 да изради и монтира о свом 
трошку  – машински и 
електро – експанзиони 
систем у котларници, 

 да изради и монтира о свом 
трошку  – машински и 
електро – хемијску припрему 
воде, 

 да изради и монтира о свом 
трошку  – машински и 
електро – котловске пумпе, 

 да изради и монтира о свом 
трошку  – машински и 
електро – главне 
циркулационе пумпе, 

 да изради и монтира о свом 
трошку  – машински и 
електро – полазне и 
повратне колекторе, 

 да изради и монтира о свом 
трошку  – машински  – 
комплетне цевоводе у 
котларници, 

 да изради и монтира о свом 
трошку  – машински и 
електро – комплетну 
арматуру у котларници, 

 да изради и монтира о свом 
трошку  – машински и 
електро – комплетну опрему 
за мерење и регулацију у 
котларници, 

 да изради и монтира о свом 
трошку  – машински и 
електро – комплетну опрему 
за електро-моторни развод у 
котларници, 

 да изврши – комплетно 
бојење и термоизолацију, 

 да изврши – пуштање у 
пробни рад постројења. 
 

Наведена опрема и радови 

представљају тек преглед неопходних 

елемента ревиталиазције даљинског 

система грејања, неопходних за 

неометано функционисање система, што 

ни у ком случају не ограничава 

приватног партнера у његовим даљим 

активностима на уграђивању опреме 

која представља модернију технологију, 

економски исплатљивију и безбеднију 

по животну средину и окружење. 

 

 

 Попис услуга које наведени 

пројекат треба да обухвати 

 

 
- Организација и план производње и 

дистрибуције топлотне енергије 
- Организација оперативног сектора 

на дистрибуцији топлотне енергије 
- Дистрибуција топлотне енергије од 

топлане до корисника 
- Снабдевање крајњих корисника 

топлотном енергијом 
стандардизованог квалитета 

- Организовано пружање услуге 
комерцијалним и индустријским 
корисницима у складу са њиховим 
потребама 

- Организовано пружање услуге 
корисницима из јавног сектора у 
складу са њиховим потребама 

- Реконструкција градске топлане и 
система за производњу и 
дистрибуцију топлотне енергије 

- Организација и вођење 
транспарентне, уредне и детаљне 
евиденције пружених услуга, као и 
корисника обухваћених услугом 

-   Израда месечних рачуна за пружену 
услугу, 

-   Дистрибуција израђених рачуна, 
-   Наплата месечних задужења, 
-   Организација одељења подршке 

клијентима корисницима услуге као 
и континуално отклањање свих 
уочених недостатака, 

- ИТ и комуникациона подршка, 
техничка и технолошка подршка, 

- Сервис и одржавање, система за 
производњу топлотне енергије, као 
и дистрибутивне мреже до крајњих 
корисника 
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- Достављање годишњег извештаја о 
раду Општинском већу  
 

 Претпоставке пројекта су да ће 

вршење услуге бити у континуитету, 

према унапред утврђеном и договореном 

плану у трајању уговорног периода 

максимално 20 година, да ће у року од 3 

месеца од почетка пројекта бити 

обухваћена сва домаћинства која су 

предмет пројекта. 

  Пројекат нема изузетака. 

 Пословни план 
 

 Обзиром на стратешку опредељеност 

општине да свим грађанима са 

територије општине омогући квалитетно 

вршење услуга од јавног значаја 

општина је одлучна да услугу обезбеди 

путем сопствене инвестиције или 

креирањем ЈПП. 

 

  У било ком случају услуга ће се 

вршити у континуитету, квалитено, са 

свим неопходним техничким и 

технолошким модернизацијама, како 

система за производњу топлотне 

енергије, тако и дистрибутивне мреже, 

излазећи у сусрте, у складу са техничким 

могућностима, свим новим захтевима за 

прикључење нових корисника. Поред 

овога неопходно је узети у обзир и све 

зависне и независне трошкове  везане за 

пружање услуге као што су: гориво, 

мазиво, потрошни материјали, ИТ и  

комуникациона опрема, директни 

извршиоци (зараде), најам и опрему за 

административни центар. Сви трошкови 

капиталних инвестиција биће 

финансирани кроз ЈПП из извора 

приватног партнера. 

 

Након успостављања орагнизованог и 

стандардизованог снабдевања 

топлотном енергијом, у складу са 

пројектом успоставиће се систем 

месечног фактурисања услуга у складу 

са бројем услужених домаћинстава и то 

тако да инвестиција са свим 

припадајућим трошковима буде 

оправдана и послује позитивно у складу 

са тржишним законима. 

 Капитални трошкови 

 
Назив трошка - инвестиције  

 

Опрема у котларници Топлане 

- израда и монтажа – машински и електро 

– 2 нова котла  снаге по 2 MW, са   

механизованим ложењењем – „извор 

решетка“ 

- израда. ревитализација и монтажа  – 

машински и електро – система за 

одпепељивање и  

  одшљакивање, 

- израда, ревитализација и монтжа – 

машински и електро – система за 

пречишћавање димних гасова, 

- израда, ревитализација и монтажа  – 

машински и електро – димњака и димних 

канала, 

- израда, ревитализација и монтажа  – 

машински и електро – вентилаторе 

димних гасова и свежег ваздуха, 

- израда, ревитализација и монтажа  – 

машински и електро – експанзиони систем 

у котларници, 

- израда и монтажа  – машински и електро 

– хемијску припрему воде, 

- израда, ревитализација и монтажа  – 

машински и електро – котловске пумпе, 

- израда, ревитализација и монтажа  – 

машински и електро – главне 

циркулационе пумпе, 

- израда, ревитализација и монтажа – 

машински и електро – полазне и повратне 

колекторе, 

- израда, ревитализује и монтажа – 

машински  – комплетне цевоводе у 

котларници, 

- израда, ревитализација и монтажа  – 

машински и електро – комплетну 

арматуру у   котларници, 

- израда, ревитализација и монтажа  – 

машински и електро – комплетну опрему 

за мерење и регулацију у котларници, 

- израда, ревитализација и монтажа – 

машински и електро – комплетну опрему 

за електро-моторни развод у котларници, 

- пуштање у пробни рад постројења. 

Укупно капитални 

трошкови:....................38.050.000,00 РСД 
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Процена ризика – у складу са 

истраживањем основнии ризици при 

капиталној инвестицији у случају овог 

пројекта су: 

 

- Ризик крађе 

- Ризик пожара 

- Ризик оштећења 

- Ризик квара 

 

Наведени ризици се могу контролисати у 

одређеној мери уплатама премија каско 

осигурања као и превентивним мерама 

одржавања. 

За капиталне инвестиције у опрему ризике 

је могуће  контролисати и свести на 

минимум.  

Укупни ризик капиталног трошка је на 

нивоу 10% у односу на укупни капитални 

трошак. 

Ови ризици се према уговору и матрици 

ризика дислоцирају на приватног партнера 

у ЈПП. 

Ркт = нПКт   х  100 

ПКт 

Ркт-Ризик капиталног трошка 

нПКт-не Покривени Капитални трошак 

ПКт-Покривени Капитални трошак 

       

      

   

Кратак преглед капиталних трошкова 

 

Назив трошка - инвестиција РСД  

Основни капитални трошкови 38.050.000,00 

Ризици 10% 3.805.000.00 

Укупно: 41.855.000,00 

 

2.Оперативни трошкови 

 

Кључне претпоставке и кратак преглед оперативних трошкова који су добијени 

истраживањем и анализом тржишта 

 

Операивни трошак на годишњем нивоу РСД 

Трошкови радника бруто за 8 запослених 3.014.184,00 

 Трошкови горива 10.166.200,00 

 Трошкови електро енергије  1.800.000,00 

Трошкови текућег и инвестиционог одржавања 2.500.000,00 

Трошкови менаџмента 1.500.000,00 

Административни трошкови 1.000.000,00 

Трошкови амортизације – 5% годишње 2.100.000,00 

Укупно: 22.080.384,00 

 

Трошкови услуга односно оперативни 

трошкови су добијени истраживањем 

тржишта и провером и коришћењем 

доступних података.  

У обзир су узете бруто зараде на тржишту 

рада. 

Трошкови одржавања и поправке су 

преузети из искуствене документације као 

и из доступних извора из бранше.  

Остали административни трошкови и 

трошкови манаџмента су добијени 

истраживањем тржишта. 

Сви оперативни трошкови се према 

матрици дислоцирају на приватног 

партнера. 

Планиране замене: током животног века 

пројекта нису планиране замене.  

Животни век материјала и опреме је у 

складу са животним веком пројекта. 

У току трајања пројекта се очекује 

побољшање услуге. Начин и организација 

рада ће довести до подизања свести 

грађана и осталих потрошача за редовно 

плаћање трошкова грејања. 
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 Пројектом ће се повећати квалитет јавних 

услуга и повисити стандард грађана у 

складу са захтевима.  

Услуга ће бити свеобухватна и приступ 

услузи ће бити омогућен свим грађанима 

општине.  

Све оперативне трошкове и ризике према 

матрици треба пребацити на приватног 

партнера. 

Приходи су планирани у оквиру трајања 

пројекта и то путем наплате услуге од 

грађана кроз месечно фактурисање. 

 

 

Дисконтовани токови новца и анализа 

осетљивости 

 

У пројекту је коришћена дисконтна стопа 

5,5% препоручена од Комисије за јавно 

приватно партнерство. У пројекту је 

коришћена препоручена стопа инфлације 

4% за 

сваку наредну годину, а у складу са 

препоруком пословних банака у Србији. 

 

Сажетак дисконтованих токова новца 

Капитални трошак - инвестиција РСД  

Основни капитални трошкови 38.050.000,00 

Ризици 10% 3.805.000.00 

Укупно капитални трошкови (I): 41.855.000,00 

 

Оперативни трошак на годишњем нивоу РСД 

Трошкови радника бруто за 8 запослених 3.014.184,00 

 Трошкови горива 10.166.200,00 

 Трошкови електро енергије  1.800.000,00 

Трошкови текућег и инвестиционог одржавања 2.500.000,00 

Трошкови менаџмента 1.500.000,00 

Административни трошкови 1.000.000,00 

Трошкови амортизације – 5% годишње 2.100.000,00 

Укупно оперативни трошкови (II): 22.080.384,00 

  

Укупно приходи на годишњем нивоу са  

тренутно одобреном ценом без ПДВ-а 
РСД 

Стамбени простор – 7.254,13 м2  

7.254,13 м2 х 64,31дин/м2 х 12 месеци х 0,8 = 
4.478.525,80 

Остали потрошачи – 15.842,81 м3  

15.842,81 м3 х 61,91дин/м3 х 12 месеци х 0,8 = 
9.415.952,00 

Проценат наплате услуга грејања 80% 

Укупно приходи на годишњем нивоу са  

тренутно одобреном ценом без ПДВ-а 
13.894.477,80 

 

НАПОМЕНА : ПРЕМА НАВЕДЕНИМ 

ПОКАЗАТЕЉИМА ТОПЛАНА У   

                            БАТОЧИНИ 

ТРЕНУТНО РАДИ СА ГУБИЦИМА 

 

 НЕОПХОДНЕ МЕРЕ КОЈЕ ТРЕБА 

ХИТНО ПРЕДУЗЕТИ КАКО БИ    

ТОПЛАНА РАДИЛА ЕКОНОМИЧНО, 

ПРОДУКТИВНО И РЕНТАБИЛНО 

 

1. ПОВЕЋАТИ СТЕПЕН НАПЛАТЕ – 

минимално 95% 

2. Извршити уградњу 2 (два) нова котла 

снаге по 2 MW, 

3. Нови котлови да имају степен 

искоришћења минимум 85 – 90 %, 

4. Извршити ремонт и ревитализацију 

пратеће опреме наведене у тачки 4.5, 

5. Елиминисати губитке воде у 

дистрибутивним топловодима, 

6. Смањити трошкове за гориво (угаљ), 

користити биомасу, повећати укупног 

степена корисности котлова, пратеће 

опреме и дистрибутивног топловода,  
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7. Коришћење горива (угаљ) или другиг 

алтерантивног, који је по цени 

повољнији, 

8. Хитно коришћење биомасе (дрвене 

сечке и др.) која је ценовно повољнија и 

која има  

    мању емисију CO2 у димним 

гасовима, 

9. Обезбедити квалитеније грејање, са 

којим ће потрошачи бити задовољни, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матрица расподеле  ризика у случају  ЈПП 

Услуга од јавног значаја  

Расподела ризика  

Јавни 

партнер  

Приватни 

партнер  

Подељени 

ризици  

Пројектовање        

Усклађеност са наменом      X 

Рокови за припрему 

документације  
X     

Застоји иницирани од ЈП  X     

Застоји иницирани од ПП    X   

Ризик неодобрених решења    X   

Промена опште законске 

регулативе  
    X 

Извођење        

Управљање пројектом    X   

Финансирање пројекта    X   

Прекорачење трошкова    X   

Прекорачење рокова    X   

Ризици капиталних трошкова    X   

Ризици оперативних трошкова    X   

Виша сила      X 
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Управљање ризицима 

пројекта 
 

Процес управљања ризиком на 

пројекту јавно-приватног партнерства, 

започиње препознавањем ризика, 

схватајући да је ово најважнија фаза 

процеса управљања ризиком. На 

попису најважнијих ризика спроведена 

је и  квалитативна процена  ризика. 

