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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
05.03.2020. године 

ГОДИНА 2020. 
БРОЈ 3. 

 
 
На основу члана 17. 18. и 19. З 

Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима (''Сл. глсник РС'', бр. 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 
55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – 
одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018- 
др. закон 87/2018 и 23/19) и члана 49. 
став 9. Пословника о раду Општинског 
већа општине Баточина (,,Службени 
гласник општине Баточина", број 10/16), 
а у складу са Програмом коришћења 
средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Баточина за 2019. 
годину (,,Службени гласник општине 
Баточина“. број 3/19, 7/19 и 22/19), 
Општинско веће општине Баточина на 
седници одржаној дана 28.02.2020. 
године, донело је 

 
З А К Љ У Ч А К  

о усвајању Годишњег извештаја о 
реализацији Програма коришћења 

средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Баточина за 2019. 

годину 
 

I УСВАЈА СЕ Годишњи 
извештај о реализацији Програма 
коришћења средстава за 
финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на 
путевима на територији општине 
Баточина за 2019. годину, који је 

доставио Савет за безбедност 
саобраћаја на путевима општине 
Баточина и који је  саставни део 
овог закључка. 

 
II Закључак објавити у 

,,Службеном гласнику општине 
Баточина“. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Савет за безбедност саобраћаја 
на путевима општине Баточина на 
седници одржаној дана 30.01.2020. 
године, усвојио је Годишњи извештај о 
реализацији Програма коришћења 
средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на 
територији општине Баточина за 2019. 
годину, заведен под бројем 020-89/20-01 
и исти доставио Општинском већу. 
 Одредбе члана 49. Пословника о 
раду Општинског већа одређују да у 
вршењу својих надлежности 
Општинско веће доноси одлуке, 
решења, закључке, упутства, наредбе, 
правилнике и друга потребна акта. 

По разматрању годишењег 
извештаја закључено је да је програм 
реализован и извештај сачињен сходно 
Закону о безбедности саобраћаја на 
путевима те се извештај усваја у датом 
тексту. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
БАТОЧИНА 

Број 020-203/20-01 од 28.02.2020. 
године 

 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
Здравко Младеновић 
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На основу члана 77. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020), члана 10. 
став 2. Правилника о додатној 
образовној, здравственој и социјалној 
подршци детету, ученику и одраслом 
(„Службени гласник РС" број 80/18) и 
члана 49. Пословника о раду 
Општинског већа општине Баточина 
(,,Сл. гласник општине Баточина“ број 
10/16), Општинско веће општине 
Баточина, на седници одржаној дана 
28.02.2020. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о усвајању Извештаја о раду 
Интерресорне комисије (ИРК) за 

процену потреба за додатном 
образовном, здравственом и 

социјалном подршком детету, 
ученику и одраслом и предложеним и 
пруженим подршкама у 2019. години 

 
 

 I  УСВАЈА СЕ Извештај о раду 
Интерресорне комисије (ИРК) за 
процену потреба за додатном 

образовном, здравственом и социјалном 
подршком детету, ученику и одраслом и 
предложеним и пруженим подршкама у 
2019. години бр. 560-2/2020-01 од 
20.02.2020. године. 
 
 II Извештај о раду Интерресорне 
комисије (ИРК) за процену потреба за 
додатном образовном, здравственом и 
социјалном подршком детету, ученику и 
одраслом и предложеним и пруженим 
подршкама у 2019. години бр. 560-
2/2020-01 од 20.02.2020. године је 
саставни део овог решења. 
 

III  Ово Решење објавити у 
,,Службеном гласнику општине 
Баточина“. 
  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 
БАТОЧИНА 

Број: 020-201/20-01 од 28.02.2020. 
године 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 
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Пречишћен текст Одлуке о 
обављању делатности зоохигијене на 
територији општине Баточина обухвата: 

Одлуку о обављању делатности 
зоохигијене на територији општине 
Баточина („Сл. гласник општине 
Баточина“, бр. 9/19); 
 Одлуку о измени и допуни 
Одлуке о обављању делатности 
зоохигијене на територији општине 
Баточина („Сл. гласник општине 
Баточина“, бр. 2/20) из које није унет 
члан 5. којим је утврђено да у осталом 
делу Одлука о обављању делатности 
зоохигијене на територији општине 
Баточина остаје непромењена, члан 6. 
којим се овлашћује секретар 
скупштине да изради пречишћен текст 
Одлуке и члан 7. којим је уређено 
ступање на снагу ове Одлуке, односно 
да иста ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Баточина“. 
 
