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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
22.11.2013. године 

ГОДИНА 2013. 
БРОЈ 14 

 

 На основу члана 36. Закона о 

превозу у друмском саобраћају 

(''Службени гласник РС'' бр.46/1995, 

66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 

31/2011) и члана 34. Одлуке о  ауто такси 

превозу путника на територији општине 

Баточина (''Службени гласник општине 

Баточина'', 13/13), и члана 43. став 1. 

Пословнуика о раду Општинског већа 

општине Баточина, Општинско веће 

општине Баточина на седници одржаној 

дана 19.11.2013. године, донело је   
 

 

О Д Л У К У 

 

о утврђивању економски најниже цене 

у оквиру такси тарифе по којој се 

ауто-такси превоз мора обављати на 

територији оптине Баточина 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђује се 

економски најнижа цена  у оквиру такси 

тарифе по којој се мора обављати ауто - 

такси превоз путника на територији 

општине Баточина и  

то: 

 

Редни 

број 

Назив Тарифа 1 Тарифа 2 

1. Старт 50,00 50,00 

2. Вожња по километру 50,00 60,00 

3. Чекање по часу 400,00 400,00 

 

Тарифа 1. примењује се у 

времену од 05,00 до 22,00 часова 

Тарифа 2. примењује се у 

времену од 22,00 до 5,00 часова и у дане 

државних и верских празника који се 

празнују у Републици Србији, на целој 

територији општине Баточина. 

 

Члан 2. 

 

Ауто-такси превозници су дужни 

да Општинској управи надлежној за 

послове саобраћаја доставе на оверу 

Ценовник такси превоза и да своје 

мерне инструменте ускладе са овом 

одлуком  у року од 15 дана од дана  

објављивања ове Одлуке у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у  

''Службеном гласнику општине 

Баточина''.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020- 712/13-01 од 19.11.2013. 

године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
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На основу члана 56. Закона о 

превозу у друмском саобраћају (''Сл. 

гласник РС'', број 46/95, 66/2001, 

61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011) и 

члана 5. Одлуке о ауто такси превозу 

путника на територији општине 

Баточина (''Службени гласник општине 

Баточина'', број 13/13) 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 19.11.2013. 

године донело је  

 

ОДЛУКУ 

 О ОДРЕЂИВАЊУ АУТО-ТАКСИ 

СТАЈАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком одређују се ауто-

такси стајалишта на територији 

општине Баточина. 

 

Члан 2. 

Одређују се ауто-такси стајалишта са укупно 18 такси места на територији 

општине Баточина на следећим локацијама: 

 

 

Члан 3. 

Обавезује се ЈКП „7.Јули“ из 

Баточине да хоризонталну и вертикалну 

сигнализацију прилагоди саобраћајно-

техничким условима за оптимално 

организовање ауто-такси превоза 

путника на територији општине 

Баточина у року од 30 дана од 

доношења Одлуке и то: 

- Површина за засутављање ауто-

такси возила обележава се 

хоризонталном ознаком V-26.3 и 

саобраћајним знаком III-32 коме 

се додају две допунске табле, од 

којих на једној пише „само за 

ТАХI возила“ а на другој број 

такси места која су означена на  

ауто-такси стајалишту. 

                                                            

Члан 4. 

 

Надзор над спровођењем ове 

Одлуке врши саобраћајна инспекција 

општине Баточина и инспекција за 

локалне и некатегорисане путеве као и 

Полицијска управа Баточина- Одељење 

саобраћајне полиције. 

Редни број Локација стајалишта Број места 

1.  Улица Краља Петра I, код Карађорђевог трга 10 

2.  Улица Цара Душана, код Аутобуске станице 5 

3.  Улица Његошева, код Дома здравља 3 

Укупно  18 
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Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у  

''Службеном гласнику општине 

Баточина''.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-713/13-01 од 19.11.2013. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 

 
 На основу члана 9. Закона 

о штрајку (Сл. гласник РС бр.101/2005) 

и чл. 43. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

(''Сл. гласник општине Баточина'', број 

8/12), Општинско веће општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

19.11.2013. године, донело је  

 

ОДЛУКУ 

 

О МИНИМУМУ ПРОЦЕСА РАДА  

ЗА ВРЕМЕ ШТРАЈКА 

У ЈКП ,,7. ЈУЛИ“ БАТОЧИНА 

 

 

Члан 1. 

 

        Овом Одлуком утврђује се 

минимум процеса рада у складу са 

чланом 9. Закона о штрајку, где је 

комунална делатност од јавног интереса 

чији би прекид рада због природе посла 

могао да угрози живот и здравље људи, 

и да нанесе штету великих размера, па 

право на штрајк запослени могу да 

остваре ако се испуне и посебни услови 

утврђени Законом. 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

        Минимум процеса рада за време 

штрајка у ЈКП ,,7Јули“ Баточина 

обезбеђује се тако што ће се: 

 

- чишћење улица, тротоара, трга и 

других јавних површина вршити 

према Програму одржавања јавне 

хигијене редукованим на два 

радника (чистача), 

- са зелених површина у општини 

Баточина у складу са програмом 

одржавања зелених површина а 

за све остало, одржавање 

паркова, трга, кошење травних 

површина, орезивање дрвореда, 

живе ограде, редукује се на два 

радника косача и једног возача 

трактора, 

- у служби зимског одржавање 

путева радиће по један возач и 

два помоћна радника у две 

смене, 

- радници ангажовани на 

сахрањивању радиће редовно, а 

одржавање гробља редуковано 

на 30% од редовних послова, 

- радници ангажовани у Градској 

капели као и у продавницама 

погребне опреме радиће редовно, 

- пијачне услуге вршити тако што 

ће радити инкасантска служба са 

100% ангажовања, 

- инкасантска служба и 

комерцијални сектор радиће са 

100 % капацитета, 

- на одржавању водоводне мреже 

радиће укупно четири радника и 

то један мајстор водоинсталатер, 
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два помоћна радника и возач 

грађевинске машине-ровокопач, 

- на одржавању канализације 

радиће два радника уз 

ангажовање цистерне за 

одчепљивање канализације, 

- у градској топлани где је грејна 

сезона у току у Баточини радиће 

по један ложач у две смене, један 

монтер, пословођа и електричар, 

- у управној згради за време 

штрајка радиће директор, радник  

на централи, благајник и још 

седам запослених. 

Члан 3. 

 

Запослене који су дужни да раде 

за време штрајка ради обезбеђења 

минимума процеса рада при 

прибављеном мишљењу штрајкачког 

одбора одређује директор Предузећа 

најкасније пет дана пре почетка 

штрајка. 

  

Члан 4. 

 

Надзор над применом ове Одлуке 

вршиће комунална инспекција 

Општинске управе општине Баточина. 

 

Члан 5. 

 

         Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-714/13-01 од 19.11.2013. 

године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

Радиша Милошевић 

На основу члана 20. став 1. тачка 

5. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07), 

члана 2.  3.и 4. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, 

број 88/11), члана 43. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 8/12)и одредаба Одлуке о 

промени оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа ''7. Јули'' 

Баточина (''Сл. гласник општине 

Баточина'', број 2/13, 7/13), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 19.11.2013. године, 

донело је 

 

 

О Д Л У К У  

О ПОВЕРАВАЊУ ДЕЛАТНОСТИ 

ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА  

У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ 

 

Члан 1. 

 

 Делатност одржавања свих 

путева на територији општине Баточина 

у зимском периоду, у ингеренцији 

Фонда за локалне и некатегорисане 

путеве, поверава се ЈКП-у ''7. Јули'' из 

Баточине, као вршиоцу комуналне 

делатности, основаном од стране 

општине. 

Члан 2. 

 

 О поверавању комуналне 

делатности из члана 1. ове одлуке 

закључиће се Уговор између Фонда за 

локалне и некатегорисане путеве, као 

управљача пута и ЈКП ''7. Јули'' 

Баточина, којим ће се регулисати 

међусобна права и обавезе и остала 

питања од значаја за обављање 

комуналне делатности која се поверава. 

 

Члан 3. 

 

У случају наступања вандредних 

околности, у којима ЈКП ''7. јули'' 

Баточина, својом расположивом 
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механизацијом не може да опслужи 

путеве на целокупној територији 

општине Баточина, задужује се, да као 

лице коме је поверено обављање ове 

делатности, спроведе законске 

процедуре за избор додатних 

подизвођача и ангажовање додатне 

механизације. 

 

Члан 4. 

 

 У случају да расположива 

средства Фонда за локалне и 

некатегорисане путеве не могу да 

задовоље потребе зимског одржавања 

путева, ЈКП ''7. Јули'' Баточина, ће се 

уговором ангажовати на територији 

сваке МЗ, а средства ће се обезбеђивати 

из прихода МЗ. 

Фонд за локалне и 

некатегорисане путеве, као овлашћени 

управљач путева, обавезује се да 

надокнади трошкове зимске службе 

Месним заједницама у случају 

наступања ванредних околности. 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-716/13-01 од 19.11.2013. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Радиша Милошевић 
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На основу члана 47. Закона о 

буџетском систему (''Службени гласник 

РС'', бр. 54/2009,73/2010, 101/2011 и 

93/2012), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

РС'', бр. 129/07) и члана 36. став 1. тачка 2. 

Статута општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточине'', бр. 10/08), 

Скупштина општине Баточина, на седници 

одржаној дана 20.11.2013. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о другој измени и допуни Одлуке о 

буџету општине Баточина за 2013. годину 

 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о Буџету општине Баточина за 

2013. годину бр. 400-569/12-01 од 

23.11.2012. године и Одлуци о првој измени 

и допуни Одлуке о буџету општине 

Баточина број 400-159/13-01 од 12.06.2013. 

године, врше се следеће измене и допуне: 

 

 У члану 1 врше се следеће измене: 

 

 

 

 

      Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Баточина за 2013. годину (у даљем 

тексту: буџет), састоје се од: 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 

     РАСХОДА И ИЗДАТАКА             у динарима 

 

Укупни приходи и примања остварени 

по основу продаје нефинансијске имовине       373.265.836,90 

Укупни расходи и издаци за набавку  

нефинансијске имовине         373.265.836,90 

 

Буџетски суфицит/дефицит       _____________ 

 

Издаци за набавку финансијске имовине 

(осим за набавку домаћих хартија од вредности)                                          ____________ 

 

Укупан фискални суфицит/дефицит       ____________ 

 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 

Примања од задуживања       _____________ 

 

Примања од продаје финансијске имовине     _____________ 

 

Издаци за набавку финансијске имовине     _____________ 

(за набавку домаћих хартија од вредности) 

 

Издаци за отплату главнице дуга        15.510.000,00 

 

Нето финансирањe         - 15.510.000,00 

 

Укупан фискални суфицит/дефицит 

плус нето финансирање                                                                                  

 

В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ  КОРИСНИКА     166.494.000,00 
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Члан 2. 