Израђен је регистар ризика са кратким 

описом свакога ризика.  

Посебна пажња у управљању 

ризицима на представљеном пројекту 

мора бити посвећена превенцији 

ризика.  

Приликом разматрања ризика у пројекту 

јавно-приватног партнерства, евидентне су 

три фазе: идентификација ризика, анализа 

ризика и реакција на ризик. 

Подела ризика на пројекту, са тачке 

управљања ризиком пројекта, врши се по 

ставкама:  

 Технолошки ризици  

 Организациони ризици  

 Управљачки ризици  

 Финансијски ризици  

 Екстерни ризици  

 

Идентификација ризика је 

извршена на основу експертске анализе 

пројекта и документованих претходних 

искустава. Идентификовани ризици, 

који се односе на пројекат ЈПП и саму 

реализацију партнерства, су 

представљени у табели : 

Табела . Опис и категорија ризика 

Рб ОПИС РИЗИКА КАТЕГОРИЈА Носиоц ризика 

1 Ризици избора приватног партнера Организац. ризик Јавни партнер 

2 Ризици поступка јавне набавке Организац. ризик Јавни партнер 

3 Одредбе уговора непотпуне или 

неприлагођене потребама пројекта 

Организац. ризик Јавни партнер 

4 Неисправна документација за припрему 

понуде 

Организац. ризик Јавни партнер 

5 Грешка у калкулацијама на изради 

предрачунске вредности 

Организац. ризик Јавни партнер, 

Приватни парт. 

6 Немогућност прибављања потребних 

сагласности 

Екстерни фактор  Јавни партнер 

7 Неефикасност у решавању услова и 

сагласности Институција 

Екстерни фактор  Јавни партнер 

8 Грешка у избору технологије Управљ. ризик Приватни парт. 

9 Недостатак стручне радне снаге, према 

успостављеним критеријумима и потребама 

Екстерни ризик Приватни парт. 

10 Кашњење у испоруци опреме и материјала Управљ. ризик Приватни парт. 

11 Нерешена имовинско/правна питања на 

локацији извођења радова (зграда-парцела) 

Екстерни ризик Јавни партнер 

12 Некомпетентност чланова пројектног тима 

или особља на кључним извршним 

позицијама (непознавање техничких аспеката 

пројекта) 

Организац. ризик Јавни партнер 

13 Слаба комуникација унутар организације Организац. ризик Приватни парт. 

14 Прекид радова, на више од 5 дана, услед 

климатских услова (висока температура, 

Екстерни ризик Приватни парт. 
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ниска температура) 

15 Продуктивност нижа од норме Управљ. ризик Приватни парт. 

16 Проблеми финансирања Екстерни ризик Приватни парт. 

17. Ризик да приватни партнер не пружи 

одговарајући квалитет услуге грејања 

Управљ. ризик Приватни парт. 

18. Ризик да ПП не наплати услугу Екстерни ризик Приватни парт. 

19. Ризик да ПП не обезбеди сировине на време Управљ. ризик Приватни парт. 

20.  Ризик да ПП не плати концесиону накнаду Пословни ризик Приватни парт. 

С обзиром на карактеристике пројекта 

као што су: 

 Пројект је специфичних 

карактеристика у погледу обавезе 

јавног тела да спроведе поступак јавних 

набавки сходно одредбама Закона о 

јавним набавкама; 

 Обухват и трајање пројекта; 

 Специфичност јавне услуге, 

 

Закључак је да главни ризици долазе из 

окружења самог пројекта, док такође 

значајан број ризика долази и из 

могућих недостатака у управљању 

пројектом. Сходно томе да је обим 

пројекта значајно велики као и трајање, 

неки потенцијални ризици биће 

детектовани у току реализације 

пројекта. 

Анализа ризика 
 

Неки од основних ризика који су 

анализирани јесу и утицаји услова 

окружења, пропусти извођача радова 

(лоше планирање, пропусти у набавци 

опреме и материјала), као и додатни 

захтеви и измене пројекта. 

Табела . Покретачи и вероватноћа ризичног догађаја 

Рб ОПИС РИЗИКА ПОКРЕТАЧ РИЗИКА ВЕРОВАТНОЋА 

1 Ризици избора приватног партнера Грешка Комисије за јавне 

набавке 

М (мала) 

2 Ризици поступка јавне набавке Грешка Комисије за јавне 

набавке 

С (средња) 

3 Одредбе уговора непотпуне или 

неприлагођене потребама пројекта 

Израда Уговора изван 

стандарда уговарања 

С 

4 Неисправна документација за припрему 

понуде 

Преоптерећеност тима за 

израду понуде 

С 

5 Грешка у калкулацијама на изради 

предрачунске вредности 

Преоптерећеност тима за 

израду понуде 

С 

6 Немогућност прибављања потребних 

сагласности 

Преоптерећеност тима за 

припрему документације 

М 

7 Неефикасност у решавању услова и 

сагласности Институција 

Компликована и спора 

администрација 

С 

8 Грешка у избору технологије Некомпетентност 

надлежног инжењера 

М 

9 Недовољна количина стручне радне снаге, 

према успостављеним критеријумима и 

потребама 

Неразвијено тржиште 

радне снаге за рад са 

специјалним 

технологијама и 

материјалима 

С 

10 Кашњење у испоруци опреме и материјала Удаљеност локације од М 
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добављача материјала 

11 Нерешена имовинско/правна питања на 

локацији извођења радова 

Неадекватна имовинска 

документација 

С 

12 Некомпетентност чланова пројектног тима 

или особља на кључним извршним 

позицијама (непознавање техничких 

аспеката пројекта) 

Лоша селекција чланова 

тима за извођење 

М 

13 Слаба комуникација унутар организације Непостојање јасне поделе 

задужења 

М 

14 Прекид радова, на више од 5 дана, услед 

климатских услова 

Атмосферски утицаји С 

15 Продуктивност нижа од норме Екстремни услови рада за 

људство и опрему 

М 

16 Проблеми финансирања Несолвеност приватног 

партнера 

М 

17 Ризик да приватни партнер не пружи 

одговарајући квалитет услуге грејања 

Лоше управљање ПП М 

18 Ризик да ПП не наплати услугу Лош систем наплате С 

19 Ризик да ПП не обезбеди сировине на 

време 

Лоше управљање ПП М 

20 Ризик да ПП не плати концесиону накнаду Несолвеност приватног 

партнера 

М 

 

Табела . Покретачи и вероватноћа УТИЦАЈА 

Рб ОПИС РИЗИКА ПОКРЕТАЧ РИЗИКА ВЕРОВАТНОЋА 

1 Ризици избора приватног партнера Недовољан број понуђача или 

недовољно добре понуде 

М (мала) 

2 Ризици поступка јавне набавке Неадекватно припремљена 

конкурсна документација 

С (средња) 

3 Одредбе уговора непотпуне или 

неприлагођене потребама пројекта 

Немогуће добијање сагласности С 

4 Неисправна документација за припрему 

понуде 

Неадекватна основа за израду 

понуде 

С 

5 Грешка у калкулацијама на изради 

предрачунске вредности 

Неадекватна основа за израду 

калкулације 

С 

6 Немогућност прибављања потребних 

сагласности 

Недовољна информисаност 

правног тима 

М 

7 Неефикасност у решавању услова и 

сагласности Институција 

Немогућност добијања 

сагласности  

С 

8 Грешка у избору технологије Лоше урађен предмер М 

9 Недовољна количина стручне радне 

снаге, према успостављеним 

критеријумима и потребама 

Немогуће добијање грађевинске 

дозволе 

С 

10 Кашњење у испоруци опреме и 

материјала 

Неадекватна основа за израду 

калкулације трошкова 

М 

11 Нерешена имовинско/правна питања на Недефинисане обавезе С 
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локацији градилишта уговорних страна. 

12 Некомпетентност чланова/чланова 

пројектног тима или особља на 

кључним извршни позицијама 

(непознавање техничких аспеката 

пројекта) 

Неразвијено тржиште радне 

снаге за рад са специјалним 

технологијама и материјалима 

М 

13 Слаба комуникација унутар 

организације 

Недоступност ресурса према 

утврђеном плану 

М 

14 Прекид радова, на више од 5 дана, услед 

климатских услова 

Недобијање дозвола за почетак 

радова 

С 

15 Продуктивност нижа од норме Немогућност решења техничких 

проблема 

М 

16 Проблеми финансирања Недоступност потребних 

података 

М 

17 Ризик да приватни партнер не пружи 

одговарајући квалитет услуге грејања 

Недостатак времена да изврши 

ревитализацију за почетак нове 

сезоне 

М 

18 Ризик да ПП не наплати услугу Неадекватна наплата С 

19 Ризик да ПП не обезбеди сировине на 

време 

Недостатак финасијских 

средстава 

М 

20 Ризик да ПП не плати концесиону 

накнаду 

Лоше пословање ПП М 

 

 

 

  Модел јавног уговора за 

давање концесије ради 

обављања комуналне делатности 

 
ОКВИРНИ МОДЕЛ 

 

 

Ј А В Н И У Г О В О Р 

О ДАВАЊУ КОНЦЕСИЈЕ РАДИ 

ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

ПРОИЗВОДЊЕ И 

ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ У ОПШТИНИ 

БАТОЧИНА 

 

 Закључен између:  

 

1. ОПШТИНE БАТОЧИНА, 

Ул.Краља Петра I бр.37, 34227 

Баточина, коју заступа 

Председник oпштине 

Баточина, Радиша Милошевић 

(у даљем тексту: Јавни 

партнер) и   

  

2. „_________________________“

_____ из 

___________________________

_______, 

кога 

заступа____________________, 

______________ (у даљем 

тексту: Приватни партнер) 

 

На основу члана 2. и 9. Закона 

о комуналним делатностима („Сл. 

Гласник РС“ број 88/11), члана 11. 

тачка 10. Закона о јавно приватном 

партнерству и концесијама („Сл. 

Гласник РС“ број 88/11), Одлуке о 

избору приватног партнера за давање 

концесије ради обављања комуналне 

делатности производње и 
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дистрибуције топлотне енергије у 

општини Баточина број __________ од 

______2014. године, сагласности 

Комисије за јавно приватно 

партнерство и концесије на коначан 

нацрт Уговора број ______ од 

______2014. године, Концесионог акта 

за давање концесије ради обављања 

комуналне делатности производње и 

дистрибуције топлотне енергије у 

општини Баточина број ________ од 

____2014. године, а све у складу са 

јавним конкурсом објaвљеним у 

Службеном гласнику РС број ____, 

Порталу јавних набавки и дневном 

листу „_____________“ од  ______ и 

Понуде број _____ од 

______________, Општина Баточина и 

привредно друштво 

_________________________________

______________ закључују овај 

Уговор и уређују међусобна права и 

обавезе у циљу давања концесије ради 

обављања комуналне делатности 

производње и дистрибуције топлотне 

енергије , како следи: 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

Уговорне стране закључују 

овај уговор ради обављања комуналне 

делатности производње и 

дистрибуције топлотне енергије  са 

подручја општине Баточина и 

констатују заједнички интерес за 

дугорочно, континуирано и 

квалитетно обављање ове делатности. 

 

Уговорне стране констатују да 

ова делатност представља предуслов 

за здраву животну средину, бољи 

животни стандард грађана и 

успешније обављање привредних 

активности. 

Јавни партнер кроз уговор 

изражава свој интерес за уређивањем 

предметне делатности у општини 

Баточина – територији дефинисаној 

овим уговором, ради уредног и 

квалитетног обављања делатности, 

чија цена неће угрозити економски 

стандард грађана, а биће дефинисана 

у оквирима, које прописују законска 

акта. 

 

Приватни партнер закључује 

уговор ради обављања комерцијалне 

делатности за чије обављање поседује 

све материјалне и кадровске 

предуслове, те кроз квалитет и цену 

услуге очекује њено успешно 

обављање у периоду важења овог 

уговора. 

 

Уговорне стране се обавезују 

на обострану сарадњу, пажљиво 

поступање ради заштите обостраних 

интереса, интереса корисника услуга, 

материјалних добара, обављања 

привредних делатности, као и других 

обостраних интереса и интереса 

корисника услуга. 

 

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА 

 

Члан 1. 

