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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
02.04.2014. године 

ГОДИНА 2014. 
БРОЈ 4 

На основу члана 7. став 2. и 

члана 20. став 1. тачка 5. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“ бр. 129/07), члана 9. Закона о 

комуналним делатностима (''Сл. 

гласник РС''", бр. 88/2011) члана 17. и 

23. став 1. тачка 5. Статута општине 

Баточина („Сл.гласник РС“ бр. 10/08), 

и члана 43. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 8/12), Општинско 

веће општине Баточина на седници 

одржаној дана 01.04.2014. године, 

донело је 

 

О Д Л У К У 

О ВОДОСНАБДЕВАЊУ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

Члан 1. 

Послови снабдевања водом за 

пиће и дистрибуције воде на 

територији општине Баточина, 

повериће се ЈКП-у „Водовод и 

канализација“ из Крагујевца, као 

вршиоцу комуналне делатности који 

испуњава услове у погледу техничко - 

технолошке опремљености и 

кадровске, односно стручне 

оспособљености за вршење повереног 

посла, на начин прописан законом, 

подзаконским актима и прописима 

које донесу општински органи. 

                                                                 

 

 

Члан 2. 

Поверавање обављања 

комуналне делатности сакупљања, 

пречишћавања и дистрибуције воде на 

територији општине Баточина, 

извршиће се на основу одлуке 

Скупштине општине Баточина о 

начину обављања комуналне 

делатности и уговора о поверавању. 

 

Члан 3. 

Општина Баточина, с једне 

стране и  ЈКП „Водовод и 

канализација“ Крагујевац, с друге 

стране, закључиће уговор којим ће се 

прописати услови и временски рок 

важења поверених послова ЈКП-у 

„Водовод и канализација“ Крагујевац, 

као и остала права и обавезе, у 

пословима управљања водоводним 

системом Баточина. 
   

 Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 
            

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-228/14-01 дана 01.04.2014. 

године 

ПРЕДСЕДНИК 

 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
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1. Одлука о водоснабдевању на територији општине Баточина................................1 
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Издавач: Скупштина општине Баточина 

Уредник: Милица Митровић 