 

У члану 2. План прихода и примања буџета за 2013. годину, врше се допуне и измене 

које гласе: 

 

Ред. 

Број 

Екон. 

Клас. 
ПРИМАЊА И ПРИХОДИ 

РЕБАЛАНС 

2 
% 

1 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 129.230.000,00 34,62 

  711110 -порез на зараде 109.000.000,00   

  711120 -порез на приходе од самосталне делатности 6.000.000,00   

  711143 -порез на приходе од непокретности 5.000.000,00   

  711145 -порез од давања у закуп покретних ствари 150.000,00   

  711146 -порез на приходе од пољопривреде и шумарства 20.000,00   

  711147 -порез на земљиште 1.000.000,00   

  711148 -порез од непокретности по решењу ПУ 10.000,00   

  711161 -порез на приходе од осигурања лица 50.000,00   

  711180 -самодопринос 2.000.000,00   

  711190 -порез на друге приходе 6.000.000,00   

2 713 Порез на имовину 20.800.000,00 5,57 

  713120 - порез на имовину 12.000.000,00   

  713310 - порез на наслеђе и поклоне 2.000.000,00   

  713420 - порез на капиталне трансакције 6.800.000,00   

3 714 Порез на добра и услуге 9.485.000,00 2,54 

  714431 - комунална такса за коришћење рекламних паноа 50.000,00   

  714440 - средства за противпожарну заштиту 45.000,00   

  714513 - комунална такса за држање моторних возила 4.500.000,00   

  714514 

- годишња накнада за моторна возила, тракторе и 

прикључна возила 10.000,00   

  714543 -накнада за промену намене земљишта 2.000.000,00   

  714547 -накнада за загађивање животне средине 280.000,00   

  714552 - боравишна такса 100.000,00   

  714562 

- посебна накнада за заштиту и унапређење животне 

средине 2.500.000,00   

4 716 Други порези 10.000.000,00 2,68 

  716111 

-комунална такса за истицање фирме на пословном 

простору 10.000.000,00   

5 733 Текући трансфери од других нивоа власти 129.200.111,00 34,61 

  733151 -текући трансфери од других нивоа власти 112.600.111,00   

  733152 -остали трансфери у корист нивоа општина 5.800.000,00   

  733154 

-текући наменски трансфери од Републике у корист 

општина 7.900.000,00   

  733251 -капитални наменски трансфер 2.900.000,00   

6 741 Приходи од имовине 50.935.000,00 13,65 

  741150 -камате на средства консолидованог рачуна трезора 535.000,00   

  741510 -накнада за коришћење природних добара 7.700.000,00   

  741522 -накнада за коришћење пољопривредног земљишта 250.000,00   

  741526 -накнада за коришћење шума и шумског земљишта 50.000,00   

  741531 -комунална такса на кор. простора на јав. површинама 2.700.000,00   
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  741532 -комунална такса за кор. простора за паркирање 50.000,00   

  741534 -накнада за коришћење грађевинског земљишта 39.000.000,00   

  741535 -комунална такса за заузеће грађевинског материјала 650.000,00   

7 742 Приходи од продаје добара и услуга 7.650.000,00 2,05 

  742150 

-приходи од продаје добара и услуга или закупа од 

стране тржишних организација у корист нивоа општина  650.000,00   

  742251 -општинске административне таксе 6.000.000,00   

  742253 -накнада за уређивање земљишта 1.000.000,00   

8 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 6.300.000,00 1,69 

  743324 приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 6.000.000,00   

  743351 приходи од новчаних казни за у корист нивоа општина 300.000,00   

9 745 Мешовити и неодређени приходи 1.000.000,00 0,27 

  745151 -oстали приходи у корист нивоа општина 1.000.000,00   

10 841 Примања од продаје земљишта 6.600.000,00 1,77 

  841151 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 6.600.000,00   

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 371.200.111,00 99,45 

     

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 2.065.725,90 0,55 

     

УКУПНО  373.265.836,90 100,00 

 

 
Члан 3. 

 

У члану 3. – Посебан део, врше се следеће измене и допуне расхода буџета и то: 

 

На функцији 110 - Извршни и законодавни органи, раздео 1, глава 1 – Председник 

општине, врше се следеће измене: 

 

 У апропријацији  3, економске класификације 422 – Трошкови путовања, износ 

„400.000,00“ у колони 7 замењује се износом „100.000,00“; 

 У апропријацији  6, економске класификације 426 –Трошкови материјала и 

набавке горива, износ „1.000.000,00“ у колони 7 замењује се износом 

„700.000,00“; 

 

На функцији 110 - Извршни и законодавни органи, раздео 1, глава 2 – Општинско веће, 

врше се следеће измене: 

 У апропријацији  7, економске класификације 423 –Накнаде за рад чланова 

већа, износ „1.750.000,00“ у колони 7 замењује се износом „1.150.000,00“; 

 

На функцији 110- Извршни и законодавни органи, раздео 2, глава 1 – Скупштина 

општине, врше се следеће измене: 

 У апропријацији 10, економске класификације 421 – Стални трошкови, 

износ „300.000,00“ у колони 7 замењује се износом „200.000,00“; 

 У апропријацији 11, економске класификације 422 – Трошкови путовања 

изабраних лица, износ „260.000,00“ у колони 7 замењује се износом „50.000,00“; 

 У апропријацији 12, економске класификације 423 – Услуге по уговору, 

износ „5.760.000,00“ у колони 7 замењује се износом „5.310.000,00“; 

 У апропријацији 15, економске класификације 426 – Материјал, износ 

„1.600.000,00“ у колони 7 замењује се износом „1.150.000,00“; 
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 У апропријацији 16, економске класификације 472 – Накнада за социјалну 

заштиту из буџета, износ „4.660.970,41“ у колони 7 замењује се износом 

„6.250.000,00“; 

 У апропријацији 18, економске класификације 512 – Инвестирање у основна 

средства и опрему, износ „2.000.000,00“ у колони 7 замењује се износом 

„1.000.000,00“; 

 

 

На функцији 130- Опште услуге, раздео 3, глава 1 – Општинска управа, врше се следеће 

измене: 

 У апропријацији 21, економске класификације 413 – Накнаде у натури, 

износ „50.000,00“ у колони 7 замењује се износом „10.000,00“; 

 У апропријацији 22, економске класификације 414 – Социјална давања 

запосленима, износ „1.300.000,00“ у колони 7 замењује се износом „700.000,00“; 

 У апропријацији 23, економске класификације 415 – Накнаде за запослене 

(превоз), износ „650.000,00“ у колони 7 замењује се износом „600.000,00“; 

 У апропријацији 25, економске класификације 421 – Стални трошкови, 

износ „14.550.621,91“ у колони 7 замењује се износом „22.970.000,00“; 

 У апропријацији 26, економске класификације 422 – Трошкови путовања, 

износ „700.000,00“ у колони 7 замењује се износом „400.000,00“; 

 У апропријацији 27, економске класификације 423 – Услуге по уговору, 

износ „4.426.000,00“ у колони 7 замењује се износом „5.426.000,00“; 

 У апропријацији 28, економске класификације 424 – Специјализоване 

услуге, износ „3.300.000,00“ у колони 7 замењује се износом „1.000.000,00“;  

 У апропријацији 29, економске класификације 425 – Расходи за текуће 

одржавање, износ „1.100.000,00“ у колони 7 замењује се износом „700.000,00“; 

 У апропријацији 31, економске класификације 482 – Порези и обавезне 

таксе, износ „200.000,00“ у колони 7 замењује се износом „150.000,00“; 

 У апропријацији 32, економске класификације 483 – Новчане казне по 

решењу судова и  суд. тела, износ „1.500.000,00“ у колони 7 замењује се износом 

„2.600.000,00“; 

 У апропријацији 33, економске класификације 485 – Накнада штете за 

повреде, износ „300.000,00“ у колони 7 замењује се износом „400.000,00“; 

 У апропријацији 34, економске класификације 511 – Средства за 

инвестиционо одржавање зграде, износ „3.700.000,00“ у колони 7 замењује се износом 

„4.500.000,00“; 

 У апропријацији 36, економске класификације 541 – Земљиште, износ 

„1.000.000,00“ у колони 7 замењује се износом „300.000,00“; 

 

На функцији 170 – Трансакције јавног дуга, раздео 3, глава 1.2 – Трансакције јавног 

дуга, врше се следеће измене: 

 У апропријацији 39, економске класификације 441 – Отплата камате 

осталим домаћим кредиторима, износ „200.000,00“ у колони 7 замењује се износом 

„30.000,00“; 

 

 У разделу 3, глава 2, на функцији 912  – Основно образовање, врше се следеће измене и 

допуне:  

 У апропријацији 42, економске класификације 463 – Основно образовање, 

износ „19.098.000,00“  у колони 7 замењује се износом „22.798.000,00“, а по 

подекономским класификацијама, износи се мењају како следи: 
                                                                        Одлука                Ребаланс 

 

413-418 - Расходи за запослене 2.054.000,00 1.800.000,00 
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На функцији 820 –Услуге културе, раздео 4, глава 1 – Културни центар, врше се следеће 

измене: 

 У апропријацији 46, економске класификације 415 – Накнаде трошкова за 

превоз запослених, износ „100.000,00“ у колони 7 замењује се износом „55.000,00“; 

 У апропријацији  47, економске класификације 416 – Награде, бонуси и 

остали пословни расходи , износ „30.000,00“ у колони 7 замењује се износом 

„25.000,00“; 

 У апропријацији  48, економске класификације 421 – Стални трошкови, 

износ „1.300.000,00“ у колони 7 замењује се износом „1.250.000,00“; 

 У апропријацији  50, економске класификације 423 – Услуге по уговору, 

износ „2.510.000,00“ у колони 7 замењује се износом „1.960.000,00“; 

 У апропријацији  52, економске класификације 425 – Текуће поправке и 

одржавање , износ „500.000,00“ у колони 7 замењује се износом „100.000,00“; 

 У апропријацији  54, економске класификације 482 – Остали порези и 

обавезне таксе, износ „120.000,00“ у колони 7 замењује се износом „100.000,00“; 

 У апропријацији  55, економске класификације 511 – Инвестиционо 

одржавање зграде, износ „2.000.000,00“ у колони 7 замењује се износом „400.000,00“; 

 

На функцији 820 – Услуге културе, раздео 4, глава 2 – Библиотека, врше се следеће 

измене: 

 У апропријацији 60, економске класификације 414 – Социјална давања 

запосленима, износ „330.000,00“ у колони 7 замењује се износом „50.000,00“; 

 У апропријацији 61, економске класификације 415 – Накнаде трошкова 

запосленима, износ „110.000,00“ у колони 7 замењује се износом „70.000,00“; 

 У апропријацији  62, економске класификације 416 – Награде, бонуси и 

остали пословни расходи , износ „40.000,00“ у колони 7 замењује се износом 

„80.000,00“; 