  

Корисници услуга, у складу са 

овим уговором су: 

- становништво – сви становници 

који имају пријављено 

пребивалиште или боравиште на 

територији општине Баточина, 

као и лица која имају у 

власништву стамбене објекте на 

територији општине Баточина, а 

немају пријављено 

пребивалиште или боравиште на 

територији општине Баточина, 

односно територији на којој ће се 

вршити комунална делатност 

која је предмет овог уговора; 
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- привреда – сви привредни 

субјекти, правна лица и 

предузетници, који обављају 

делатност у пословним 

просторијама на територијама на 

којима ће се вршити комунална 

делатност; 

- институције – здравствене, 

образовне, културне установе, 

државне институције и сл., које 

не остварују приходе на 

тржишту, а налазе се на 

територији на којој ће се вршити 

комунална делатност; 

- Услуга грејања – дефинисана је 

Законом о енергетској 

ефикасности. Дефиниција 

услуге грејања у смислу овог 

уговора се може третирати само 

у складу са изричитим 

одредбама закона о енергетској 

ефикасности; 

- Програм рада – план према 

коме Приватни партнер врши 

комуналну делатност  

производње и дистрибуције 

топлотне енергије становништва 

на територији  Вароши општине 

Баточина 

- територија – Општина 

Баточина, односно територија 

катастарске општине Вароши 

Баточина  

- ценовник комуналних услуга – 
утврђена цена услуге 

производње и дистрибуције 

топлотне енергије, која се 

примењује за становништво, по 

м³ простора, који се снабдева 

овом услугом; 

- важење уговора – период од 20 

(двадесет) година у којем 

Приватни партнер врши 

обављање комуналне делатности 

производње и дистрибуције 

топлотне енергије  на подручју 

општине Баточина 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 

 

Овим путем, на начин и под 

условима предвиђеним у даљим 

одредбама овог уговора, Јавни 

партнер даје концесију Приватном 

партнеру ради обављања комуналне 

делатности послова производње и 

дистрибуције топлотне енергије у 

насељима на територији општине 

Баточина. 

 

Послове производње и 

дистрибуције топлотне енергије у 

смислу овог уговора представља 

услуга снабдевања топлотном 

енергијом (одговарајућег квалитета, 

енергије, температуре постигнуте код 

крајњих корисника...., све у складу са 

Законом о енергетској ефикасности). 

 

Територија на којој Приватни 

партнер има право и обавезу да 

обавља делатности поверене овим 

уговором сматра се целокупна 

територија катастарске општине 

Вароши Баточина. 

 

 

ЦЕНА УСЛУГЕ ПРОИЗВОДЊЕ И 

ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ  

 И ПРОМЕНА ЦЕНЕ 

 

Члан 3. 

 

Према понуди Приватног партнера 

број ______ од ________године,  

висина накнаде за услугу производње 

и дистрибуције топлотне енергије на 



 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XI                                     ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2014. 

66 

 

подручју општине Баточина су како 

следи: 

 

- Услуга снабдевања топлотном 

енергијом за становништво са 

територије општине Баточина 

износи __________ динара по 

м3, у цену није урачунат износ 

ПДВ-а (20%); 

 

- Услуга снабдевања топлотном 

енергијом за институције 

(здравствене, образовне, 

културне установе, државне 

институције и сл.) са 

територије општине Баточина 

износи __________ динара по 

м3. У цену није урачунат износ 

ПДВ-а;  

 

- Услуга снабдевања топлотном 

енергијом за привредне 

субјекте износи __________ 

динара/м3 пословног простора. 

У цену није урачунат износ 

ПДВ-а;  

 

- Услуга снабдевања топлотном 

енергијом за привредне 

субјекте, односно институције, 

чија површина пословног 

простора прелази ________м2,  

износи ________ динара по м³. 

У цену није урачунат износ 

ПДВ-а;  

 

Члан 4. 

 

У току важења овог Уговора, 

Приватни партнер може извршити 

промену висине накнаде за услугу 

снабдевања топлотном енергијом 

општине Баточина, уз сагласност 

Општинског већа општине Баточина. 

 

Методологија за промену 

концесионе накнаде комуналне 

услуге, вршиће се на основу пораста 

индекса цена на мало, које објављује 

Завод за статистику Републике Србије. 

 

ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 5. 

 

Приватни партнер улаже 

сопствена средства у реконструкцију 

система за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије, 

куповину и монтажу опреме 

неопходне за наведене потребе, 

ремонте, као и у даљи развој система 

и мреже за снабдевање топлотном 

енергијом општине Баточина као и 

комплетне опреме/механизације 

неопходне за обављање услуге 

снабдевања топлотном енергијом.  

 

Приватни партнер финансира 

пословни простор у коме корисници 

услуга могу да задовоље све своје 

потребе у вези са услугом снабдевања 

топлотном енергијом. 

 

Приватни Партнер финансира, 

односно сноси трошкове за потребан 

број стручних кадрова за обављање 

комуналне делатности. 

 

Све наведено у овом члану, 

мора бити дефинисано Програмом 

производње и дистрибуције топлотне 

енергије Приватног партнера. 
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ОБАВЕЗЕ ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРА 

 

Члан 6. 

 

Приватни партнер Јавном 

партнеру предаје два средства 

обезбеђења, и то: 

 

- за озбиљност понуде – 

неопозиву банкарску 

гаранцију, наплативу на први 

позив на износ од 500.000,00 

РСД, чији је временско важење 

ограничено и која се издаваоцу 

враћа након закључивања 

јавног уговора; 

- за добро извршење посла – 
оргинално писмо о намерама 

банке да ће издати банкарску 

гаранцију за добро извршење 

посла у износу од 10% укупне 

процењене вредности концесије 

са роком важности 30 дана дуже 

од уговореног рока за испуњење 

уговорне обавезе. 

 

Приватни партнер се обавезује 

да ће поверене комуналне делатности, 

ближе описане у члану 2. и 3. овог 

уговора, обављати на начин и у 

роковима, који обезбеђују 

одговарајући квалитет, квантитет и 

континуитет услуга, све у складу са 

одредбама овог уговора, Програмом 

производње и дистрибуције топлотне 

енергије и у складу са законским 

прописима који регулишу ову област 

и прописима из области заштите 

животне средине. 

 

Приватни партнер је дужан да 

донесе Програм у року од 15 

(петнаест) дана рачунајући од дана 

закључења овог уговора и да исти 

достави Општинском већу општине 

Баточина на начин предвиђен овим 

уговором. 

 

Члан 7. 

 

Приватни партнер ће 

комуналне послове добијене кроз 

концесију вршити на подручју 

територије Вароши Баточина и у 

временским интервалима, у складу са 

Програмом и Одлуком о условима и 

начину снабдевања топлотном 

енергијом, број 020-836/93-01 од 

31.12.2013. године ( односно изменама 

ове Одлуке, које ће пратити законске 

императиве) 
 

Усвојени Програм, уговорне 

стране могу уз обострану сагласност 

периодично кориговати у складу са 

објективним потребама корисника и 

одржавања чистоће у целости, 

имајући при томе посебно у виду 

економске критеријуме исплативости. 

 

Уговорне стране су обавезне да 

приступе преговорима о изменама 

Програма у случају измена 

позитивних прописа који регулишу 

ову област, техничких иновација код 

Приватног партнера, промена 

стандарда у вршењу предметне 

делатности, као и у другим 

оправданим случајевима. 

 

У случају да уговорне стране 

не усагласе измене Програма када 

дође до промене позитивних прописа 

који регулишу ову област у року од 30 

(тридесет) дана рачунајући од дана 

ступања на снагу измена постојећих 

или доношењем нових прописа, 

примењиваће се одредбе 

императивних прописа директно. 
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Члан 8. 

 

У случају да током трајања 

Уговора дође до поремећаја или 

прекида у пружању уговорених услуга 

услед више силе, Приватни партнер се 

обавезује да ће, по престанку ових 

околности, у најкраћем року 

успоставити уговорени режим 

пружања уговорених услуга на начин 

који ће задовољити потребе корисника 

услуга. 

 

Члан 9. 

 

Приватни партнер је обавезан 

да се у свом раду нарочито придржава 

општих аката, важећих стандарда у 

вршењу делатности, да се стара о 

љубазном понашању својих 

запослених према корисницима 

услуга, безбедности и здрављу на 

раду својих запослених, поштовању 

интереса и материјалних добара 

Јавног партнера, корисника услуга и 

других лица, зашити животне средине 

и редовном вођењу евиденција о 

обављању делатности. 

 

Приватни партнер се обавезује 

да обезбеди комерцијалне попусте за 

повлашћене категорије корисника 

наведене у Конкурсној документацији 

и према својој понуди број _______ од 

___________.  

 

Минимални захтевани 

стандард и квалитет услуге при 

обављању комуналне услуге 

снабдевања топлотном енергијом, које 

Приватни партнер мора да испуњава 

утврђени су у оквиру Јавног конкурса 

и Конкурсне документације. 

 

 

 

Члан 10. 

 

Приватни партнер се обавезује 

да пре почетка вршења комуналне 

услуге, кориснике комуналних услуга 

на адекватан и несумњив начин 

обавести о свим елементима који су 

битни за вршење предметне услуге, а 

нарочито о: почетку вршења 

комуналне делатности, динамике 

снабдевања топлотном енергијом, 

ценама, роковима и начину плаћања 

рачуна, као и о свим другим битним 

елементима услуге.  

 

ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ 

ПАРТНЕРА 

 

Члан 11. 

 

Јавни партнер се обавезује да 

омогући Приватном партнеру 

искучиво право на вршење предметне 

комуналне делатности на Територији 

дефинисаној овим уговором за време 

трајања овог уговора.  

 

Искључиво право из става 1. 

овог члана подразумева право 

Приватног партнера да самостално, 

односно искључиво врши предметну 

делатност на поменутој територији. 

 

Право дефинисано овим 

чланом, може бити искључено на 

начин предвиђен чланом 6 овог 

уговора, односно у ситуацији када 

Јавни партнер ангажује друго правно 

лице у циљу отклањања штете 

настале лошим квалитетом или не 

пружањем услуга од стране 

Приватног партнера. 

Право дефинисано овим 

чланом такође може бити искључено 

на начин предвиђен Концесионим 
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актом, у поглављу ''Одлузимање 

поверених послова'' 

 

Члан 12. 

 

Јавни партнер се обавезује да, 

у границама својих овлашћења и 

најмање једном годишње, пружи све 

податке и другу потребну помоћ 

Приватном партнеру неопходну за 

прикупљање података о броју 

домаћинстава, броју чланова 

домаћинстава, правним лицима и 

предузетницима, јавним установама, 

као и о осталим подацима који су 

релевантни за обрачун накнаде за 

извршене услуге. 

 

Члан 13. 

 

У случају промене законских 

прописа који посредно или 

непосредно утичу на извршавање 

уговорних права и обавеза Приватног 

партнера, Јавни партнер се обавезује 

да на писмени захтев Приватног 

партнера, приступи преговорима ради 

измене Уговора у циљу регулисања 

новонастале ситуације и размотри 

предлоге Приватног партнера који су 

у складу са циљевима због којих је 

Уговор закључен, водећи рачуна о 

интересима корисника, Приватног 

партнера, а у свему у складу са 

позитивним прописима. 

 

Члан 14. 

  

Јавни партнер се обавезује да 

за све време трајања овог Уговора 

предметну комуналну делатност неће 

поверити било ком другом правном 

лицу или предузетнику, како је 

дефинисано чланом 11 овог уговора. 

 

 

Члан 15. 

 

Јавни партнер се обавезује да у 

потпуности сарађује са Приватним 

партнером и да предузме све напоре 

ради исходовања свих неопходних 

дозвола и сагласности које су у 

надлежности Јавног партнера, а које 

су потребне ради извршавања обавеза 

Приватног партнера преузетих овим 

уговором.    

    

 

ВРЕМЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ 

УГОВОР, ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ 

 

Члан 16. 

 

Уговорне стране  су се 

сагласно споразумеле да се концесија 

за предметне комуналне делатности 

даје Приватном партнеру на период од 

минимум _____ (      ) година 

рачунајући од дана закључења овог 

уговора, те се на тај начин овај период 

сматра и временским периодом на 

који је Уговор закључен („Важење 

уговора“).  

 

Уговорне стране могу 

продужити Важење овог уговора 

према критеријумима дефинисаним 

позитивним прописима и оним које 

пропише Јавни партнер, а који ће 

садржати однос нивоа инвестиције у 

предметну делатност и периода на 

који се Важење уговора продужава. 

 

Уговорне стране сагласно 

утврђују да Приватни партнер има 

право и обавезу да започне са 

обављањем поверених комуналних 

делатности најкасније првог дана у 

месецу који долази након месеца у 

којем је уговор закључен, као и 

доношења свих потребних аката 
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предвиђених овим уговором и 

исходовања свих неопходних дозвола 

и одобрења.  

 

Члан 17. 

 

 Обавеза Приватног партнера 

да отпочне са обављањем поверених 

комуналних делатности условљена је 

предузимањем претходних мера и 

извршењем припремних радњи (у 

даљем тексту: „Претходни услови“) 

од стране Јавног партнера и то: 

1. да Јавни партнер најкасније у 

року од 10 (десет) дана 

рачунајући од дана закључења 

уговора стави на увид и 

располагање Приватном 

партнеру све информације и 

податке везане за кориснике 

услуга неопходних за 

отпочињање обављања 

комуналне услуге; 

2. да Општинско веће општине 

Баточина, да сагласност на 

Ценовник комуналних услуга (у 

даљем тексту: „Ценовник“); 

3. да Општинско веће општине 

Баточина да сагласност на 

Програм  који доноси надлежни 

орган Приватног партнера. 

 

Ценовник услуга и Програм, 

доставља Приватни партнер уз 

детаљно образложење, које нарочито 

садржи ефекте аката на животни 

стандард становништва и квалитет 

услуге. 

 

Члан 18. 

 

Програм мора да садржи: 

1. Тачан назив, тип, капацитет и 

број механизације која се 

користи за вршење поверене 

комуналне делатности; 

2. Кадровску опремљеност, 

односно број и квалификациону 

структуру лица која ће бити 

ангажована на вршењу поверене 

комуналне делатности; 

3. Тачно територијално означавање 

реона рада, према радним 

данима у недељи (опис и 

топографски приказ); 

4. Динамика и временски период у 

коме се крајњи корисници 

снабдевају топлотном енергијом 

5. Друге елементе који су битни за 

целокупно сагледавање вршења 

предметне комуналне делатности 

( температуру топлотне енергије 

која се испоручује крајњим 

корисницима, начин мерења 

квалитета извршене услуге 

грејања...) 

 

Програм се доставља потписан од 

стране овлашћеног лица Приватног 

партнера и оверен печатом, као и у 

електронским облику. 

  

НАПЛАТА УСЛУГА 

 

Члан 19.  

 

Ценовник – тарифу услуга из 

оквира предметне комуналне 

делатности доноси надлежни орган 

Приватног партнера, а исти ступа на 

снагу у року од 8 (осам) дана 

рачунајући од дана објављивања 

одлуке Општинског већа општине 

Баточина о давању сагласности на 

образложени предлог Ценовника у 

Службеном гласнику општине 

Баточина, односно у складу са 

законом и другим важећим 

прописима. 
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Члан 20. 

 

Приватни партнер се обавезује 

да ће рачуне за извршене комуналне 

услуге које су предмет овог уговора 

јединствено испостављати 

Корисницима услуга, на месечном 

нивоу, и то од првог до петог дана у 

месецу за претходни месец, у складу 

са Ценовником који је важио за месец 

на који се рачун односи. 

 

У случају да Корисник услуга 

не измири доспеле обавезе до 20 – тог 

дана у месецу за претходни месец, 

Приватни партнер има право и 

обавезу да зарачуна законску камату 

почев од дана пада у доцњу па до 

исплате, те да покрене поступак ради 

намирења судским путем.  

 

Све судске трошкове (судске 

таксе, адвокатске и друге зависне 

трошкове) привремено сноси 

Приватни партнер до окончања спора 

и принудне наплате од корисника 

услуга. 

 

Члан 21.  

  

Приватни партнер ће висину 

концесионе накнаде за услуге 

производње и дистрибуције топлотне 

енергије, за институције (здравствене, 

образовне, културне установе, 

државне институције и сл.) одредити 

у нижем износу од цене за остале 

привредне субјекте, што ће бити 

дефинисано Ценовником. 

      

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 22. 

 

Када Јавни партнер сматра да 

Приватни партнер не извршава своје 

уговорне обавезе, дужан је Приватном 

партнеру доставити писмени допис са 

детаљним образложењем уочених 

неправилности. 

 

У случају да је Приватни 

партнер сагласан са примедбама из 

дописа из става 1. овог члана, дужан 

је да у року од 8 (осам) дана 

рачунајући од дана пријема дописа, 

достави Јавном партнеру писани 

одговор са прецизираним предлогом о 

начину и роковима за отклањање 

уочених неправилности. 

 

У случају да Приватни партнер 

није сагласан са примедбама из става 

1. овог члана, односно Јавни партнер 

није сагласан са предлогом Приватног 

партнера из става 2. овог члана, 

поступиће се у складу са важећим 

прописима и одредбама овог уговора. 

 

У случају да се Јавни партнер 

писмено не изјасни на писмени 

одговор Приватног партнера у року од 

8 (осам) дана, има се сматрати да је 

Јавни партнер у целости сагласан са 

предлогом Приватног партнера. 

 

Члан 23. 

 

Уговорне стране се обавезују 

да ће савесно приступити 

преговорима у случају да не постигну 

сагласност око спорних питања које се 

појаве током извршења овог Уговора, 

полазећи при томе од циљева због 

којег је уговор закључен и реалним 

економским параметрима.  
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РАСКИД УГОВОРА 

Члан 24. 

 

Уговорне стране могу 

заједничком сагласношћу раскинути 

овај уговор. Споразум мора бити 

сачињен у писаној форми. 

 

Јавни партнер има право 

једностраног раскида уговора 

искључиво у случају ако дође до 

поремећаја у погледу континуираног, 

трајног и квалитетног пружања услуга 

које су предмет уговора, а поремећај 

није могао бити задовољавајуће 

отклоњен на други начин као и у 

случају отварања стечајног или 

ликвидационог поступка над 

Приватним партнером. У том случају 

Јавни партнер мора писаним путем 

информисати Приватног партнера о 

намери једностраног раскида овог 

уговора и позвати га да у најкраћем 

року отклони неправилности, 

прецизно наводећи разлоге за раскид, 

минимум 90 (деведесет) дана унапред. 

 

У случају раскида овог 

Уговора из разлога предвиђених у 

ставу 2. овог члана, Јавни партнер има 

право на накнаду стварне штете, која 

не утиче на право на накнаду штете 

корисника услуга и трећих лица. У 

циљу остваривања овог права, Јавни 

партнер задржава правно да се 

користи свим правним средствима 

предвиђеним позитивним прописима. 

 

Члан 25.  

 

Приватни партнер има право 

једностраног раскида овог уговора, уз 

поштовање отказног рока који не 

може бити краћи од 90 (деведесет) 

дана. Обавештење о једностраном 

раскиду мора бити послато у писаној 

форми. Приватни партнер, у случају 

једностраног раскида мора водити 

рачуна да Јавни партнер и корисници 

не трпе штету, те мора наставити са 

пружањем услуга у разумном периоду 

и после истека рока за једнострани 

раскид, све док Јавни партнер на 

други начин не обезбеди 

континуирано вршење услуге 

производње и дистрибуције топлотне 

енергије. Приватни партнер задржава 

право наплате услуге и у периоду 

после истека отказног рока, односно 

све док врши пружање услуге. 

Разлози за једнострани раскид 

уговора од стране Приватног партнера 

могу бити, повреда права 

искључивости дефинисане овим 

уговором, у случају више силе, или 

услед штетних промена позитивних 

прописа који у знатној мери 

онемогућавају Приватног партнера у 

извршењу услуга. 

 

У случају раскида овог 

Уговора из разлога повреде права на 

ексклузивност од стране Јавног 

партнера, Приватни партнер нема 

право на накнаду штете. Уложена 

средства у овом случају остају јавном 

партнеру. 

 

ТУМАЧЕЊЕ УГОВОРА 

Члан 26. 

 

Овај уговор сматра се 

закљученим даном потписивања од 

стране овлашћених представника 

уговорних страна, а ступа на снагу 

дана који следи дану овере пред 

надлежним органом.  

 

Овај уговор представља 

целокупан споразум уговорних страна 

и његовим потписивањем престају да 

важе сви евентуални писани или 
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усмени уговори и договори који се 

односе на исту материју. 

 

Измене овог Уговора не 

производе правно дејство уколико 

нису сачињене у писменој форми. Све 

измене и допуне овог уговора, морају 

бити у складу са Законом о јавно-

приватном партнерству, другим 

императивним прописима, у духу овог 

уговора као и намери које су уговорне 

стране имале приликом закључења 

овог уговора. 

 

Не сматра се да је било која 

уговорна страна одустала од неке 

одредбе овог уговора, осим ако је то 

учинила у писменој форми.  

 

Продужење рока за извршење 

једне обавезе или радње по овом 

уговору не сматра се продужењем 

рока за извршење било које друге 

обавезе или радње и не сматра се 

продужењем целокупног уговора. 

 

Члан 27. 

 

Овај уговор је сачињен и 

потписан на српском језику. 

 

Уговорне стране могу, за своје 

сопствене потребе, извршити превод 

уговора преко судског тумача, 

односно у складу са прописима који 

се примењују на превод уговора на 

други језик. У случају спора, верзија 

на српском језику је преовлађујућа. 

 

МЕРОДАВНО ПРАВО И 

НАДЛЕЖНОСТ СУДА 

 

Члан 28. 

 

На овај Уговор ће се 

примењивати и овај уговор ће се 

тумачити у складу са позитивним 

правом Републике Србије.  

 

Све спорове који могу 

произићи из примене овог уговора, 

уговорне стране настојаће да реше 

мирним путем и споразумом. У 

случају да до споразума није могуће 

доћи мирним путем, уговорне стране 

уговарају надлежност стварно 

надлежног суда. 

 

 

Дана: 

Број Јавног партнера: 

Број Приватног партнера: 

 

ЗА ЈАВНОГ ПАРТНЕРА  ЗА 

ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА:  

  

  

_________________________________

____________________ 

ОПШТИНА БАТОЧИНА  

 М.П 
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На основу члана 32. став 1. 

тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'', број 129/07), и 

члана 36 став 1. тачка 6. Статута 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'' број 

10/08), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 05.09.2014. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У  

 

О давању сагласности на Решењa 

Председника општине Баточина 

број 020-521/14-01 од 18.08.2014. 

године и број 020-547/14-01 од 

26.08.2014. године 

 

  

Члан 1. 

 

Овом одлуком даје се 

сагласност на Решењa Председника 

општине Баточина број 020-521/14-01 

од 18.08.2014. године и број 020-

547/14-01 од 26.08.2014. године. 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија формирана Решењем 

председника општине Баточина број 

020-520/14-01 од 18.08.2014. године, а 

у складу са Одлуком Скупштине 

општине Баточина број 020-477/12-01 

од 15.08.2012. године, је узимајући у 

обзир захтеве фирми које су изразиле 

спремност за куповину катастарских 

парцела ради изградње пословног 

погона у Брзану  и увидом у стање на 

терену као и у евиденцију катастра 

непокретности утврдила да су кп. бр. 

1543/1 и 1544/1 у КО Брзан у својини 

Милосава Јовановића из Брзана и да 

су кп.бр. 1543/2 и 1544/2 у КО Брзан у 

својини Милоша Лепојевића из 

Баточине и да исте треба да буду 

предмет откупа ради даљег ширења 

индустријске зоне ''Брзан'', а ради 

повезивања постојећих парцела у 

зони.  

Како је Комисија мишљења да 

је откуп наведених парцела 

сврсисходан, то је предложила 

Председнику општине Баточина 

прибављање истих у својину општине 

Баточина. 

Решењем Председника 

општине Баточина број 020-521/14-01 

од 18.08.2014. године потврђен је 

Записник комисије од 18.08.2014. 

године којим је предложено 

прибављање парцела број 1543/2 и 

1544/2 у КО Брзан у својину општине 

Баточина. Ставом 2. наведеног 

решења утврђено је да ће се наведене 

непокретности прибавити у својину 

општине Баточина од власника 

Милоша Лепојевића из Баточине  

закључивањем купопродајног уговора 

у складу са Одлуком о откупу 

земљишта у индустријској зони 

''Брзан'' број 020-477/12-01 од 

15.08.2012. године. 

Решењем Председника 

општине Баточина број 020-547/14-01 

од 26.08.2014. године потврђен је 

Записник комисије од 18.08.2014. 

године којим је предложено 

прибављање парцела број 1543/1 и 

1544/1 у КО Брзан у својину општине 
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Баточина. Ставом 2. наведеног 

решења утврђено је да ће се наведене 

непокретности прибавити у својину 

општине Баточина од власника 

Милосава Јовановића из Брзана 

закључивањем купопродајног уговора 

у складу са Одлуком о откупу 

земљишта у индустријској зони 

''Брзан'' број 020-477/12-01 од 

15.08.2012. године. 

Ставом 3. наведених решења 

утврђено је да на исте сагласност даје 

Скупштина општине Баточина. 

На основу напред наведеног 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

Број 020-593/14-01 од  05.09.2014. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

 

На основу члана 20. став 1. 

тачка 5. Закона о локалној самоуправи 

(«Сл. гласник РС», бр. 129/07), члана 

2. и 4. Закона о комуналним 

делатностима («Сл. гласник РС», бр. 

88/11), члана 35.  Закона о 

прекршајима («Сл. гласник РС», бр. 

101/05, 116/08 и 111/09 ), члана 23. 

став 1. Тачка 5. Статута општине 

Баточина («Сл. гласник општине 

Баточина» бр.10/08) Скупштина 

општине Баточина на седници 

одржаној дана 05.09.2014. године, 

донела је 

 

О  Д   Л  У  К  У 

О КОМУНАЛНИМ 

ДЕЛАТНОСТИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 

Опште одредбе 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком одређују се 

комуналне деланости и начин 

организовања њиховог обављања на 

територији општине Баточина, као и 

надзор над њиховим вршењем.  