 У апропријацији  63, економске класификације 421 – Стални трошкови, 

износ „516.880,00“ у колони 7 замењује се износом „576.880,00“; 

 У апропријацији  64, економске класификације 422 – Трошкови путовања, 

износ „174.000,00“ у колони 7 замењује се износом „184.000,00“; 

 У апропријацији 65, економске класификације 423 – Услуге по уговору, 

износ „1.270.100,00“ у колони 7 замењује се износом „1.200.100,00“; 

 У апропријацији  66, економске класификације 424 – Специјализоване 

услуге, износ „60.000,00“ у колони 7 замењује се износом „10.000,00“; 

 У апропријацији 67, економске класификације 425 – Текуће поправке и 

одржавање, износ „420.000,00“ у колони 7 замењује се износом „370.000,00“; 

 У апропријацији  71, економске класификације 515 – Књиге и литература, 

износ „510.000,00“ у колони 7 замењује се износом „610.000,00“; 
 

На функцији 911 – Предшколско образовање, раздео 4, глава 3 – Друштвена брига о 

деци, врше се следеће измене: 

421 - Стални трошкови 6.660.000,00 11.200.000,00 

422 - Трошкови путовања 3.390.000,00 3.062.000,00 

423 - Услуге по уговору 2.665.000,00 2.665.000,00 

424 - Специјализоване услуге 255.000,00 150.000,00 

425 - Текуће поправке и одржавање 1.021.000,00 1.021.000,00 

426 - Материјал 1.288.000,00 2.000.000,00 

48 - Остали расходи 965.000,00 100.000,00 

5 - Издаци за нефинансијску имовину 800.000,00 800.000,00 
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 У апропријацији 75, економске класификације 423 – Услуге по уговору, 

износ „704.820,00“ у колони 7 замењује се износом „800.000,00“; 

 У апропријацији 76, економске класификације 425 – Текуће поправке и 

одржавање, износ „50.000,00“ у колони 7 замењује се износом „200.000,00“; 

 У апропријацији 78, економске класификације  511– Инвестиционо 

одржавање зграде, са износом „50.000,00“, брише се; 

 У апропријацији 79, економске класификације 512 – Машине и опрема, 

износ „150.000,00“ у колони 7 замењује се износом „100.000,00“; 

 У апропријацији 128, економске класификације 421 – Стални трошкови, 

износ „700.000,00“ у колони 7 замењује се износом „1.020.000,00“; 

 У апропријацији 129, економске класификације 426 – Материјал, износ 

„1.095.486,45“ у колони 7 замењује се износом „1.717.809,77“; 

 На поменутој функцији у оквирима главе 4.3, додаје се нова апропријација 

са редним бројем 131, економске класификације 483 – Новчане казне и пенали по 

решењу судова, са износом „600.000,00“; 

 

На функцији 810 – услуге рекреације и спорта, раздео 4, глава 5 – Канцеларија за спорт, 

врше се следеће измене: 

 У апропријацији 81, економске класификације 481, износ „13.991.527,00“ у 

колони 7 замењује се износом „18.700.000,00“; 

 

 

 

На функцији 130 – Опште услуге, раздео 4, глава 1.1. – Социјална заштита, врше се 

следеће измене: 

 У апропријацији 85, економске класификације 472 – Једнократна помоћ, 

износ „1.092.000,00“ у колони 7 замењује се износом „1.220.000,00“; 

 

На функцији 130 – Опште услуге, раздео 5, глава 2 – Дотације невладиним 

организацијама, врше се следеће измене: 

 У апропријацији 86, економске класификације 481 – Дотације невладиним 

организацијама, износ „8.690.400,00“  у колони 7 замењује се износом „7.690.400,00“, а 

по подекономским класификацијама, износи се мењају како следи: 
                                                                                                        Одлука              

Ребаланс 

Општинска организација Црвеног крста 800.000,00 600.000,00 

Општинска организација пензионера 150.000,00 50.000,00 

Међуопштинска организација глувих 30.000,00 30.000,00 

Међуопштинска организација слепих 60.000,00 30.000,00 

Међуопштинска организација цивилних инвалида рата 50.000,00 30.000,00 

Савез ампутираца Србије 60.000,00 30.000,00 

Стална конференција градова и општина 120.000,00 110.000,00 

Културно уметничка друштва 500.000,00 700.000,00 

Верски објекти 800.000,00 600.000,00 

Удружење пољопривредника 2.450.400,00 2.450.400,00 

Клуб књижевника 100.000,00 50.000,00 

Удружење "Златне руке" 200.000,00 100.000,00 

НВО 1.600.000,00 1.560.000,00 

Удружења грађана 1.000.000,00 1.000.000,00 

Регионална агенција за економски развој 770.000,00 350.000,00 
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На функцији 610 - Стамбени развој, раздео 6, глава 1 – Фонд за локалне некатегорисане 

путеве, врше се следеће измене: 

 У апропријацији 87, економске класификације 421 – Стални трошкови, 

износ „200.000,00“ у колони 7 замењује се износом „120.000,00“; 

 У апропријацији 88, економске класификације 422 – Трошкови путовања, 

износ „30.000,00“ у колони 7 замењује се износом „20.000,00“; 

 У апропријацији 89, економске класификације 423 – Услуге по уговору, 

износ „515.000,00“ у колони 7 замењује се износом „485.000,00“; 

 У апропријацији 90, економске класификације 424 – Специјализоване 

услуге, износ „7.000.000,00“ у колони 7 замењује се износом „6.850.000,00“; 

 У апропријацији 92, економске класификације 426 – Материјал, износ 

„440.000,00“ у колони 7 замењује се износом „380.000,00“; 

 У апропријацији 93, економске класификације 482 – Порези и обавезне 

таксе, износ „50.000,00“ у колони 7 замењује се износом „300.000,00“; 

 У апропријацији 96, економске класификације 511 – Инвестиционо 

одржавање, износ „38.545.000,00“ у колони 7 замењује се износом „31.140.000,00“; 

 

На функцији 620 - Развој заједнице, раздео 6, глава 2 – Фонд за комуналну делатност, 

врше се следеће измене и допуне: 

 У апропријацији 100, економске класификације 421 – Стални трошкови, 

износ „34.950.000,00“ у колони 7 замењује се износом „36.359.616,00“; 

 У апропријацији 101, економске класификације 422 – Трошкови путовања, 

износ „200.000,00“ у колони 7 замењује се износом „50.000,00“; 

 У апропријацији 102, економске класификације 423 – Услуге по уговору, 

износ „1.110.000,00“ у колони 7 замењује се износом „1.477.000,00“;  

 У апропријацији 103, економске класификације 424 – Специјализоване 

услуге, износ „1.680.000,00“ у колони 7 замењује се износом „1.340.000,00“; 

 У апропријацији 104, економске класификације 425 – Текуће поправке и 

одржавање, износ „1.750.000,00“ у колони 7 замењује се износом „3.100.000,00“; 

 У апропријацији 105, економске класификације 426 – Материјал, износ 

„445.000,00“ у колони 7 замењује се износом „580.000,00“; 

 У апропријацији 106, економске класификације 482 – Порези и обавезне 

таксе, износ „590.000,00“ у колони 7 замењује се износом „120.000,00“; 

 У апропријацији 108, економске класификације 511 – Инвестиционо 

одржавање, износ „29.000.000,00“ у колони 7 замењује се износом „21.870.000,00“; 

 У апропријацији 109, економске класификације 512 – Средства за набавку 

опреме, износ „2.000.000,00“ у колони 7 замењује се износом „900.000,00“; 

 Апропријација 110, економске класификације 513 – Остале некретнине и 

опрема са износом „1.500.000,00“, брише се; 

 У апропријацији 130, економске класификације 441 – Камате на куповине 

путем лизинга, износ „100.000,00“ у колони 7 замењује се износом „50.000,00“; 

 

На функцији 130- Опште услуге, раздео 6, глава 3 – Учешће општине у пројектима, 

врше се следеће измене: 

 У апропријацији 111, економске класификације 421 – Стални трошкови, 

износ „150.000,00“ у колони 7 замењује се износом „50.000,00“; 

 Апропријација 113, економске класификације 424 – Специјализоване 

услуге, брише се; 

 Апропријација 114, економске класификације 425 – Текуће поправке и 

одржавање, брише се; 

 У апропријацији 116, економске класификације 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета, износ „400.000,00“ у колони 7 замењује се износом „250.000,00“; 
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 Апропријација 117, економске класификације 482 – Порези и обавезне 

таксе, брише се; 

 Апропријација 118, економске класификације 512 – Средства за набавку 

опреме, брише се; 

 

На функцији 660  – Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту, 

раздео 6, глава 6, врше се следеће измене: 

 У апропријацији 122, економске класификације 451 – Јавни радови и 

субвенције, износ „16.399.000,00“ у колони 7 замењује се износом „20.900.000,00“. 

 

Члан 4. 

 

Предвиђеним изменама и допунама утврђеним у члану 3. ове Одлуке, извршиће 

се одговарајуће измене збирова у расходима буџета по функцијама, главама и разделима 

буџета. 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број 400-281/13-01 од 20.11.2013. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
 
 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', бр. 129/07) и члана 36. став 1. тачка 2. Статута општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточине'', бр. 10/08), на предлог Општинског већа општине Баточина, 

Скупштина општине Баточина, на седници одржаној дана 20.11.2013. године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

 

      Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Баточина за 2014. годину (у даљем 

тексту: буџет), састоје се од: 

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 

     РАСХОДА И ИЗДАТАКА        у динарима 

 

Укупни приходи и примања остварени 

По основу продаје нефинансијске имовине                   

388.050.000,00 
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Укупни расходи и издаци за набавку  

нефинансијске имовине                     

388.050.000,00 

 

Буџетски суфицит/дефицит       _____________ 

 

Издаци за набавку финансијске имовине 

(осим за набавку домаћих хартија од вредности)                                          ____________ 

 

Укупан фискални суфицит/дефицит       ____________ 

 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 

Примања од задуживања       _____________ 

 

Примања од продаје финансијске имовине     _____________ 

 

Издаци за набавку финансијске имовине     _____________ 

(за набавку домаћих хартија од вредности) 

 

Издаци за отплату главнице дуга                   17.500.000,00 

 

Нето финансирањe                   -17.500.000,00 

Укупан фискални суфицит/дефицит 

плус нето финансирање                                                                                  

В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ  КОРИСНИКА                 99.079.220,00          

 

Члан 2. 

 

       Укупна примања и приходи из члана 1. ове Одлуке, планирају се у следећим 

износима: 

 

Ред. 
Број 

Екон. 
Клас. 