Општина обезбеђује услове за 

обављање комуналних делатности, 

тако што изграђене комуналне 

објекте, који служе за пружање 

комуналних услуга, предаје на 

коришћење, управљање и одржевање 

лицу коме је поверено обављање 

комуналне делатности. 

 Поверавање обављања 

комуналних делатности врши се 

оснивањем јавног предузећа или 

уговором. 

 

Члан 2. 

 

Комуналне делатности у 

смислу овe Одлуке су делатности 

пружања комуналних услуга од 

значаја за остварење животних 

потреба физичких и правних лица на 

подручју општине. 

 

        Члан 3. 

 

Комуналне делатности у 

смислу Закона о комуналним 

делатностима су: 

1) снабдевање водом за 

пиће; 

2) пречишћавање и 

одвођење атмосферских и 

отпадних вода; 

3) производња и 

дистрибуција топлотне 

енергије; 
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4) управљање 

комуналним отпадом; 

5) приградски превоз 

путника; 

6) управљање гробљима и 

погребне услуге; 

7) управљање јавним 

паркиралиштима; 

8) обезбеђивање јавног 

осветљења; 

9) управљање пијацама; 

10) одржавање улица и 

путева; 

11) одржавање чистоће на 

површинама јавне намене; 

12) одржавање јавних 

зелених површина; 

13) димничарске услуге 

14)  делатност 

зоохигијене. 

15) пружање услуга које не 

спадају у комуналне, али су од 

локалног интереса: код извршења 

решења рушења бесправно 

подигнутог објекта и исељење 

бесправно усељеног лица. 

 

Члан 4. 

  

 Услови и начин пружања 

комуналних услуга, права и обавезе 

корисника комуналних производа и 

услуга, обим и квалитет комуналних  

услуга и начин вршења надзора, 

уредиће се појединачним одлукама, у 

складу са важећим прописима који 

регулишу ту делатност. 

 

Члан 5. 

 

Kомуналну делатност могу 

обављати јавно предузеће, привредно 

друштво, предузетник или други 

привредни субјекат. 

 

Члан 6. 

 

 За обављање комуналних 

делатности из члана 3. ове Одлуке 

основана су јавна предузећа, осим за 

комуналну делатност приградски 

превоз путника, која се сходно члану 

9. став 3. Закона о комуналним 

делатностима поверава по поступку 

прописаном у одредбама Закона о 

јавно-приватном партнерству и 

концесијама. 

Одредбама Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама 

уређује се само поступак поверавања 

обављања комуналне делатности  

приградски превоз путника, a сва 

друга питања се уређују у складу са 

важећим прописима који регулишу ту 

област. 

 

Поверавање обављања 

комуналних делатности  

оснивањем јавног предузећа 

 

Члан 7. 

 

Јавном предузећу 

''Лепеница Баточина'' 

Баточина поверавају се 

следеће комуналне 

делатности, за које је ЈП 

''Лепеница Баточина'' и 

основано:  

- управљање гробљима и 

погребне услуге, 

- управљање пијацама, 

- одржавање чистоће на 

површинама јавне намене, 

- одржавање јавних 

зелених површина, 

- управљање јавним 

паркиралиштима 

-  пружање услуга које не 

спадају у комуналне али су 

од локалног интереса. 
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Делатност производње и 

дистрибуције топлотне енергије 

поверава се ЈКП ''7. Јули'' Баточина 

које је основано за обављање наведене 

делатности. 

Делатност снабдевања водом за 

пиће и пречишћавања и одвођења 

атмосферских и отпадних вода 

поверена је ЈКП "Водовод и 

канализација" Крагујевац. 

Делатност управљања 

комуналним отпадом поверена је 

предузећу "АСА Врбак"д.о.о. Лапово 

и "АСА Еко" д.о.о. Лапово. 

 

Поверавање обављања 

комуналних делатности за које 

није  

оснивано јавно предузеће 

 

        Члан 8. 

 

Oбављање комуналних 

делатности за које није основано 

јавно предузеће поверава се доделом 

уговора, уз поштовање начела: 

заштите јавног интереса, 

ефикасности, транспарентности, 

једнаког и правичног третмана, 

слободне тржишне утакмице, 

пропорционалности, заштите животне 

средине, аутономије воље и 

равноправности уговорних страна. 

Поступак доделе уговора о 

поверавању обављања комуналне 

делатности покреће се јавним 

позивом за достављање понуда, који 

се објављује у «Сл.гласнику РС», као 

и у средству јавног информисања које 

се дистрибуира на целој територији 

Републике Србије и на порталу јавних 

набавки, са навођењем дана када је 

јавни позив објављен у «Сл.гласнику 

РС». 

 

 

Члан 9. 

 

Предлог за покретање 

поступка јавног позива ради 

достављања понуда, за поверавање 

обављања комуналне делатности 

сачињавају стручне службе 

Општинске управе. 

Општинско већe, на основу 

предлога из претходног става, именује  

стручни тим од пет чланова за израду 

конкурсне документације и 

спровођење потребних радњи које 

претходе поступку доделе уговора о 

поверавању. 

Општинско веће, на основу 

конкурсне документације из 

претходног става овог члана, доноси 

одлуку о објављивању јавног позива 

за доставу понуда ради доделе 

уговора о поверавању. 

 

Члан 10. 

 

Јавни позив мора да 

садржи следеће податке: 

 

1. податке о усвајању предлога за 

покретање поступка јавног 

позива ради поверавања 

обављања комуналне 

делатности, 

2. комуналну делатност чије се 

обављање поверава, место 

обављања делатности и рок 

трајања уговора о поверавању, 

3.  рок за предају понуда, адресу 

на коју се достављају понуде, 

језик и писмо на којем понуде 

морају бити сачињене, 

4. стручне, техничке и 

финансијске услове које морају 

да задовоље  понуђачи, као и 

исправе којима се доказује 

њихово испуњење, 
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5. критеријуме за избор 

најповољније понуде, 

6. датум достављања обавештења 

о исходу поступка, 

7. назив и адресу тела надлежног 

за решавање по захтевима за 

заштиту права, као и податке о 

роковима за њихово 

подношење, 

8. обавезу понуђача да достави 

банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде, у висини од 

5% процењене вредности 

делатности која се поверава, 

неискоришћена гаранција мора 

се вратити најкасније у року од 

10 дана од дана доношења 

одлуке о избору најповољније 

понуде, односно одлуке о 

поништају поступка давања 

уговора, 

9. одлуку о накнади за увид у 

конкурсну документацију, 

односно за откуп. 

 

Члан 11. 

 

Задаци Стручног тима су: 

1. пружање стручне помоћи 

Општинском већу у 

реализацији поступка  

поверавања обављања 

комуналне делатности, 

2. израда конкурсне 

документације, 

3. прегледање и оцена 

пристиглих понуда, 

4. утврђивање предлога одлуке о 

избору најповољније понуде 

за поверавање обављања 

комуналне делатности, са 

образложењем и достављање 

Општинском већу ради 

доношења одлуке о додели 

уговора, 

5. обављање осталих послова 

потребних за реализацију 

поступка поверавања 

обављања комуналне 

делатности. 

Стручни тим о свом раду води 

записник који потписују сви чланови  

Стручног тима. 

 

Члан 12. 

 

Конкурсна документација 

садржи облик понуде, садржај понуде, 

рок важности понуде, опис- начин 

обављања комуналне делатности, да 

на цене услуга које плаћају крајни 

корисници сагласност даје 

Општинско веће, нацрт уговора о 

поверавању обављања делатности, 

услове и доказе које су понуђачи 

обавезни да доставе уз понуду у сврху 

доказивања њихове оспособљености,  

рок за доношење одлуке о избору 

најповољније понуде, као и све остале 

захтеве које понуђач мора да испуни 

сходно одредбама  општинске Одлуке 

којом је уређена та област. 

Сваком лицу које има интерес 

за учествовање у поступку доделе 

уговора о поверавању обављања 

комуналних делатности даје се 

могућност да под једнаким условима 

добије на увид конкурсну 

документацију потребну за израду 

понуде или да је откупи. 

 

Члан 13. 

 

Понуде се достављају у 

писаном облику у затвореној коверти 

на адресу Општинско веће општине 

Баточина, ул. Краља Петра I бр. 37 , 

34227 Баточина, са назнаком пријава 

на јавни позив за поверавање 

обављања комуналне делатности, 
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назнаком "не отварати" и адресом 

понуђача. 

У току рока за достављање 

понуда понуђач може мењати и 

допуњавати  своју понуду, на начин 

који је одређен за подношење понуде. 

 

Члан 14. 

 

Рок за достављање понуда 

износи 60 дана од дана објављивања 

јавног  позива у «Службеном 

гласнику Републике Србије», а рок за 

доношење одлуке о избору 

најповољније понуде износи 30 дана 

од дана истека рока за достављање 

понуда, у ком року је стручни тим из 

члана 9. став 2. ове Одлуке дужан да 

Општинском већу достави предлог 

одлуке о избору најповољније понуде. 

 

Члан 15. 

 

Критеријуми за избор 

најповољније понуде код поверавања 

обављања комуналне делатности  

приградски превоз путника утврђују 

се Одлуком којом ће се регулисати 

обављање превоза у друмском 

саобраћају на територији општине 

Баточина. 

 Одлука о избору најповољније 

понуде садржи: 

1. назив даваоца уговора са 

бројем и датумом 

доношења одлуке, 

2. назив понуђача, 

3. комуналну делатност чије 

се обављање поверава, 

4. природу, обим и место 

обављања делатности, 

5. рок трајања обављања 

делатности, 

6. посебне услове које треба 

да испуњава понуђач 

током обављања те 

делатности, 

7. рок у којем је 

најповољнији понуђач 

обавезан да потпише 

уговор о  

поверавању, 

8) рок у коме Општинско 

веће може позвати друге 

понуђаче да  

потпишу уговор о поверавању у 

случају непотписивања уговора 

од стране најповољнијег 

понуђача, као и обавезу 

продужења рока обавезности 

понуде и рока гаранције за 

озбиљност понуде, 

9) образложење разлога за 

избор понуђача, 

           10) поуку о правном леку. 

 

Члан 16. 

 

Одлуку о избору најповољније 

понуде, са копијом записника 

Стручног тима о отварању и оцени 

понуда, Општинско веће је дужно да 

без одлагања достави сваком 

понуђачу препорученом поштом са 

повратницом или на други начин 

којим достављање може бити 

доказано. 

Копијом записника о отварању и 

оцени понуда не могу бити повређене  

одредбе закона којим се уређује 

заштита тајности података и 

документације. 

 

Члан 17. 

 

Председник општине као 

председник Општинског већа  не 

може потписати уговор о поверавању 

обављања комуналне делатности пре 

истека периода мировања, који износи 

15 дана од дана достављања одлуке о 
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избору најповољније понуде сваком 

понуђачу и уколико Општинско веће 

није дало сагласност на коначни 

нацрт уговора.  

По истеку периода мировања и 

по прибављеној сагласности из 

претходног става овог члана 

дозвољено је потписивање уговора, 

ако захтев за заштиту права није 

поднет. 

 

Члан 18. 

 

Ако је захтевом за заштиту 

права покренут поступак правне 

заштите, уговор о поверавању 

обављања комуналне делатности 

може се закључити по доношењу 

одлуке о одбијању, односно 

одбацивању захтева за заштиту права, 

у складу са законом којим се уређују 

јавне набавке. 

 

Члан 19. 

 

Уговор о поверавању 

обављања комуналних делатности 

закључује се на период од пет година 

и мора бити сачињен у складу са 

конкурсном документацијом. 

 Уговор садржи: уговорне 

стране, предмет односно такстативно 

набројане делатности и услуге које се 

поверавају, права и обавезе уговорних 

страна, време на које се уговор 

закључује, поступак раскида уговора 

пре истека времена на које је уговор 

закључен,  могући обим измене 

уговора,  расположиве правне лекове 

у случају да било која уговорна 

страна не извршава своје уговорене 

обавезе, околности под којима 

Општинско веће може привремено 

дати другом лицу обављање 

поверених послова, или део тих 

послова, како би се обезбедило 

непрекидно обављање те делатности. 

 Уговор о поверавању 

обављања комуналних делатности 

може се изменити по поступку којим 

се уређује закључење. 

            Разлози за превремени раскид 

уговора уређују се уговором. 

 

Члан 20. 

 

 За организовање обављања 

појединачних комуналних делатности 

које служе задовољењу потреба 

становништва тог подручја 

(одржавање сеоских водовода, 

гробаља, јавних чесми, чишћење 

смећа са јавних површина и водотока 

и сл.), општина те послове овом 

одлуком поверава месној заједници 

којој то подручје припада. 

 

Обавезе вршиоца комуналне 

делатности 

 

Члан 21. 

 

Вршилац комуналне 

делатности дужан је да 

организује свој рад и 

пословање на начин којим 

се обезбеђује: 

1) трајно и несметано 

пружање комуналних услуга 

корисницима под условима 

и на начин уређен законом, 

прописима и стандардима 

донесеним на основу закона 

и општинским одлукама, 

2) прописани или 

уговорени обим и квалитет 

комуналних услуга, који  

подразумева тачност у погледу 

рокова, сигурност корисника у 

добијању услуга и здравствену и 
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хигијенску исправност у складу 

са позитивним прописима, 

3) предузимање мера 

одржавања, развоја и 

заштите комуналних  

објеката, постројења и опреме, 

који служе за обављање 

комуналних делатности, 

4) развој и унапређење 

квалитета и врста 

комуналних услуга, као и  

унапређење организације и 

ефикасности рада. 

5) да подноси годишњи 

извештај Општинском 

већу, најкасније до 31. 

 12. текуће године, а ако то 

Општинско веће захтева и више 

пута, а основана јавна предузећа 

Скупштини општине. 

 

Члан 22. 

 

 Вршилац комуналне 

делатности дужан је да у средствима 

јавног  информисања или на други 

погодан начин обавести кориснике 

комуналних услуга о планираним или 

очекиваним сметњама и прекидима, 

који ће настати или могу настати у 

пружању комуналних услуга, 

најкасније 24 сата пре очекиваног 

прекида у пружању тих услуга, и 

Општинску управу општине 

Баточина. 

 

Члан 23. 

 

У случају наступања 

непланираних или неочекиваних 

поремећаја или  прекида у пружању 

комуналних услуга, односно 

обављању комуналних делатности, 

вршилац комуналне делатности је 

дужан да одмах о томе обавести  

Општинску управу општине Баточина 

и да истовремено предузме мере за 

отклањање узрока поремећаја. 

 

Члан 24. 

 

По пријему обавештења о 

непланираном прекиду испоруке, 

односно по  утврђивању поремећаја 

или прекида у пружању комуналних 

услуга, Општинска управа општине 

Баточина дужна је да: 

1) одреди ред првенства и 

начин пружања услуга оним 

корисницима  код којих би 

услед прекида настала 

опасност по живот и рад 

грађана или рад правних и 

физичких лица, или би 

настала значајна, односно 

ненадокнадива штета 

(установе из области 

здравства, школе и вртић, 

производна правна лица и 

грађани), 

2) предузме мере за хитну 

заштиту комуналних 

објеката и друге  

имовине која је угрожена, 

3) утврди разлоге и 

евентуалну одговорност за 

поремећај, односно  

прекид вршења делатности и 

учињену штету. 

 

Обавезе корисника комуналне 

услуге 

 

Члан 25. 

 

Корисник комуналне услуге 

у обавези је да користи 

комуналну услугу  на начин 

којим се: 
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1) не ометају други 

корисници и не угрожава 

животна средина, 

2) не угрожавају објекти и 

опрема, који су у функцији 

обављања  

одређене комуналне делатности. 

Обустава комуналне услуге 

 

Члан 26. 

 

Вршилац комуналне 

делатности не може ускратити 

комуналну услугу  кориснику, 

осим у случају када корисник: 

1) изврши прикључење на 

комуналну мрежу без 

претходно 

 прибављеног одобрења, 

2) користи услугу 

противно прописима, 

3) неосновано омета друге 

кориснике услуга, 

4) не плати комуналну 

услугу у утврђеном року, 

5) ненаменски користи 

комуналну услугу у време 

снабдевања уз  

ограничење потрошње 

(редукцију), о чему је корисник 

благовремено обавештен. 

Кориснику комуналних 

услуга ускратиће се 

комунална услуга ако 

 не плаћа накнаду за коришћење 

исте три месеца узастопно. 

 

Вршилац комуналне 

делатности дужан је да у 

писменој форми обавести 

корисника комуналне услуге о 

могућности обуставе комуналне 

услуге услед наступања случаја 

из претходног става овог члана и 

да му остави  примерени рок за 

испуњење обавезе. 

Вршилац комуналне 

делатности дужан је да 

најкасније у року од два дана од 

измирења дуга за извршену 

комуналну услугу и плаћене 

прописане накнаде за поновно 

прикључење настави пружање 

комуналне услуге кориснику. 

      

Члан 27. 

 

 Уколико дође до штрајка 

запослених код вршиоца комуналне 

делатности, рад на пружању 

комуналних производа и услуга не 

може се прекидати (послови 

сахрањивања, испорука топлотне 

енергије, воде, пражњење контејнера 

– одвлачење комуналног отпада и сл.). 

 

Право приступа уређајима и 

инфраструктури 

 

Члан 28. 

 

Власник или корисник 

непокретности дужан је да омогући 

вршиоцу комуналне делатности 

интервенцију на изграђеној 

комуналној инфраструктури и 

постројењима уз обавезу вршиоца 

комуналне делатности да надокнади 

штету насталу услед интервенције 

или на други начин отклони 

последице извршене интервенције. 

Вршилац комуналне услуге је 

дужан да отклони последице 

извршене интервенције најкасније у 

року од седам дана од дана завршетка 

интервенције. 
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Средства за обављање и развој 

комуналних делатности  

и цене комуналних услуга 

Члан 29. 

 

Средства за обављање и 

развој комуналних делатности 

обезбеђују се из прихода од 

продаје комуналних производа и 

услуга и на други начин у складу 

са законом. 

 

Члан 30. 

 

Цене комуналних услуга 

се одређују на основу начела и 

елемената утврђених у Закону, уз 

сагласност Општинског већа. 

Општинско веће је у 

обавези да прати кретање цена 

комуналних услуга, а нарочито 

усклађеност цена комуналних 

услуга са принципима утврђеним 

Законом о комуналним 

делатностима и овом одлуком. 

 

Члан 31. 

 

Ако се за различите 

категорије корисника 

комуналних услуга примењују 

различити методи обрачуна, 

водиће се рачуна да цена буде 

сразмерна са трошковима 

пружања те услуге. 

Цене комуналних услуга 

могу се плаћати унапред. 

 

Члан 32. 

 

Одлуку о промени цена 

комуналних услуга доноси 

вршилац комуналне  делатности. 

На одлуку о промени цена 

комуналних услуга из члана 3. 

став 1. тачка  1-13. ове Одлуке 

осим превоза посмртних остатака 

умрлог, сагласност даје 

Општинско веће. 

Уз захтев за давање 

сагласности из става 2. овог 

члана, вршилац комуналне 

делатности доставља 

образложење које нарочито 

садржи разлоге за промену и 

детаљну структуру предложене 

цене. 

Општинско веће по 

добијању захтева за промену 

цена комуналних услуга  

објављује захтев  са 

образложењем на огласној табли 

општине, као и у електронском 

облику путем интернета, најмање 

15 дана пре доношења одлуке. 

Иницијативу  за промену 

цена комуналних услуга, осим 

вршиоца комуналне делатности, 

може покренути и Општинско 

веће. 

 

Члан 33. 
 

Уколико вршилац 

комуналне делатности не 

закључи појединачне уговоре са 

корисницима комуналних услуга, 

сматра се да је уговорни однос о 

пружању комуналне услуге 

настао започињањем коришћења 

комуналне услуге, односно 

почетком пружања комуналне 

услуге, када настаје обавеза  

корисника да плаћа накнаду за 

пружену услугу. 

Обавезе корисника 

комуналне услуге, укључујући и 

плаћање цене комуналне услуге, 

настају започињањем коришћења 
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комуналне услуге, односно 

почетком пружања комуналне 

услуге, и када се она користи 

супротно прописима којима се 

уређује та комунална делатност. 

 

Члан 34. 

 

Надзор над радом вршилаца 

комуналне делатности врши општина 

преко својих органа, а инспекцијиски 

надзор над спровођењем одредаба ове 

одлуке врше надлежни општински 

инспектори. 

Вршиоци комуналне 

делатности, као и друга правна и 

физичка лица дужни су да инспектору 

омогуће несметано обављање надзора, 

да му без одлагања ставе на увид и 

располагање потребну документацију 

и друге доказе и изјасне се о 

чињеницама које су од значаја за 

вршење надзора. 

 

Члан 35. 

 

Овом одлуком прописана 

су општа и посебна права и 

обавезе вршилаца комуналне 

делатности и корисника 

комуналних услуга и непосредно 

се примењује на све уговорне 

односе вршилаца комуналне 

делатности са корисницима 

комуналних услуга, као општи 

услови пословања. 

 

Казнене одредбе 

Члан  36. 

 

Новчаном казном од 750.000 

до 1.500.000 динара казниће се за 

привредни преступ правно лице 

ако: 

1) као вршилац комуналне 

делатности не организује или 

престане да  организује 

комуналну делатност на начин 

предвиђен чланом 21. ове одлуке, 

 За привредни преступ из 

става 1. казниће се и одговорно 

лице код вршоца комуналне 

делатности новчаном казном од 

75.000 до 100.000 динара. 

 

Члан 37. 

 

Новчаном казном од 

100.000 до 1.000.000 динара 

казниће се за прекршај 

правно лице ако као 

вршилац комуналне 

делатностине: 

1) не достави 

Министарству податке из 

члана 8. ст. 1. и 2. Закона о  

комуналним делатностима, 

2) користи комуналну 

услугу на начин супротан 

члану 25. ове Одлуке, 

3) не обавести кориснике 

комуналних услуга о 

планираном или  

непланираном прекиду обављања 

комуналне делатности ( чл. 23. 

ове Одлуке), 

4) обустави пружање 

комуналне услуге из разлога 

који нису наведени у  

члану 26. ове Одлуке, 

5) не отклони последице 

извршене интервенције на 

изграђеној  

комуналној инфраструктури у 

року од седам дана од дана 

завршетка интервенције, како је 

то предвиђено чланом 28. став 2. 

ове Одлуке, 

6) не омогући инспектору 

несметано обављање 

надзора,  
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односно преглед објеката, 

постројења и уређаја и 

пословних просторија ради 

прикупљања неопходних 

података ( чл.34. став 2. ове 

Одлуке), 

 

За прекршај из става 1. овог 

члана казниће се и одговорно 

лице у правном лицу новчаном 

казном од 25.000 до 50.000 

динара.  

Члан 38. 

 

Новчаном казном од 100.000 

до 1.000.000 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако: 

1) користи комуналну 

услугу на начин супротан 

члану 25. ове Одлуке, 

2) одбије да омогући 

вршиоцу комуналне 

делатности интервенцију на  

комуналној инфраструктури ( чл. 

28. став 1. ове одлуке). 

 

За прекршај из става 1. 

овог члана казниће се и 

одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 25.000 до 

50.000 динара.  

 

Члан 39. 

 

Новчаном казном од 50.000 

до 500.000 динара казниће се за 

прекршај  предузетник ако: 

 

1) користи комуналну 

услугу на начин супротан 

члану 25. ове Одлуке, 

2) одбије да омогући 

вршиоцу комуналне 

делатности интервенцију на 

комуналној инфраструктури 

( чл. 28. став 1. ове Одлуке), 

 

Члан 40. 

 

Новчаном казном од 20.000 

до 50.000 динара казниће се за 

прекршај  физичко лице ако: 

1) користи комуналну 

услугу на начин супротан 

члану 25. ове Одлуке, 

2) одбије да омогући 

вршиоцу комуналне 

делатности интервенцију на 

комуналној инфраструктури 

( чл. 28. став 1. ове Одлуке). 

 

Члан 41. 

  

 Ова Одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-594/14-01 од 05.09.2014. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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На основу члана 20. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник 

РС'', бр. 129/07), чланова 4, 5. и 65. 

став 1. Закона о jавним предузећима 

(''Сл.гласник РС'', бр. 119/12) члана 2. 

и 3. Закона о комуналним 

делатностима ( Сл. гласник Рс бр. 

88/11), као и члана 36. Став 1. Тачка 6. 

Статута Општине Баточина (''Сл. 

гласник општине Баточина'', бр. 

10/08), Скупштина општина Баточина, 

на седници одржаној дана 05.09. 2014. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У 

ДРУГОЈ ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА  ''ЛЕПЕНИЦА 

БАТОЧИНА'' 

     

  Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању јавног 

предузећа "Лепеница Баточина" 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 5/14, 7/14) у члану 13. 

после става 4. додаје се став 5. који 

гласи: 

 

'' Јавно предузеће ''Лепеница 

Баточина'' Баточина има искључиво 

право обављања следећих делатности: 

 

-   81.30  Услуге уређења и одржавања 

околине 

- 37.00   Уклањање отпадних вода 

- 38.11   Сакупљање отпада који није 

опасан 

- 42.21   Изградња цевовода 

- 43.22  Постављање водоводних, 

канализационих, грејних и 

климатизационих  система 

- 47.78   Остала трговина на мало 

новим производима у 

специјализованим  продавницама 

- 49.41   Друмски превоз терета 

- 52.21   Услужне делатности у 

копненом саобраћају 

- 70.10   Управљање економским 

субјектом 

- 81.29   Услуге осталог чишћења 

- 96.03   Погребне и сродне 

делатности 

 

Члан 2. 