ПРИМАЊА И ПРИХОДИ ПЛАН 2014 % 

1 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 132.420.000,00 34,12 

  711110 -порез на зараде 109.000.000,00   

  711120 -порез на приходе од самосталне делатности 6.500.000,00   

  711143 -порез на приходе од непокретности 5.000.000,00   

  711145 -порез од давања у закуп покретних ствари 150.000,00   

  711146 -порез на приходе од пољопривреде и шумарства 10.000,00   

  711147 -порез на земљиште 3.200.000,00   

  711148 -порез од непокретности по решењу ПУ 10.000,00   

  711161 -порез на приходе од осигурања лица 50.000,00   

  711180 -самодопринос 2.000.000,00   

  711190 -порез на друге приходе 6.500.000,00   

2 713 Порез на имовину 38.215.000,00 9,85 

  713120 - порез на имовину 29.415.000,00   

  713310 - порез на наслеђе и поклоне 2.000.000,00   

  713420 - порез на капиталне трансакције 6.800.000,00   

3 714 Порез на добра и услуге 15.530.000,00 4,00 

  714440 - средства за противпожарну заштиту 30.000,00   
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  714513 - комунална такса за држање моторних возила 5.300.000,00   

  714514 
- годишња накнада за моторна возила, тракторе и 
прикључна возила 3.000.000,00   

  714543 -накнада за промену намене земљишта 2.000.000,00   

  714547 -накнада за загађивање животне средине 0,00   

  714552 - боравишна такса 100.000,00   

  714562 
- посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 5.100.000,00   

4 716 Други порези 12.000.000,00 3,09 

  716111 
-комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 12.000.000,00   

5 733 Текући трансфери од других нивоа власти 125.896.135,00 32,44 

  733151 -текући трансфери од других нивоа власти 110.196.135,00   

  733152 -остали трансфери у корист нивоа општина 5.200.000,00   

  733154 
-текући наменски трансфери од Републике у корист 
општина 10.500.000,00   

6 741 Приходи од имовине 23.938.865,00 6,17 

  741150 -камате на средства консолидованог рачуна трезора 538.865,00   

  741510 -накнада за коришћење природних добара 7.700.000,00   

  741522 -накнада за коришћење пољопривредног земљишта 250.000,00   

  741526 -накнада за коришћење шума и шумског земљишта 50.000,00   

  741531 -комунална такса на кор. простора на јав. површинама 2.700.000,00   

  741532 -комунална такса за кор. простора за паркирање 50.000,00   

  741534 -накнада за коришћење грађевинског земљишта 12.000.000,00   

  741535 -комунална такса за заузеће грађевинског материјала 650.000,00   

7 742 Приходи од продаје добара и услуга 9.250.000,00 2,38 

  742150 
-приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране 
тржишних организација у корист нивоа општина  650.000,00   

  742251 -општинске административне таксе 6.600.000,00   

  742253 -накнада за уређивање земљишта 2.000.000,00   

8 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 7.300.000,00 1,88 

  743324 приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 7.000.000,00   

  743351 приходи од новчаних казни за у корист нивоа општина 300.000,00   

9 745 Мешовити и неодређени приходи 12.000.000,00 3,09 

  745151 -oстали приходи у корист нивоа општина 12.000.000,00   

10 841 Примања од продаје земљишта 9.500.000,00 2,45 

  841151 Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 9.500.000,00   

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 386.050.000,00 99,48 

     НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 2.000.000,00 0,52 

     
УКУПНО  388.050.000,00 100,00 
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Раздео Глава Ф-ја Поз. 
Екон. 
клас. 

ОПИС 
Средства из 
буџета 2014 

Средства из 
осталих   
прихода 

Укупна средства 
2014 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    110     ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ         

1 1.1       
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                         
(Заменик и Помоћник председника општине) 

6.421.645,00 0,00 6.421.645,00 1,65 

      1 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 3.275.362,00   3.275.362,00   

      2 412 Социјални доприноси (послодавац) 586.283,00   586.283,00   

      3 422 Трошкови путовања 400.000,00   400.000,00   

      4 423 Услуге по уговору 1.010.000,00   1.010.000,00   

          - Репрезентација 550.000,00       

          - Накнада заменику председника општине 460.000,00       

      5 425 Трошкови одржав. возила 350.000,00   350.000,00   

      6 426 Трошкови матер. и набавке горива 800.000,00   800.000,00   

  1.2       ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,34 

      7 423 Накнаде за рад чланова већа 1.300.000,00   1.300.000,00   

2 2.1       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 17.685.343,00 0,00 17.685.343,00 4,56 

      8 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 1.420.988,00   1.420.988,00   

      9 412 Социјални доприноси (послодавац) 254.355,00   254.355,00   

      10 421 Стални трошкови 200.000,00   200.000,00   

      11 422 Трошкови путов. изабраних лица 200.000,00   200.000,00   

      12 423 Услуге по уговору 5.960.000,00   5.960.000,00   

          - Накнада одб. комис. и рад. телима 1.000.000,00       

          - Накнада одборницима Скупштине 2.095.000,00 
 

    

          - Бруто накнада замен.председ.Скупштине 515.000,00 
 

    

          - Трошкови репрезентације 550.000,00 
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          - Промоција општине (Медији, сајам ЛС) 1.300.000,00 
 

    

          - Трошкови празника општине 500.000,00       

      13 424 Специјализоване услуге 100.000,00   100.000,00   

      14 425 Текуће поправке и одржавање 200.000,00   200.000,00   

      15 426 Материјал 1.600.000,00   1.600.000,00   

          - Материјални трошкови за Скупштину 800.000,00 
 

    

          - Набавка Сл. гласника и стр. литературе 200.000,00 
 

    

          - Трошкови матер. и набавке горива 600.000,00 
 

    

      16 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 5.250.000,00   5.250.000,00   

          - Накнаде за децу рођену у 2013.год 900.000,00 
 

    

          - Остале накнаде за образовање 350.000,00 
 

    

          - Посеб. род. додатак за незап. породиље 4.000.000,00       

      17 481 Финансирање политичких странака 500.000,00   500.000,00   

      18 512 Инвест. основ. средст. и опреме 2.000.000,00   2.000.000,00   

          Извор финансирања за функцију 110:         

        `01 Приходи из буџета 25.406.988,00 
 

    

          Укупно 25.406.988,00 
 

    

3 3.1 130     ОПШТИНСКА УПРАВА 52.597.787,00 0,00 52.597.787,00 13,55 

      19 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 21.240.728,00   21.240.728,00   

      20 412 Социјални доприноси (послодавац) 3.802.059,00   3.802.059,00   

      21 413 Накнаде у натури (маркице) 51.000,00   51.000,00   

      22 414 Соц. давања запосленима 1.326.000,00   1.326.000,00   

      23 415 Накнада за запослене (превоз) 663.000,00   663.000,00   

      24 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 255.000,00   255.000,00   

      25 421 Стални трошкови 11.360.000,00   11.360.000,00   

          - Комуналне услуге 4.500.000,00       

  
 

  
 

  - Расходи за енергију 3.780.000,00   
 

  

  
 

  
 

  - Расходи за телефон, интернет и ПТТ 1.260.000,00   
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  - Трошкови осигурања, чланарине и закупа 350.000,00   
 

  

          - Трошкови платног промета 1.470.000,00       

      26 422 Трошкови путовања 500.000,00   500.000,00   

      27 423 Услуге по уговору 4.100.000,00   4.100.000,00   

          - Уговорене услуге Општине 3.500.000,00       

  
 

  
 

  - Трошкови репрезентације 300.000,00   
 

  

          - Канцеларија за младе 300.000,00       

      28 424 Специјализоване услуге 1.000.000,00   1.000.000,00   

      29 425 Расходи за текуће одржавање 1.100.000,00   1.100.000,00   

      30 426 Материјални трошкови 2.100.000,00   2.100.000,00   

          - Трошкови горива 500.000,00       

          - Расходи за материјал 1.600.000,00       

      31 482 Порези и обавезне таксе 200.000,00   200.000,00   

      32 483 Новчане казне по решењу суд. и суд. тела 1.000.000,00   1.000.000,00   

      33 485 Накнаде штете за повреде 800.000,00   800.000,00   

      34 511 Средства за инвест. одрж. зграде 1.200.000,00   1.200.000,00   

      35 512 Средства за набавку опреме 900.000,00   900.000,00   

      36 541 Земљиште 1.000.000,00   1.000.000,00   

          Извор финансирања за функцију 130:   
 

    

        `01 Приходи из буџета 52.597.787,00 
 

    

        `04 Донације од осталих нивоа власти 0,00 
 

    

          Укупно Општинска управа 52.597.787,00       

  3.1.1 130     СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 1,93 

      37 499 Стална буџетска резерва 1.500.000,00   1.500.000,00 0,39 

      38 499 Текућа буџетска резерва 6.000.000,00   6.000.000,00 1,55 

          Извор финансирања за функцију 130:         

        `01 Приходи из буџета 7.500.000,00 
 

    

          Укупно 7.500.000,00       
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  3.1.2 170     ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ ДУГА 22.950.000,00 0,00 22.950.000,00 5,91 

      39 441 Отплата камате за лизинг 50.000,00   50.000,00   

      40 441 Отплата камате домаћим кредиторима 5.400.000,00   5.400.000,00   

      41 611 Отплата главнице домаћим пос. банкама 17.500.000,00   17.500.000,00   

          Извор финансирања за функцију 170:         

        `01 Приходи из буџета 22.950.000,00 
 

    

          Укупно 22.950.000,00       

  3.2 912 42 463 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 19.227.000,00 0,00 19.227.000,00 4,95 

          Донације и трансфери (са структуром)         

        
13-
18 - Расходи за запослене 665.000,00   665.000,00   

        421 - Стални трошкови 8.082.000,00 
 

8.082.000,00   

        422 - Трошкови службених путовања 5.250.000,00 
 

5.250.000,00   

        423 - Услуге по уговору 1.560.000,00 
 

1.560.000,00   

        424 - Специјализоване услуге 50.000,00 
 

50.000,00   

        425 - Текуће поправке и одржавање 750.000,00 
 

750.000,00   

        426 - Материјал 890.000,00 
 

890.000,00   

        441 - Отплата домаћих камата 0,00 
 

0,00   

        48 - Остали расходи 100.000,00 
 

100.000,00   

        5 - Издаци за нефинансијску имовину 1.880.000,00   1.880.000,00   

          Извор финансирања за функцију 912:   
 

    

        `01 Приходи из буџета 19.227.000,00 
 

    

          Укупно основно образовање 19.227.000,00       

  3.3 920 43 463 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 13.240.000,00   13.240.000,00 3,41 

          - Донације и трансфери (са структуром)         

        
13-
18 - Расходи за запослене 995.000,00   995.000,00   
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421 - Стални трошкови 4.930.000,00 
 

4.930.000,00   

      
 

422 - Трошкови службених путовања 580.000,00 
 

580.000,00   

      
 

423 - Услуге по уговору 605.000,00 
 

605.000,00   

      
 

424 - Специјализоване услуге 180.000,00 
 

180.000,00   

      
 

425 - Текуће поправке и одржавање 1.366.000,00 
 

1.366.000,00   

      
 

426 - Материјал 550.000,00 
 

550.000,00   

      
 

441 - Отплата домаћих камата 24.000,00 
 

24.000,00   

      
 

472 - Накнаде за соц. Заштиту 90.000,00 
 

90.000,00   

      
 

48 - Остали расходи 50.000,00 
 

50.000,00   

        5 - Издаци за нефинансијску имовину 3.870.000,00   3.870.000,00   

          Извор финанс. за функцију 920:   
 

    

        `01 Приходи из буџета 13.240.000,00 
 

    

          Укупно средње образовање 13.240.000,00       

4 4.1 820     КУЛТУРНО- ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР  11.545.256,00 1.265.946,00 12.811.202,00 2,98 

      44 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 4.118.116,00 479.985,00 4.598.101,00   

      45 412 Социјални доприноси (послодавац) 737.140,00 85.961,00 823.101,00   

      46 415 Накнада трошкова за превоз запослених 60.000,00   60.000,00   

      47 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 30.000,00   30.000,00   

      48 421 Стални трошкови 1.300.000,00 70.000,00 1.370.000,00   

      49 422 Трошкови путовања 100.000,00 150.000,00 250.000,00   

      50 423 Услуге по уговору 3.300.000,00 200.000,00 3.500.000,00   

      51 424 Специјализоване услуге 50.000,00 50.000,00 100.000,00   

      52 425 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 50.000,00 250.000,00   

      53 426 Материјални трошкови 150.000,00 150.000,00 300.000,00   

      54 482 Остали порези и обавезне таксе 100.000,00 30.000,00 130.000,00   

      55 511 Инвестиционо одржавање зграде 1.200.000,00   1.200.000,00   

      56 512 Машине и опрема 200.000,00   200.000,00   

          Извори финанс. за функцију 820:         
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        `01 Приходи из буџета 11.545.256,00 
 

    

        `04 Сопствени приходи 1.265.946,00 
 

    

          Укупно Културни центар 12.811.202,00       

  4.2 820     БИБЛИОТЕКА 8.066.415,00 0,00 8.066.415,00 2,08 

      57 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 3.473.279,00   3.473.279,00   

      58 412 Социјални доприноси (послодавац) 621.716,00   621.716,00   

      59 413 Накнаде у натури (маркице) 20.000,00   20.000,00   

      60 414 Социјална давања запосленима  310.000,00   310.000,00   

      61 415 Накнаде трошкова запосленима 87.000,00   87.000,00   

      62 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 70.000,00   70.000,00   

      63 421 Стални трошкови 669.720,00   669.720,00   

      64 422 Трошкови путовања 177.000,00   177.000,00   

      65 423 Услуге по уговору 1.055.500,00   1.055.500,00   

      66 424 Специјализоване услуге 20.000,00   20.000,00   

      67 425 Текуће поправке и одржавање 420.000,00   420.000,00   

      68 426 Материјал 255.000,00   255.000,00   

      69 483 Новчане казне по решењу суда 30.000,00   30.000,00   

      70 512 Опрема 122.400,00   122.400,00   

      71 515 Књиге и литература 734.800,00   734.800,00   

          Извори финанс. за функцију 820:         

        `01 Приходи из буџета 8.066.415,00 
 

    

        `04 Сопствени приходи 0,00 
 

    

          Укупно Библиотека 8.066.415,00 
 

    

  4.3 911     ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ 34.205.068,00 11.308.274,00 45.513.342,00 8,81 

      72 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 22.619.109,00   22.619.109,00   

      73 412 Социјални доприноси (послодавац) 4.048.817,00   4.048.817,00   

        414 Социјална давања запосленима    1.172.274,00 1.172.274,00   
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      74 415 Трошкови превоза радника 550.000,00   550.000,00   

      75 416 Награде, бонуси и остали посл. расходи 130.642,00   130.642,00   

      76 421 Стални трошкови 1.462.000,00 1.539.100,00 3.001.100,00   

        422 Трошкови путовања   265.500,00 265.500,00   

      77 423 Услуге по уговору 405.500,00 1.901.400,00 2.306.900,00   

        424 Специјализоване услуге   231.500,00 231.500,00   

      78 425 Текуће поправке и одржавање 654.000,00 863.000,00 1.517.000,00   

      79 426 Материјал 1.725.000,00 3.080.500,00 4.805.500,00   

      80 472 Накнаде за соц. заштиту из буџета 1.020.000,00   1.020.000,00   

        482 Остали порези и обавезне таксе   25.000,00 25.000,00   

      81 483 Новчане казне и пенали по решењу суда 600.000,00       

      82 511 Инвестиционо одржавање зграде 500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00   

      83 512 Машине и опрема 490.000,00 730.000,00 1.220.000,00   

          Извори финансирања за функцију 911:         

        `01 Приходи из буџета 34.205.068,00 
 

    

        `04 Сопствени приходи 11.308.274,00 
 

    

          Укупно друштвена брига о деци 45.513.342,00       

  4.4 700 84 463 ЗДРАВСТВО 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 1,06 

          - Донације и трансфери (са структуром)         

      
 

421 - Стални трошкови 400.000,00 
 

400.000,00   

      
 

423 - Услуге по уговору 300.000,00 
 

300.000,00   

      
 

424 - Специјализоване услуге 300.000,00 
 

300.000,00   

      
 

425 - Текуће поправке и одржавање 1.350.000,00 
 

1.350.000,00   

        512 - Издаци за набавку опреме 1.750.000,00   1.750.000,00   

          Извор финансирања за функцију 700:   
 

    

        01 Приходи из буџета 4.100.000,00 
 

    

          Укупно здравство 4.100.000,00       
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  4.5 810 85 481 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СПОРТ 15.300.000,00 0,00 15.300.000,00 3,94 

          Извори финанс. за функцију 810:         

        `01 Приходи из буџета 15.300.000,00 
 

    

          Укупно канцеларија за спорт 15.300.000,00       

  4.6       СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 3.595.000,00 0,00 3.595.000,00 0,93 

    090 86 472 Накнаде из буџета у случају смрти 350.000,00   350.000,00   

    090 87 463 Социјална заштита-проширена права 1.595.000,00   1.595.000,00   

          - Tрошкови-проширена права 705.000,00       

          - Служба услуга нега у кући 490.000,00 
 

    

          -Текуће поправке и одржавање 400.000,00 
 

    

    090 88 484 Накнада штете елементарне непогоде 35.000,00   35.000,00   

  4.1.1 130 89 472 Једнократна помоћ 1.615.000,00   1.615.000,00   

          - Хендикепирана лица 100.000,00   100.000,00   

          - Инвалидна и болесна лица 200.000,00 
 

200.000,00   

          - Стари и беспомоћни 200.000,00 
 

200.000,00   

          - Превоз деце 750.000,00 
 

750.000,00   

          - Остала лица неквалиф. на другом месту 365.000,00   365.000,00   

          Извори финансирања за функцију 090:         

        `01 Приходи из буџета 1.980.000,00 
 

    

          Извори финансирања за функцију 130:   
 

    

        `01 Приходи из буџета 1.615.000,00 
 

    

          Укупно социјална заштита 3.595.000,00       

5 5.1 330     ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 
-   -   

        411 Плате и додаци запослених -   -   

        412 Социјални доприноси (послодавац) -   -   

        413 Накнаде у натури  -   -   
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        414 Социјална давања запосленима  -   -   

        415 Накнаде за запослене -   -   

        421 Стални трошкови -   -   

        422 Трошкови путовања -   -   

        423 Услуге по уговору -   -   

          Извори финансирања за функцију 330: -       

        01 Приходи из буџета - 
 

    

          Укупно јавни правобранилац -       

  
5.2 130 90   ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

8.190.040,00 0,00 8.190.040,00 2,11 

        481 Општинска организација Црвеног крста 808.000,00   808.000,00   

        481 Општинска организација пензионера 150.000,00   150.000,00   

        481 Међуопштинска организација глувих 30.000,00   30.000,00   

        481 Међуопштинска организација слепих 60.000,00   60.000,00   

        481 
Међуопштинска организација цивилних инвалида 
рата 50.000,00   50.000,00   

        481 Савез ампутираца Србије 60.000,00   60.000,00   

        481 Стална конференција градова и општина 181.581,00   181.581,00   

        481 Културно уметничка друштва  700.000,00   700.000,00   

        481 Верски објекти 400.000,00   400.000,00   

        481 Удружење пољопривредника 2.450.400,00   2.450.400,00   

        481 Клуб књижевника 50.000,00   50.000,00   

        481 Удружење "Златне руке" 100.000,00   100.000,00   

        481 НВО 1.000.000,00   1.000.000,00   

        481 Удружења грађана 1.600.000,00   1.600.000,00   

        481 Регионална агенција за економски развој 550.059,00   550.059,00   

          Извори финанс. за функцију 130:         

        `01 Приходи из буџета 8.190.040,00 
 

    

          Укупно дотације невладиним организацијама 8.190.040,00       
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6 6.1 610     ФОНД ЗА ПУТЕВЕ 54.358.176,00 45.845.000,00 100.203.176,00 14,01 

      91 421 Стални трошкови 200.000,00   200.000,00   

      92 422 Трошкови путовања 210.000,00   210.000,00   

      93 423 Услуге по уговору 973.176,00   973.176,00   

      94 424 Специјализоване услуге 11.350.000,00 3.000.000,00 14.350.000,00   

      95 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00   1.000.000,00   

      96 426 Материјал 620.000,00   620.000,00   

      97 482 Порези и обавезне таксе 200.000,00   200.000,00   

      98 483 Новчане казне и пенали по решењу суда 300.000,00   300.000,00   

      99 485 Накнаде штете од стране држ. органа 100.000,00   100.000,00   

      100 511 Инвестиционо одржавање 39.405.000,00 42.845.000,00 82.250.000,00   

          Извори финанс. за функцију 610:         

        `01 Приходи из буџета 54.358.176,00 
 

    

        `04 Сопствени приходи 45.845.000,00 
 

    

          Укупно Фонд за путеве 100.203.176,00 
 

    

  6.2 620     ФОНД КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 84.848.030,00 41.090.000,00 125.938.030,00 21,87 

      101 411 Плате, накнаде и додаци запосленима 2.046.458,00 500.000,00 2.546.458,00   

      102 412 Социјални доприноси (послодавац) 366.296,00 90.000,00 456.296,00   

      103 415 Накнаде трошкова запосленима 36.000,00   36.000,00   

      104 421 Стални трошкови 37.260.000,00   37.260.000,00   

      105 422 Трошкови путовања 300.000,00   300.000,00   

      106 423 Услуге по уговору 3.219.276,00   3.219.276,00   

      107 424 Специјализоване услуге 2.030.000,00   2.030.000,00   

      108 425 Текуће поправке и одржавање 3.700.000,00   3.700.000,00   

      109 426 Материјал 755.000,00   755.000,00   

      110 441 Отплата домаћих камата  65.000,00   65.000,00   

      111 482 Порези и обавезне таксе 220.000,00   220.000,00   
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      112 483 Новчане казне и пенали по решењу суда 400.000,00   400.000,00   