 У осталом делу Одлука о 

промени оснивачког акта Јавног 

предузећа ''Лепеница Баточина'', 

остаје непромењена. 

 

Члан 3. 

 Овлашћује се секретар 

Скупштине општине Баточина да 

изради пречишћен текст Оснивачког 

акта. 

 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-595/14-01 од 05.09.2014. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко Ђокић 
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На основу члана 36. став 1. 

тачка 6. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 10/08) и члана 6. став 

2. Одлуке о установљавању 

''Септембарске награде'' општине 

Баточина (''Општински службени 

гласник'', бр. 6/2001), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 05.09.2014. године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

О ДОДЕЛИ ''СЕПТЕМБАРСКИХ 

НАГРАДА'' У 2014. ГОДИНИ 

 

 

 

I Поводом обележавања ''21. 

септембра'', дана општине Баточина, у 

знак признања за изузетне заслуге и 

резултате који доприносе афирмацији, 

остварењу развоја и укупног напретка 

општине Баточина, додељује се: 

 

 

ПОВЕЉА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

Министарству државне управе и 

локалне самоуправе 

 

 

ПОВЕЉА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

ППТУ ''Сељак'' д.о.о Баточина 

 

 

ПОВЕЉА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

''Високоградња инжењеринг'' д.о.о. 

Београд,  

 

 

ПОВЕЉА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

Обрену Ћетковићу, директору ЈКП 

''Водовод и канализација'' из 

Крагујевца 

 

 

ПОВЕЉА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

''Миле Станковић предузетник 

Угоститељска радња Кафе 9 

Баточина'' 

 

 

ДИПЛОМА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

Јелени Вукосављевић, ученици ОШ 

''Свети Сава'' из Баточине 

 

 

ДИПЛОМА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

Немањи Сретеновићу, ученику 

Средње школе ''Никола Тесла'' из 

Баточине 

 

 

ДИПЛОМА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

Емилији Лепојевић, студенту 

Правног факултета из Баточине 

 

 

ДИПЛОМА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

Александру Петровићу, 

пољопривреднику из Брзана 
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ДИПЛОМА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

Снежани Ђорђевић, директорки 

ОШ ''Свети Сава'' из Баточине 

 

 

ДИПЛОМА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

Ивану Поповићу, ватрогасцу 

Одељења Ватрогасно- спасилачке 

јединице у Баточини 

 

 

ДИПЛОМА 

''21. С Е П Т Е М Б А Р'' 

 

Породици Станковић из Брзана 

 

II Уручење ''Септембарских 

награда'' извршиће се на свечаној 

седници Скупштине општине 

Баточина, дана 21.09.2014. године. 

 

III Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења, а има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:  020-596/14-01 од 05.09.2014. 

год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

 

 

 

На основу чланова 25. 28. и 29. 

Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 119/12), 

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/07) и члана 36. 

став 1. Тачка 9. Статута општине 

Баточина („Службени гласник 

Општине Баточина“, бр. 10/08), а на 

предлог Општинске управе општине 

Баточина, Скупштина општине 

Баточина на седници, одржаној дана 

05.09.2014. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ 

КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ  

ДИРЕКТОРА 

ЈКП  ''7. ЈУЛИ'' БАТОЧИНА 

 

 

Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за 

именовање директора Јавног 

комуналног предузећа ''7. Јули'' 

Баточина (у даљем тексту: Јавно 

предузеће). 

 

Члан 2. 

 Саставни део Одлуке о 

спровођењу јавног конкурса за 

именовање директора ЈКП ''7. Јули'' 

Баточина чини оглас о јавном 

конкурсу. 

 

Члан 3. 

Конкурс у смислу ове Одлуке 

чини скуп активности на припреми и 

објављивању огласа, прикупљању 

пријава и рангирању кандидата као и 

доношење одговарајућих правних 

аката у складу са Законом. 
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Члан 4. 

На конкурсу могу учествовати 

сва заинтересована лица која 

испуњавају услове конкурса. 

Учесник на конкурсу је свако 

физичко лице које поднесе пријаву на 

конкурс. 

Сви учесници, истовремено, 

добијају све информације везане за 

конкурс и прописују им се исти 

услови и рокови. 

 

Члан 5. 

Комплетна документација и 

информације везане за конкурс су 

доступне јавности. 

 

Члан 6. 

Општи и посебни услови и 

критеријуми за именовање директора 

Јавног комуналног предузећа ''7. Јули'' 

Баточина прописани су Законом о 

јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, бр. 119/12) и Статутом 

Јавног комуналног предузећа ''7. Јули'' 

Баточина. 

 

Члан 7. 

Рок за подношење пријава на 

конкурс је 30 дана од дана 

објављивања огласа о јавном 

конкурсу у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

Оглас о јавном конкурсу за 

именовање директора објавиће се и у 

најмање једним дневним новинама 

које се дистрибуирају на целој 

територији Републике Србије, у року 

од осам дана од дана доношења ове 

Одлуке, као и на интернет страници 

општине Баточина, с тим што се мора 

навести и када је оглас о јавном 

конкурсу објављен у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 

 

 

Члан 8. 

Поступак спровођења конкурса 

и предлагања кандидата спровешће 

Комисија за именовања, образована 

решењем Скупштине општине 

Баточина (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија за именовања 

прописаће својим актом мерила за 

именовање директора јавног 

предузећа, у складу са законом. 

Комисија је независна у својим 

одлукама и ставовима. 

 

Члан 9. 

Комисија спроводи конкурс 

тако што саставља списак кандидата 

који испуњавају услове за именовање 

и међу њима спроводи изборни 

поступак. 

У изборном поступку се, 

оцењивањем стручне 

оспособљености, знања и вештине, 

утврђује резултат кандидата према 

мерилима прописаним за именовање 

директора јавног предузећа. 

Изборни поступак може да се 

спроведе у више делова, писменом 

провером, усменим разговором или на 

други одговарајући начин. 

Кандидате који су испунили 

мерила прописана за именовање 

директора, комисија увршћује на ранг 

листу. Листа за именовање са највише 

три најбоље рангирана кандидата са 

бројчано исказаним и утврђеним 

резултатима према мерилима 

прописаним за именовање, доставља 

се Општинској управи општине 

Баточина. Истовремено, Комисија 

доставља и записник о изборном 

поступку. 

 

Члан 10. 

Општинска управа општине 

Баточина, на основу листе за 



 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XI                                     ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2014. 

90 

 

именовање и записника о изборном 

поступку, припрема предлог акта о 

именовању и доставља га Скупштини 

општине Баточина. 

Члан 11. 

Скупштина општине Баточина, 

након разматрања достављене листе и 

предлога акта, одлучује о именовању 

директора јавног предузећа, 

доношењем решења о именовању 

предложеног кандидата или неког 

другог кандидата са листе. 

Решење о именовању 

директора коначно је. 

 

Члан 12. 

Решење о именовању доставља 

се лицу које је именовано и објављује 

се у „Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

Решење из става 1. овог члана 

са образложењем обавезно се 

објављује на интернет страници 

општине Баточина. 

По примерак решења о 

именовању са образложењем 

доставља се и свим кандидатима који 

су учествовали у поступку јавног 

конкурса. 

 

Члан 13. 

Кандидату који је учествовао у 

изборном поступку, на његов захтев, 

комисија је дужна да у року од два 

дана од дана пријема захтева омогући 

увид у документацију јавног 

конкурса, под надзором комисије. 

 

Члан 14. 

Именовани кандидат дужан је 

да ступи на рад у року од осам дана 

од дана објављивања решења о 

именовању. 

Рок из става 1. овог члана 

Скупштина општине Баточина из 

оправданих разлога може продужити 

за још осам дана. 

 

 

Члан 15. 

Ако именовано лице не ступи 

на рад у року који му је одређен, 

Скупштина општине Баточина може 

да именује неког другог кандидата са 

листе кандидата. 

Ако нико од кандидата са 

листе за именовање не ступи на рад у 

року који му је одређен, или ако ни 

после спроведеног јавног конкурса 

Скупштини општине Баточина не 

буде предложен кандидат за 

именовање због тога што је Комисија 

утврдила да ниједан кандидат који је 

учествовао у изборном поступку не 

испуњава услове за именовање или 

ако Скупштина општине Баточина не 

именује предложеног кандидата или 

другог кандидата са листе, спроводи 

се нови јавни конкурс на начин и по 

поступку прописаним Законом. 

Члан 16. 

Ову одлуку доставити 

Комисији за именовање и Надзорном 

одбору Јавног комуналног предузећа. 

Члан 17. 

Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број : 020-597/14-01 од 05.09.2014. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко Ђокић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове 

Одлуке садржан је у члану 25. Закона 

о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“, бр. 119/12), којим је  

прописано да се директор јавног 

предузећа именује по спроведеном 

јавном конкурсу и члану 66. Закона о 

јавним предузећима, којим је 

прописано да ће конкурси за 

директоре у свим јавним предузећима 

на које се примењује овај закон бити 

расписани најкасније до 30. јуна 2013. 

године. 

Како се на Оглас о јавном 

конкурсу који је објављен у 

''Службеном гласнику РС'' , број 78/14 

није пријавио ниједан кандидат, то се 

приступило поновном спровођењу 

конкурса.  

Одредбама члана 28. 

поменутог Закона регулисано је да 

спровођење јавног конкурса започиње 

доношењем Одлуке о спровођењу 

јавног конкурса за именовање 

директора јавног предузећа, коју 

доноси орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за именовање 

директора јавног предузећа чији је 

оснивач јединица локалне 

самоуправе, а у ставу 2. истог члана 

регулисано је да предлог за доношење 

поменуте Одлуке подноси  орган 

управе јединице локалне самоуправе, 

а предлог за доношење Одлуке може 

поднети и надзорни одбор јавног 

предузећа преко органа управе 

јединице локалне самоуправе. 

Чланом 29. Закона о јавним 

предузећима прописано је да оглас о 

јавном конкурсу припрема орган 

управе јединице локалне самоуправе 

и заједно са предлогом ове Одлуке 

доставља га органу надлежном за 

доношење ове Одлуке (Скупштини 

општине). 

Чланом 26. став 1. Закона о 

јавним предузећима одређено је да 

јавни конкурс спроводи Комисија за 

именовања јединице локалне 

самоуправе, а члановима 30. и 31. 

прецизиран је изборни поступак. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА на основу чланова 25. и 

29. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 119/12), 

члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник 

РС'', број 129/07), члана 36. став 1. 

тачка 9. Статута општине Баточина 

(''Сл. гласник општине Баточина'', 

број 10/08), на седници одржаној дана 

05.09.2014. године, објављује 

 

 

ОГЛАС О ЈАВНОМ 

КОНКУРСУ 

за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа ''7. Јули'' 

Баточина, 

на период од четири године 

 

 

1. Подаци о јавном 

комуналном предузећу: 

Предузеће послује под 

пословним именом Јавно комунално 

предузеће ''7. Јули'' Баточина. 

Скраћено пословно име је ЈKП 

''7. јули'' Баточина. 

Седиште предузећа је у 

Баточини, ул. Краља Петра I бр. 21. 

ПИБ: 101220222 

Матични број: 07352930. 

Претежна шифра делатности је 

35.30 Снабдевање паром и 

климатизација. 
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2. Јавни конкурс се спроводи за 

радно место: 

Директор Јавног комуналног 

предузећа ''7. Јули'' Баточина, чији је 

оснивач Општина Баточина. 

 

3.  Место рада: Баточина, 

Краља Петра I бр. 21 

 

4. Право пријављивања имају 

сви заинтересовани кандидати, који 

осим општих услова прописаних 

одредбама Закона о раду (''Сл. 

гласник РС'', број 24/05, 61/05 и 54/09) 

испуњавају и следеће посебне услове:  

- да има високо образовање 

стечено на oсновним студијама у 

трајању од најмање четири године, 

- да има најмање три године 

радног искуства на руководећим 

пословима;  

- да има радно искуство у 

комуналним делатностима најмање 3 

године,  

- да није члан органа 

политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке;  

- да није осуђивано за 

кривично дело против привреде, 

правног саобраћаја и службене 

дужности;  

- да лицу није изречена мера 

безбедности забране обављања 

делатности која је претежна делатност 

јавног предузећа;  

 

5. Уз пријаву са биографијом 

кандидати подносе:  

- уверење о држављанству 

Републике Србије; 

- извод из матичне књиге 

рођених; 

- доказ о стручној спреми; 

- доказ о радном искуству; 

- доказ да има општу 

здравствену способност; 

- писана изјава кандидата дата 

под материјалном и кривичном 

одговорношћу, оверена од стране 

надлежног органа, да није члан органа 

политичке странке, односно да му је 

одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

- уверење надлежног суда да 

није осуђиван за кривично дело на 

безусловну казну затвора  у трајању 

од најмање шест месеци, односно да 

се против њега не води истрага и да 

није подигнута оптужница за 

кривично дело за које је прописана 

казна затвора; 

-  Програм који намеравају да 

остваре у циљу развоја и повећања 

добити Јавног комуналног предузећа; 

Сви докази прилажу се у 

оригиналу или у фотокопији која је 

оверена у општини или у суду. 