      113 511 Инвестиционо одржавање 33.150.000,00   33.150.000,00   

      114 512 Средства за набавку опреме 1.300.000,00 40.500.000,00 41.800.000,00   

          Извори финанс. за функцију 620:         

        `01 Приходи из буџета 84.848.030,00 
 

    

        `04 Сопствени приходи 41.090.000,00 
 

    

          Укупно Фонд комуналне делатности 125.938.030,00 
 

    

  6.3 130     УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ У ПРОЈЕКТИМА 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,39 

      115 421 Стални трошкови 150.000,00   150.000,00   

      116 423 Услуге по уговору 300.000,00   300.000,00   

      117 424 Специјализоване услуге 100.000,00   100.000,00   

      118 425 Текуће поправке и одржавање 300.000,00   300.000,00   

      119 426 Материјал 100.000,00   100.000,00   

      120 472 Накнаде за соц. заштиту (избеглице и ИРЛ) 400.000,00   400.000,00   

      121 482 Порези и обавезне таксе 50.000,00   50.000,00   

      122 512 Средства за набавку опреме 100.000,00   100.000,00   

          Извори финанс. за функцију 130:         

        `01 Приходи из буџета 1.500.000,00 
 

    

        `04 Сопствени приходи 0,00 
 

    

          Укупно Учешће Општине у пројектима 1.500.000,00 
 

    

  6.4 420     ПОЉОПРИВРЕДА 3.420.240,00 0,00 3.420.240,00 0,88 

      123 424 Специјализоване услуге 920.240,00   920.240,00   

      124 451 Субвенције у пољопривреди 2.500.000,00   2.500.000,00   

          Извори финанс. за функцију 420:         

        `01 Приходи из буџета 3.420.240,00 
 

    

        `04 Сопствени приходи 0,00 
 

    

          Укупно Пољопривреда 3.420.240,00 
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  6.6 660 125 451 СУБВЕНЦИЈЕ 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 3,61 

          - Субвенције ЈКП "7. јули" 14.000.000,00   14.000.000,00   

          Извори финансирања за функцију 660:   
 

    

        01 Приходи из буџета 14.000.000,00 
 

    

          Укупно субвенције 14.000.000,00       

  6.7 160     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 2.000.000,00   2.000.000,00 0,52 

      126 421 Стални трошкови 100.000,00   100.000,00   

      127 423 Услуге по уговору 100.000,00   100.000,00   

      128 424 Специјализоване услуге 500.000,00   500.000,00   

      129 425 Текуће поправке и одржавање 700.000,00   700.000,00   

      130 511 Инвестиционо одржавање 600.000,00   600.000,00   

          Извори финансирања за функцију 160:         

        01 Приходи из буџета 2.000.000,00 
 

    

          Укупно МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 2.000.000,00       

  6.8 500     
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

2.000.000,00   2.000.000,00 0,52 

      131 423 Услуге по уговору 550.000,00   550.000,00   

      132 424 Специјализоване услуге 400.000,00   400.000,00   

      133 426 Материјал 300.000,00   300.000,00   

      134 451 Субвенције јавним нефин. предузећима и организ. 750.000,00   750.000,00   

          Извори финансирања за функцију 500:         

        ,01 Приходи из буџета 2.000.000,00 
 

    

          Укупно Буџетски фонд 2.000.000,00 
 

    

          
УКУПНИ РАСХОДИ 388.050.000,00 99.509.220,00 487.559.220,00 100,00 
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III  ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 4. 

 

У складу са Упуством за 

припрему одлуке о буџету локалне 

власти за 2014. годину и пројекцијама за 

2015. и 2016. годину, које је донео 

министар надлежан за послове 

финансија на основу одредби члана 36а 

Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013 и 63/2013-исправка) и Закона о 

одређивању максималног броја 

запослених у локалној администрацији 

(„Службени гласник РС“, број 

104/2009), број запослених код 

корисника буџета не може прећи 

максималан број запослених на 

неодређено и одређено време, и то: 

- 52 запослених у локалној 

администрацији на 

неодређено време; 

- 5 запослених у локалној 

администрацији на одређено 

време; 

- 21 запослених у 

предшколским установама на 

неодређено време; 

- 18 запослених у 

предшколским установама на 

одређено време. 

У овој одлуци о буџету средства 

за плате се обезбеђују за број 

запослених из става 1. овог члана.  

 

Члан 5. 

 

       За извршавање Одлуке о буџету 

одговоран је председник општине.  

Председник општине је наредбодавац за 

извршење буџета. 

 

Члан 6. 

 

Наредбодавац директних и 

индиректних корисника буџетских 

средстава је функционер (руководилац), 

односно лице које је одговорно за 

управљање средствима, преузимање 

обавеза, издавање налога за плаћање 

који се извршавају из средстава органа, 

као и за издавање налога за уплату 

средстава која припадају буџету. 

        

 

Члан 7. 

 

За законито и наменско 

коришћење средстава распоређених 

овом Одлуком, поред функционера 

односно руководиоца директних и 

индиректних корисника буџетских 

средстава, одговоран је начелник 

општинске управе. 

 

Члан 8. 

 

Орган управе надлежан за 

финансије обавезан је да редовно прати 

извршење буџета и најмање два пута 

годишње информише председника 

општине (општинско веће), а обавезно у 

року од петнаест дана по истеку 

шестомесечног, односно 

деветомесечног периода. 

У року од петнаест  дана по 

подношењу извештаја из става 1. овог 

члана, председник општине (општинско 

веће) усваја и доставља извештај 

Скупштини општине. 

Извештај садржи и одступања 

између усвојеног буџета и извршења и 

образложење великих одступања. 

 

Члан 9. 

 

Одлуку о промени апропријације 

и преносу апропријације у текућу 

буџетску резерву, у складу са чланом 

61. Закона о буџетском систему доноси 

председник општине.  

 

Члан 10. 

 

Решење о употреби средстава 

текуће и сталне буџетске резерве на 

предлог локалног органа управе 
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надлежног за финансије доноси 

председник општине. 

       

Члан 11. 

 

Одлуку о отварању буџетског 

фонда у складу са чланом 64. Закона о 

буџетском систему доноси општинско 

веће. 

Члан 12. 

 

Општинско веће одговорно је за 

спровођење фискалне политике и 

управљање јавном имовином, 

приходима и примањима и расходима и 

издацима на начин који су у складу са 

Законом о буџетском систему. 

 

Овлашћује се председник 

општине да, у складу са чланом 27ж 

Закона о буџетском систему, може 

поднети захтев Министартву финансија 

за одобрење фискалног дефицита изнад 

утврђеног дефицита од 10 %, уколико је 

резултат реализације јавних 

инвестиција. 

 

Члан 13. 

 

Новчана средства буџета 

општине, директних и индиректних 

корисника буџетских средстава, као и 

других корисника јавних средстава који 

су укључени у консолидовани рачун 

трезора општине, воде се и депонују на 

консолидованом рачуну трезора. 

 

Члан 14. 

 

Обавезе које преузимају 

директни и индиректни корисници 

буџетских средстава морају одговарати 

апропријацији која им је за ту намену 

овом Одлуком одобрена и пренета.  

Изузетно корисници из става 1. 

овог члана, у складу са чланом 54. 

Закона о буџетском систему, могу 

преузети обавезе по уговору који се 

односи на капиталне издатке и захтева 

плаћање у више година, на основу 

предлога органа надлежног за послове 

финансија, уз сагласност општинског 

већа, а највише до износа исказаних у 

плану капиталних издатака из члана 3. 

ове одлуке.   

Корисник буџетских средстава, 

који одређени расход извршава из 

средстава буџета и из других прихода, 

обавезан је да измирење тог расхода 

прво врши из прихода из тих других 

извора.  

Обавезе преузете у 2013.години у 

складу са одобреним апропријацијама у 

тој години, а не извршене у току 2013. 

године, преносе се у 2014. годину и 

имају статус преузетих обавеза и 

извршавају се на терет одобрених 

апропријација овом одлуком. 

 

Члан 15. 

 

  Преузете обавезе и све 

финансијске обавезе морају бити 

извршене искључиво на принципу 

готовинске основе са консолидованог 

рачуна трезора, осим ако је законом, 

односно актом Владе предвиђен 

другачији метод. 

 

Члан 16. 

 

Корисник буџета може 

преузимати обавезе на терет буџета 

само до износа апропријације утврђене 

Одлуком.  

Корисници буџетских средстава 

преузимају обавезе само по основу 

писаног уговора или другог правног 

акта, уколико законом није другачије 

прописано. 

Плаћање из буџета неће се 

извршити уколико нису поштоване 

процедуре утврђене чланом 56. став 3. 

Закона о буџетском систему. 

 

Члан 17. 

 

Корисници буџетских средстава 

приликом додељивања уговора о 

набавци добара, пружању услуга или 
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извођењу грађевинских радова, морају 

да поступе у складу са прописима који 

уређују јавне набавке. 

 

Члан 18. 

 

Обавезе према корисницима 

буџетских средстава извршавају се 

сразмерно оствареним примањима 

буџета. Наредбодавац буџета са збирних 

позиција одређује појединачне износе 

по захтевима корисника. 

Ако се у току године примања 

смање, издаци буџета извршаваће се по 

приоритетима, и то: обавезе утврђене 

законским прописима на постојећем 

нивоу и минимални стални трошкови 

неопходни за несметано 

функционисање корисника буџетских 

средстава. 

Ако корисници буџетских 

средстава не остваре додатне приходе, 

утврђене у члану 4. ове Одлуке, 

апропријације утврђене из тих прихода 

неће се извршавати на терет средстава 

буџета. 

Ако корисници буџетских 

средстава остваре додатне приходе у 

износу већем од износа  исказаног у 

члану 4. ове одлуке,могу користити 

средства остварена из додатних прихода 

до нивоа до ког су та средства и 

остварена, а за намене утврђене овом 

одлуком. 

Члан 19. 

 

Новчана средства на 

консолидованом рачуну трезора могу се 

инвестирати у 2014. години само у 

складу са чланом 10. Закона о 

буџетском систему, при чему су, у 

складу са истим чланом Закона, 

председник општине, односно лице које 

он овласти, одговорни за ефикасност и 

сигурност тог инвестирања. 

 

Члан 20. 

 

Директни и индиректни 

корисници буџетских средстава, који 

користе пословни простор и покретне 

ствари у државној својини, а 

финансирају се из средстава буџета, не 

плаћају закуп у 2014. години, осим 

сталних трошкова неопходних за 

обављање делатности. 

 

Члан 21. 

 

Директни и индиректни 

корисници буџетских средстава, чија се 

делатност у целини или претежно 

финансира из буџета, умањиће 

обрачунату амортизацију средстава за 

рад у 2014. години, на терет капитала 

сразмерно делу средстава обезбеђених у 

буџету и средстава обезбеђених по 

основу донација. 

 

Члан 22. 

 

Средства распоређена за 

финансирање расхода и издатака 

корисника буџета, преносе се на основу 

њиховог захтева у складу са одобреним 

квотама у тромесечним плановима 

буџета, али у оквиру остварења буџета. 

Уз захтев, корисници су дужни 

да доставе копију комплетне правне и 

финансијске документације на основу 

које се врши плаћање. 

Корисници буџетских средстава 

могу користити средства распоређена 

овом одлуком само за намене за које су 

им по њиховом захтеву та средства 

одобрена и пренета. 

На терет буџетских средстава 

корисник може преузимати обавезе 

само до износа апропријације утврђене 

овом одлуком. 

У случају да за извршење 

одређеног плаћања буџетског корисника 

није постојао правни основ, средства се 

враћају у буџет општине.  

 

Члан 23. 

 

Општинско веће донеће програм 

рационализације којим ће обухватити 

све кориснике јавних средстава, 
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укључујући и одређене критеријуме за 

извршавање тог програма, и о томе 

обавестити Скупштину општине. 

Корисник буџетских средстава 

не може, без претходне сагласности 

председника општине, а у складу са 

законом којим се одређује максималан 

број запослених у локалној 

администрацији, засновати радни однос 

са новим лицима до краја 2014. године, 

уколико средства потребна за исплату 

плата тих лица нису обезбеђена у 

оквиру износа средстава која су, у 

складу са овом одлуком, предвиђена за 

плате том буџетском кориснику и 

програмом рационализације из става 1. 

овог члана. 

 

Члан 24. 

 

За финансирање дефицита текуће 

ликвидности, који може да настане 

услед неуравнотежености кретања у 

приходима и расходима буџета, 

председник општине може се задужити 

у складу са одредбама члана 35. Закона 

о јавном дугу (''Службени гласник РС'', 

број 61/2005, 107/2009 и 78/2011).         

 

Члан 25. 

 

Изузетно, у случају да се буџету 

општине Баточина из другог буџета 

(Републике, Покрајине, друге општине) 

определе актом наменска трансферна 

средства, укључујући и наменска 

трансферна средства за надокнаду 

штета услед елементарних непогода, 

као и у случају уговарања донације, 

чији износи нису могли бити познати у 

поступку доношења ове одлуке, орган 

управе надлежан за финансије на основу 

тог акта отвара одговарајуће 

апропијације за извршење расхода по 

том основу, у складу са чланом 5. 

Закона о буџетском систему.  

 

 

 

 

Члан 26. 

 

Корисници буџетских средстава 

до 31. децембра 2013. године пренеће на 

рачун извршења буџета средства која 

нису утрошена за финансирање расхода 

у 2013. години, која су овим 

корисницима прeнета у складу са 

Одлуком о буџету општине Баточина за 

2013. годину. 

 

Члан 27. 

 

Плаћање са консолидованог 

рачуна трезора за реализацију обавеза 

других корисника јавних средстава, у 

смислу Закона о буџетском систему 

који су укључени у систем 

консолидованог рачуна трезора, неће се 

вршити уколико ови корисници нису 

добили сагласност на финансијски план 

на начин прописан законом, односно 

актом Скупштине општине и уколико 

тај план нису доставили Управи за 

трезор. 

 

Члан 28. 

 

У буџетској 2014. години неће се 

вршити обрачун и исплата божићних, 

годишњих и других врста накнада и 

бонуса предвиђених посебним и 

појединачним колективним уговорима, 

за директне и индиректне кориснике 

средстава буџета, осим јубиларних 

награда за запослене који су то право 

стекли у 2014. години. 

 

Члан 29. 

 

Корисник буџетских средстава, 

који одређени расход и издатак 

извршава из других извора прихода и 

примања, који нису општи приход 

буџета (извор 01- приходи из буџета), 

обавезе може преузимати само до нивоа 

остварења тих прихода или примања, 

уколико је ниво остварених прихода и 

примања мањи од одобрених 

апропријација. 
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Корисник буџетских средстава 

код кога у току године дође до умањења 

одобрених апропријација из разлога 

извршења принудне наплате, за износ 

умањења предузеће одговарајуће мере у 

циљу прилагођавања преузете обавезе, 

тако што ће предложити умањење 

обавезе, односно продужење уговорног 

рока за плаћање или отказати уговор. 

 

Члан 30. 

 

Приоритет у извршавању 

расхода за робе и услуге корисника 

буџетских средстава имају расходи за 

сталне трошкове, трошкове текућих 

поправки и одржавања и материјал. 

Корисници буџетских средстава 

дужни су да обавезе настале по основу 

сталних трошкова, трошкова текућих 

поправки и одржавања, материјала, као 

и по основу капиталних издатака 

измире у року утврђеном законом који 

регулише рокове измирења новчаних 

обавеза у комерцијалниом 

трансакцијама. 

 

Члан 31. 

 

Ову Одлуку доставити 

Министарству финансија и објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Члан 32. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а примењиваће се од 1. 

јануара 2014. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 400-282/13-01 од 20.11.2013. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко Ђокић 

На основу члана 8. Закона о 

финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 

47/2011 и 93/2012), члана 11. и 38б 

Закона о порезима на имовину 

(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 

45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 

5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 

57/2012-УС и 47/2013), члана 36. Закона 

о изменама и допунама Закона о 

порезима на имовину („Службени 

гласник РС“, број 47/2013) члана 32. 

став 1. тачка 3. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл. гласник РС'', 129/07) и 

члана 36. став 1. тачка 3. Статута 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 10/08), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 

20.11.2013.године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ  

У ОПШТИНИ БАТОЧИНА 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком утврђују се стопе 

пореза на имовину на права на 

непокретностима на територији 

општине Баточина. 

 

Члан 2.  

 

Стопе пореза на имовину износе: 

1) на права на непокретности пореског 

обвезника који води пословне књиге – 

0,40%; 

2) на права на земљишту обвезника који 

не води пословне књиге – 0,25%; 

3) на права на непокретности пореског 

обвезника који не води пословне књиге: 
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На пореску основицу Плаћа се на име пореза 

1) до 10.000.000 динара 0,30% 

2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара 
Порез из подтачке 1) + 0,6% на износ 

преко 10.000.000 динара 

3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара 
Порез из подтачке 2) + 1% на износ 

преко 25.000.000 динара 

4) преко 50.000.000 динара 
Порез из подтачке 3) +2,0% на износ 

преко 50.000.000 динара 

 

Члан 3.  

 

Утврђивање, контрола и наплата 

пореза на имовину врши се у складу са 

Законом о порезима на имовину. 

 

Члан 4.  

 

Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о стопама 

пореза на имовину (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 2/13)  

 

Ову одлуку објавити на интернет 

страни Општине Баточина. 

 

 

 

Члан 5.  

 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина'', а примењује се од 01. јануара 

2014. године.  

 

 

         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

          БАТОЧИНА 

Број: 020-719/13-01 од 20.11.2013. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

 

 

 

 

На основу члана 6. и 7а и члана 

38 б Закона о порезима на имовину 

(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 

45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 

5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 

57/2012-УС и 47/2013), члана 36. Закона 

о изменама и допунама Закона о 

порезима на имовину („Службени 

гласник РС“, број 47/2013) члана 32. 

став 1. тачка 3. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл. гласник РС'', 129/07) и 

члана 36. став 1. тачка 3. Статута 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 10/08), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 

20.11.2013.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И 

НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА 

ТЕРИТОРИЈИ   

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком утврђују се зоне и 

најопремљеније зоне на територији 

општине Баточина, за утврђивање 

пореза на имовину. 

 

Члан 2. 

 

 На територији општине Баточина 

одређује се 5 зона у зависности од 

комуналне опремљености и 
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опремљености јавним објектима, 

саобраћајној повезаности са централним 

деловима општине Баточина, односно са 

радним зонама и другим садржајима у 

насељу. 

 

Зоне одређене овом одлуком су: 

прва зона, друга зона, трећа зона, 

четврта зона и индустријска зона . 

 

 Прва зона и индустријска зона су 

најопремљеније зоне у општини 

Баточина према критеријумима из става 

1. овог члана. 

 

 Зоне и границе зона одређене су у 

списку зона који је саставни део ове 

одлуке. 

 

Члан 3. 

 

 Ову одлуку објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина'' и на интернет страни 

Општине Баточина. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина'', а примењује се од 01. јануара 

2014. године.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-722/13-01 од 20.11.2013. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко Ђокић 

 

 

 

 

 

 

СПИСАК ЗОНА 

(назив зоне и границе зоне) 

 

ПРВА ЗОНА 

Опис граничне линије почиње на 

раскрсници улице Краља Милана 

Обреновића и Устаничке. 

Од ове раскрснице иде на југ. 

Улицом Устаничком до раскрснице са 

улицом Светозара Марковића скреће на 

запад улицом С. Марковића до 

раскрснице са улицом Гаврила 

Принципа и овом улицом улази на реку 

Лепеницу.  

Одавде наставља,  узводно реком 

Лепеницом пресеца улицу Краља Петра 

1 код моста и продужава улицом Хајдук 

Вељка до раскрснице са улицом Кнеза 

Милоша Обреновића скреће на исток 

улицом Кнеза Милоша Обреновића до 

раскрснице са улицом Цара Лазара код 

поште. Од ове раскрснице на запад 

железничком пругом до ''Лалића моста''. 

Одавде скреће на југ улицом 

Краља Петра 1 и до раскрснице са 

улицом Видовданском скреће на усток 

улицом Видовданском до раскрснице са 

улицом Краља Милана Обреновића 

долази до раскрснице са улицом 

Устаничком, где се круг затвара. 

ДРУГА ЗОНА 

 Баточина делови КО села и 

Варош Баточина 

 Опис граничне линије почиње на 

месту где жичара пресеца реку 

Лепеницу. 

 Одавде иде низводно реком 

Лепеницом до места где улица Гаврила 
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Принципа излази на Лепеницу. Затим 

улицом Гаврила Принципа до 

раскрснице са улицом Светозара 

Марковића. Од ове раскрснице 

гранична линија иде на исток улицом 

Светозара Марковића до раскрсснице са 

улицом Устаничком и до раскрснице са 

улицом Краља Милана Обреновића, 

скреће на запад улицом Краља Милана 

ОБреновића до раскрснице иде улицом 

Краља Петра 1 до пута за гробље, 

обухватајући парцеле које фронтом 

излазе на улицу са леве и десне стране 

улице, затим иде А. Петровића до 

потока код ''Крстића куће'' наставља 

низводно потоком до краја насеља тј. до 

бившег фудбалског игралишта одакле 

скреће на југ и излази на железничку 

пругу. Одавде скреће на исток 

железничком пругом до наспрам улице 

која води у насеље ''Стражевица'' и овом 

улицом долаи до раскрснице са улицом 

Никола Тесла. 