  

6. У изборном поступку 

проверава се поседовање знања из 

области које су надлежност и 

одговорност директора јавног 

предузећа сходно важећим законским 

прописима, као и стручних, 

организационих и других 

способности неопходних за успешно 

организовање и обављање функције 

директора. 

 

7. Рок за подношење пријава на 

конкурс: 

Пријава са биографијом и 

доказима о испуњености услова 

подноси се у року од 30 дана од дана 

објављивања јавног конкурса у 

''Службеном гласнику РС''. Рок 

почиње да тече наредног дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику 

РС'' . 
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8. Адреса на коју се подносе 

пријаве на јавни конкурс: 

Општина Баточина, ул. Краља 

Петра I број 37, 34227 Баточина, са 

назнаком ''Комисији за именовање 

директора - Пријава на јавни конкурс 

за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа ''7. Јули'' 

Баточина''. 

Пријаве се подносе у 

затвореним ковертама и морају се 

предати путем поште или преко 

писарнице Општинске управе 

општине Баточина.  

 

9. Лице задужено за давање 

обавештења о јавном конкурсу: 

Слађана Рајковић, број телефона 

034/6842-324. 

  

10. Напомене: 

Пријаве уз које нису 

приложени сви тражени докази у 

оригиналу или фотокопији овереној у 

општини или у суду, као и непотпуне, 

неразумљиве и неблаговремене 

пријаве биће одбачене закључком 

против кога није допуштена посебна 

жалба. 

Јавни конкурс спроводи 

Комисија за именовања коју је 

образовала Скупштина општине 

Баточина. 

Изборни поступак може да се 

спроведе у више делова, уз 

организовање усменог разговора са 

кандидатима или на други 

одговарајући начин, о чему ће 

Комисија благовремено обавестити 

кандидате. 

  Овај оглас објављује се у 

„Службеном гласнику Републике 

Србије“, најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на 

целој територији Републике Србије и 

на званичној интернет презентацији 

општине Баточина, 

www.sobatocina.org.rs  

 

 

На основу члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07), члана 

54. став 2. и 55. став 1. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања (''Сл. гласник РС'', бр. 

72/2009, 52/2011) и члана 36. став 1. 

тачка 9. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана  05.09.2014. године, 

донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу чланова Школског 

одбора Средње школе ''Никола 

Тесла'' Баточина 

 

 

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ 

чланови Школског одбора Средње 

школе ''Никола Тесла'' Баточина, због 

истека мандата, закључно са 

20.09.2014. године, и то: 

 

А) Из реда представника локалне 

самоуправе: 

 

1. Јулијана Раденковић из 

Баточине,  

2. Снежана Димитријевић из 

Баточине, 

3. Рајко Милошевић из Брзана,  

 

Б) Из реда запослених: 

 

1. Бојана Ђорђевић, мр. физичких 

наука, из Крагујевца, 
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2. Соња Стојановић, проф. 

немачког језика из Баточине, 

3. Драган Маринковић из 

Баточине            

 

В) Из реда родитеља: 

 

1. Љиљана Јоцић, трговац из 

Баточине, 

1. Драган Васић ТТ техничар из 

Баточине,  

2. Јелена Живковић, трговински 

техничар из Баточине.  

 

II  Решење објавити у '' 

Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење 

овог решења садржан је у члану 32. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 

члану 36. став 1. тачка 9. Статута 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 

10/08), којима је прописано да 

чланове Управног одбора именује и 

разрешава оснивач, као и члану  54.  

Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл. гласник 

РС'', број 72/09 52/2011 и 55/2013) 

којим је прописано да чланове органа 

управљања установе именује и 

разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе.  

Одредбама члана 55. став 1. 

Закона о основама система 

образовања и васпитања прописано је 

да мандат органа управљања траје 

четири године. 

 На основу свега напред 

наведеног, донето је решење као у 

диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 112-17/14-01 од 05.09.2014. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

 

 На основу члана 32. 

став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 

129/07), члана 54.  Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Сл. 

гласник РС'', број 72/09) и члана 36. 

став 1. тачка 9. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 10/08), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 05.09.2014. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ 

 ''НИКОЛА ТЕСЛА''  БАТОЧИНА 

 

            I ИМЕНУЈУ СЕ чланови 

Школског одбора Средње школе 

''Никола Тесла'' Баточина, на 

мандатни период од четири године, 

почев од 21.09.2014. године, и то: 

 

А)  Из реда представника 

локалне самоуправе: 

 

1.  Милутин Тасић из Баточине 

2.  Јулијана Раденковић из 

Баточине 

3.  Рајко Милошевић из Брзана 

 

            Б) Из реда запослених: 
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1. Бојана Ђорђевић, проф. 

физике из Крагујевца, 

2. Душан Поповић, проф. 

музичке културе из Баточине  

3. Ивана Арсић, 

проф.психологије из Лапова,  

 

В) Из реда родитеља: 

 

1.  Љубиша Милетић, 

професионални војник из Баточине 

2.  Душан Радовановић, дипл. 

ветеринар из Баточине 

3.  Данијела Николић, трговац 

из Баточине, 

 

            II  Школски одбор изабраће 

председника школског одбора из реда 

својих чланова на првој седници. 

 

III  Решење објавити у '' 

Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење 

овог решења садржан је у члану 32. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07), 

члану 36. став 1. тачка 9. Статута 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 

10/08), којима је прописано да 

чланове Управног одбора именује и 

разрешава оснивач, као и члану  54.  

Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл. гласник 

РС'', број 72/09 52/2011 и 55/2013) 

којим је прописано да чланове органа 

управљања установе именује и 

разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе, а председника 

бирају чланови већином гласова од 

укупног броја чланова органа 

управљања. 

Одредбама члана 54. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања, између осталог, прописано 

је да орган управљања има девет 

чланова, укључујући и председника, 

који чине по три представника 

запослених, родитеља и јединице 

локалне самоуправе.  

На основу свега напред 

наведеног, донето је решење као у 

диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 112-19/14-01 од 05.09.2014. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

  

 

 На основу члана 52. Закона о 

планирању и изградњи (''Сл.гласник 

РС'', бр. 72/09, 81/09 испр. 64/10-

одлука УС, 24/2011 и 121/2012) и 

члана 36. став 1. тачка 6. Статута 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', 10/08), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној  дана 05.09.2014. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА  

 

 

 I РАЗРЕШАВА СЕ Иван 

Радуловић дипл. инж. архитектуре из 

Крагујевца, дужности члана  

Комисије за планове општине 

Баточина, због поднете оставке. 
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 II Решење ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

       III   Решење доставити: 

именованoм и архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење 

овог решења садржан је у члану 52. 

Закона о планирању и изградњи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 

испр. 64/10-одлука УС, 24/2011 и 

121/2012) којим је прописано да ради 

обављања стручних послова у 

поступку израде и спровођења 

планских докумената, као и давања 

стручног мишљења по захтеву 

надлежних органа управе, скупштина 

јединице локалне самоуправе образује 

Комисију за планове, члана 36. став 1. 

тачка 6. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', 10/08) којим је прописано 

да Скупштина општине у складу са 

законом доноси прописе и друге 

опште акте. 

Дана 29.08.2014. године, Иван 

Радуловић, дипл. инж. архитектуре из 

Крагујевца поднео је оставку на место 

члана Комисије за планове општине 

Баточина због одласка на привремени 

рад у иностранство. Оставка је 

заведена под бројем 020-555/14-01. 

На основу напред наведеног 

одлучено је као у диспозитиву 

решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 112-18/14-01 од 05.09.2014. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко Ђокић 

На основу члана 52. Закона о 

планирању и изградњи (''Сл.гласник 

РС'', бр. 72/09, 81/09 испр. 64/10-

одлука УС, 24/2011 и 121/2012) и 

члана 36. став 1. тачка 6. Статута 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', 10/08), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној  дана 05.09.2014. 

године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА  

 

 

 I ИМЕНУЈЕ СЕ Ивана 

Богдановић, дипл. грађевински 

инжењер из Жировнице, за члана  

Комисије за планове општине 

Баточина. 

   

II Мандат именоване из става I 

oвог решења трајаће до истека 

мандата Комисије за планове општине 

Баточина, именоване Решењем 

Скупштине општине Баточина број 

112-10/13-01 од 15.03.2013.године. 

 

 III Решење ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

       IV   Решење доставити: 

именованoм и архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење 

овог решења садржан је у члану 52. 

Закона о планирању и изградњи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 

испр. 64/10-одлука УС, 24/2011 и 
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121/2012) којим је прописано да ради 

обављања стручних послова у 

поступку израде и спровођења 

планских докумената, као и давања 

стручног мишљења по захтеву 

надлежних органа управе, скупштина 

јединице локалне самоуправе образује 

Комисију за планове, члана 36. став 1. 

тачка 6. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', 10/08) којим је прописано 

да Скупштина општине у складу са 

законом доноси прописе и друге 

опште акте. 

Дана 29.08.2014. године Иван 

Радуловић, дипл. инж. архитектуре из 

Крагујевца поднео је оставку на место 

члана Комисије за планове општине 

Баточина због одласка на привремени 

рад у иностранство, те се уместо 

разрешеног Ивана Радуловића из 

Крагујевца за члана Комисије за 

планове општине Баточина именује 

Ивана Богдановић, дипл. грађевински 

инжењер из Жировнице. 

На основу напред наведеног 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 112-20/14-01 од 05.09.2014. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

На основу члана 50. став 2. и 3.  

Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', број 119/12), 

члана 25. Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа ''Лепеница Баточина'' 

Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 5/14 ) и члана 

36. став 1. тачка 6. и 8. Статута 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 

10/08), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 05.09.2014. 

године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о давању сагласности на Програм 

пословања  

Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' Баточина за 2014. 

годину 

 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на 

Програм пословања Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' Баточина за 

2014. годину, који је донео Надзорни 

одбор Јавног предузећа ''Лепеница 

Баточина'' Баточина, на седници 

одржаној дана 03.09.2014.године, 

заведен под бројем 06/09. 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-598/14-01 од 05.09.2014. 

године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове 

одлуке садржан је у члану 50. став 2. 

и 3.  Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник РС'', број 119/12), 

члана 25. Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа ''Лепеница Баточина'' 

Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 5/14 ) којима 

је прописано да за сваку календарску 

годину јавно предузеће и зависно 

друштво капитала чији је оснивач 

јавно предузеће доносе годишњи 

програм пословања и достављају га 

оснивачу ради давања сагласности. 

Програм се сматра донетим када на 

њега сагласност да оснивач.  

Надзорни одбор Јавног 

предузећа ''Лепеница Баточина'' 

Баточина, на седници одржаној дана 

03.09.2014. године, донео је Програм 

пословања Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' Баточина,за 

2014. годину. 

По давању сагласности на 

Програм пословања  Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' Баточина,за 

2014. годину, од стране оснивача, 

исти се доставља надлежним 

министарствима у складу са важећим 

прописима. 

________________________________ 

 

 На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник 

РС'', број 129/07), члана 209. Закона о 

општем управном поступку (''Сл. лист 

СРЈ '', 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник 

РС", бр. 30/2010), и члана 36. Статута 

општине Баточина  (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 

10/08), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 05.09.2014. 

године, донела је 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о исправци техничке грешке у 

Одлуци о покретању поступка  

јавно-приватног партнерства 

 

 

 

 

 I    У Одлуци о покретању 

поступка јавно-приватног партнерства 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 7/14) исправља се 

техничка грешка тако што се: 

 

- У члану 1. уместо речи: 

''без елемената концесије'', 

уписују речи: ''са 

елементима концесије''. 

 

            II   У осталом делу Одлука 

о о покретању поступка јавно-

приватног партнерства, остаје 

непромењена. 

 

III Овај закључак објавити 

у ''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-613/14-01 од 05.09.2014. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

    Бранко Ђокић 
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На основу члана 32. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл. гласник 

РС'', број 129/07), члана 209. Закона о 

општем управном поступку (''Сл. лист 

СРЈ '', 33/97 и 31/2001 и "Сл. гласник 

РС", бр. 30/2010), и члана 36. Статута 

општине Баточина  (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 

10/08), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 05.09.2014. 

године, донела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

о исправци техничке грешке у 

Одлуци о начину ангажовања и 

исплате накнада стрелцима 

противградне заштите 

 

 I    У Одлуци о начину 

ангажовања и исплате накнада 

стрелцима противградне заштите 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 7/14) исправља се 

техничка грешка тако што се: 

 

-У члану 2. после речи: ''Право на 

накнаду у висини 10.000,00 (десет 

хиљада динара) нето по стрелцу са 

припадајућим порезом,'', додаје реч: 

''месечно''. 

 

            II   У осталом делу Одлука 

о начину ангажовања и исплате 

накнада стрелцима противградне 

заштите, остаје непромењена. 

 

III Овај закључак објавити 

у ''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-614/14-01 од 05.09.2014. 

године                                

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко Ђокић 
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