 Од ове раскрснице гранична 

линија иде на исток улицом Николе 

Тесле до раскрснице са 

новопројектованом улицом код куће 

Зорана Јовановића скреће на југ 

новопројектованом улицом, обухвата 

насеље ''Криваја''и новопројектованом 

улицом између насеља и будућег 

спортског центра долази до раскрснице 

са улицом Устаничком. Од ове 

раскрснице скреће на југ 

новопројектованом улицом (наставак 

улице Устаничка до шуме ''Рогот'' тј. до 

границе са КО Брзан. Одавде иде 

границом атара са КО Брзан т. поред 

шуме ''Рогот'' пресеца реку Лепеницу и 

магистрални пут Мрчајевци-Баточина и 

ивицом насеља Лозница долази до пута 

за Доброводицу где скреће овим путем 

на север до магистралног пута 

Мрчајевци_Баточина. Од ове 

раскрснице линија зоне скреће на запад 

магистралним путем према Крагујевцу 

до места где се укршта са жичаром, 

скреће на север жичаром до реке 

Лепенице где се ту затвара. 

            ТРЕЋА ЗОНА 

 Опис граничне линије почиње на 

месту где жичара пресеца магистрални 

пут Мрчајевци-Баточина. 

 Одавде гранична линија зоне иде 

на исток магистралним путем до 

раскрснице пута за Доброводицу 

захватајући појас са десне стране пута у 

ширини до 100м. 

 ЧЕТВРТА ЗОНА 

 Обухвата остало грађевинско 

земљиште које се налази у насељеном 

месту Баточина,  као и грађевинско 

земљиште у сеоским насељима општине 

Баточина. 

 ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА 

 Опис граничне линије почиње на 

месту где улица Цара Лазара излази на 

Трг код поште. Одавде гранична линија 

иде улицом Кнеза Милоша Обреновића 

до раскрснице са улицом Хајдук Вељка, 

скреће улицом Хајдук Вељка и излази 

на Лепеницу. Одавде скреће  узводно 

Лепеницом до задружних објеката. 

Затим наставља путем до улице Кнеза 

Милоша Обреновића и код 

трафостанице. тј. код куће Томе 

Ристића, путем скреће код железничке 

пруге до затвореног путног прелаза. 

 Од овог затвореног путног 

прелаза гранична линија скреће на 

исток, те пругом ка Баточини до места 

где улица Цара Лазара излази на пругу, 
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скреће на југ исте улице до Трга код 

поште, где се круг затвара. 

На основу члана 5. Закона о 

порезима на имовину („Службени 

гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 

80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 

101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС 

и 47/2013) члана 32. став 1. тачка 3. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

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

тачка 3. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 20.11.2013.године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ВИСИНИ СТОПЕ 

АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА  

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком утврђује се висина 

стопе амортизације за коју се умањује 

вредност непокретности, осим 

земљишта, која чини основицу за 

утврђивање пореза на имовину 

обвезника који не води пословне књиге, 

на непокретностима, осим земљишта, 

које се налазе на територији општине 

Баточина.  

 

Члан 2. 

 

Стопа амортизације из члана 1. 

ове одлуке износи 0,8% годишње, 

применом пропорционалне методе, а 

највише до 40%. 

 

Члан 3.  

 

Ову одлуку објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина'' и на интернет страни 

Општине Баточина. 

 

Члан 4.  

 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина'', а примењује се од 01. јануара 

2014. године.  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-723/13-01 од 20.11.2013. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко Ђокић 

 

 

На основу члана 36. Закона о 

изменама и допунама Закона о порезима 

на имовину („Службени гласник РС“, 

47/2013) и члана 36. став 1. тачка 3. 

Статута општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', бр. 10/08), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 

20.11.2013.године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА 

ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ 

ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ 

НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком уводи се обавеза 

подношења пореских пријава за 

утврђивање пореза на имовину на 

непокретности које се налазе на 

територији општине Баточина. 
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Члан 2. 

 

Обвезници пореза на имовину 

који не воде пословне књиге, којима је 

пореска обавеза за непокретности које 

се налазе на територији општине 

Баточина, настала до 31. децембра 2013. 

године, дужни су да од 01. јануара 2014. 

године до 31. марта 2014. године 

поднесу пореске пријаве за имовину за 

коју пореска пријава није поднета. 

 

Пореска пријава из става 1. овог 

члана подноси се на обрасцу ППИ-2. 

 

Члан 3. 

 

Лице из члана 2. став 1. ове 

одлуке које не поднесе пореску пријаву 

у складу са чланом 2. ст. 1. и 3. ове 

одлуке, казниће се за прекршај 

новчаном казном у складу са законом 

којим се уређују порески поступак и 

пореска администрација. 

 

Члан 4.  

 

Ову одлуку објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина'' и на интернет страни 

Општине Баточина. 

 

Члан 5.  

 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина'', а примењује се од 01. јануара 

2014. године.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-724/13-01 од 20.11.2013. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко Ђокић 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 

3. и 13. Закона о локалној самоуправи 

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

члана  6. став 1. тачка 3. и члана 11. - 18. 

Закона о финансирању локалне 

самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 62/06, 

47/11 и 93/12) и члана 36. став 1. тачка 

3. и 13. Статута општине Баточина 

(''Сл.гласник општине Баточина'' бр. 

10/08), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 20.11.2013. 

године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

 

 

Члан 1. 

  

  У Одлуци о локалним 

комуналним таксама (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

12/2012), у члану 4. став 1. после речи : 

''општина'', додаје се реч: ''Баточина''. 

 

Члан 2. 

 

У тарифном броју 4. Таксене 

тарифе локалних комуналних такси у 

тачки 3. Напомена, после речи 

''квартално'' додају се речи: '' и то 15.03, 

15.06, 15.09, 15.12.'' 

 

Члан 3. 

 

У тарифном броју 6. Таксене 

тарифе локалних комуналних такси, 

став 1. мења се и гласи:  

  

''1.  За теретна возила: 

             -  за камионе до 2 т носивости .......................................1.570 динара, 
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  - за камионе од 2 т до 5 т носивости ............................ 2.100 динара 

  - за камионе од 5 т до 12 т носивости........................... 3.670 динара, 

  - за камионе преко 12 т носивости ............................... 5.240 динара; 

 

2. За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) ...................520 динара;  

 

3. За путничка возила: 

  - до 1.150 цм3 .....................................................................520 динара, 

  - преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3...................................... 1.050 динара, 

  - преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 ..................................... 1.570 динара, 

  - преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 ..................................... 2.100 динара, 

  - преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 ..................................... 3.150 динара, 

  - преко 3.000 цм3 ............................................................ 5.240 динара; 

 

4. За мотоцикле: 

  - до 125 цм3 ........................................................................ 420 динара, 

  - преко 125 цм3 до 250 цм3 ............................................... 630 динара, 

  - преко 250 цм3 до 500 цм3 ............................................ 1.050 динара, 

  - преко 500 цм3 до 1.200 цм3 ......................................... 1.260 динара, 

  - преко 1.200 цм3 ............................................................. 1.570 динара; 

 

5. За аутобусе и комби бусеве...................................................................... 50 динара 

по регистрованом седишту; 

 

6.  За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне 

приколице за превоз одређених врста терета: 

  - 1 т носивости....................................................................... 420 динара, 

  - од 1 т до 5 т носивости .......................................................730 динара, 

  - од 5 т до 10 т носивости.................................................. 1.000 динара, 

  - од 10 т до 12 т носивости ................................................1.360 динара, 

  - носивости преко 12 т....................................................... 2.100 динара; 

 

7. За вучна возила (тегљаче): 

  - чија је снага мотора до 66 киловата ...............................1.570 динара, 

  - чија је снага мотора од 66 - 96 киловата ....................... 2.100 динара, 

  - чија је снага мотора од 96 - 132 киловата ......................2.620 динара, 

  - чија је снага мотора од 132 - 177 киловата.................... 3.150 динара, 

  - чија је снага мотора преко 177 киловата ...................... 4.200 динара; 

  

8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће 

забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 

............................................................................................................................ 1.000 динара.'' 

 

Члан 4. 

 

У осталом делу Одлука о локалним комуналним таксама (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 12/2012), остаје непромењена. 
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Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Баточина'', а примењује се од 01.12.2013. године. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-725/13-01 од 20.11.2013. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

                                                 Бранко Ђокић 

 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 

4. и члана 32. став 1. тачка 6. и 13. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС" број 129/2007), 

члана 6. став 1. тачка 7. Закона о 

финансирању локалне самоуправе 

(„Службсни гласник РС" број 62/2006), 

члана 87.  Закона о заштити животне 

средине („Службени гласник РС" број 

135/2004 и 36/2009), Уредбе о 

одређивању активности чије обављање 

утиче на животну средину („Службсни 

гласник РС" број 109/2009), Уредбе о 

критеријумима за утврђивање и 

унапређивање животне средине и 

највишег износа накнаде („Службсни 

гласник РС" број 111/2009) и члана 

23.став 1.  тачка 11. и  члана 36. став 1. 

тачка 3. и 13.Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине Баточина 

" број 10/08), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

20.11.2013. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О  II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНЕ 

НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о утврђивању посебне 

накнаде за заштиту животне средине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 2/10, 7/11), у члану 2. 

став 1. тачка 2. мења се и гласи: 

 

''Власнике или закупце 

пословног простора за све зоне  3,00 

дин/м2 на месечном нивоу.'' 

 

Члан 2. 

 

У осталом делу Одлука о 

утврђивању посебне накнаде за заштиту 

животне средине (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 2/10, 7/11), 

остаје непромењена. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Баточина''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-726/13-01 од 20.11.2013. 

године 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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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 1. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник општине 

Баточина'' број 10/08), на предлог 

Председника општине Баточина, 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 20.11.2013. 

године, донела је  

 

 

О Д Л У К У  

 

О ДОДЕЛИ ПОСЕБНЕ ПЛАКЕТЕ 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

 

Члан 1. 

 

Због доприноса привредном 

развоју општине Баточина, додељује се  

 

''ПОСЕБНА ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА'' 

 

ДРАГАНУ МАРКОВИЋУ ПАЛМИ, 

ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ЈАГОДИНА 

 

Члан 2. 

 

О спровођењу ове одлуке стараће 

се Председник општине Баточина. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-727/13-01 од  20.11.2013. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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