Скупштина општине Баточина 
Број: 020-211/20-01 
Датум: 05.03.2020. год   
Б а т о ч и н а      
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                                                                          
Тања Вукојевић    

 
О Д Л У К А 

о обављању делатности зоохигијене 
на територији општине Баточина 

 
(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 9/19 и 2/20) 
 

(Пречишћен текст) 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се начин 

и услови обављања комуналне 
делатности зоохигијене (у даљем 

тексту: делатност зоохигијене) на 
територији општине Баточина, права и 
обавезе корисника комуналне услуге и 
вршилаца ове комуналне делатности и 
начин вршења надзора над њеним 
обављањем.  

Овом одлуком се, у складу са 
законом, уређује и организовање 
обављања осталих послова 
зоохигијенске службе. 
 

Члан 2. 
Поједини изрази употребљени 

у овој одлуци имају следеће значење: 
1) животиње јесу домаћи папкари и 
копитари, живина, дивљач, друге 
животиње и птице које нису живина, 
рибе и друге водене животиње, пужеви 
и друго, 
2) напуштен пас јесте пас који нема дом 
или која се налази изван њега и лишен 
је бриге и неге власника, односно 
држаоца, и кога је он свесно напустио, 
3) изгубљен пас јесте пас кога је 
напустио власник, односно држалац, без 
његове воље, и коју он тражи, 
4) прихватилиште за псе јесте посебно 
изграђен и уређен простор који служи за 
смештај напуштених и изгубљених паса 
и помоћ и бригу о напуштеним и 
изгубљеним псима, 
5) власник пса јесте правно или физичко 
лице, односно предузетник, које има 
право чувања, држања, узгоја, 
репродукције, превоза, коришћења и 
продаје паса и које је одговорно за 
живот, заштиту здравља и добробит 
паса, 
6) држалац пса јесте правно или 
физичко лице, о дносно предузетник, 
које има право, чувања, држања, узгоја, 
репродукције, превоза и коришћења пса, 
као и право продаје пса на основу 
писаног одобрења власника, и које је 
одговорно за живот, и за заштиту 
здравља и добробити паса, 
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7) површина јавне намене, у смислу 
одредаба ове одлуке, јесте простор 
одређен планским документом за 
уређење или изградњу објеката јавне 
намене или јавних површина за које је 
предвиђено утврђивање јавног интереса 
у складу са посебним законом, односно 
подзаконским актом (јавне саобраћајне 
површине, јавне зелене површине, 
површине око објеката јавне намене, 
неизграђено грађевинско земљиште и 
друге изграђене површине намењене за 
јавно коришћење), 
8) дезинсекција у смислу ове одлуке је 
скуп мера и поступака за сузбијање 
инсеката, уништавање комараца, 
крпеља, бубашваба и других штетних 
инсеката, 
9) дератизација у смислу ове одлуке је 
сузбијање глодара (пацова и мишева) у 
циљу свођења њиховог броја на 
биолошки минимум, ради спречавања 
штете коју наносе као и ширења зараза 
чији су преносиоци, 
10) дезинфекција у смислу ове одлуке је 
поступак сузбијања патогених 
микроорганизама на које примењено 
дезинфекционо средство делује. 
11) животињски леш у смислу ове 
одлуке је угинула, мртворођена или 
побачена, убијена или одстрељена 
животиња, цела или у деловима, која је 
неупотребљива за људску и 
животињску исхрану, као и за прераду у 
хемијској, фармацеутској и другој 
индустрији. 
 
II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА 
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 
 

Члан 3. 
Делатност зоохигијене, 

обухвата: 
- хватање, збрињавање, ветеринарску 
негу и смештај напуштених и 

изгубљених животиња у 
прихватилиште, 
- контролу и смањење популације 
напуштених паса и мачака, 
- спровођење мера контроле и смањења 
популације штетних микроорганизама, 
глодара и инсеката које се врше 
спровођењем дезинфекције, 
дезинсекције и дератизације на 
површинама јавне намене у циљу 
очувања здравља и побољшања 
хигијенских здравствених услова 
животиња, 
- нешкодљиво уклањање и транспорт 
лешева животиња са јавних површина и 
објеката за узгој, држање, дресуру, 
излагање, одржавање такмичења или 
промет животиња до објеката за 
сакупљање, прераду или уништавање 
споредних производа животињског 
порекла на начин који не представља 
ризик по друге животиње, људе или 
животну средину. 

У оквиру послова 
прихватилишта обављају се: 
- прикупљање, превоз и збрињавање 
напуштених и изгубљених паса у 
прихватилишту, као и пружање помоћи, 
брига о псима и њихово смештање у 
прихватилиште, 
- обезбеђивање услова за заштиту 
добробити паса у погледу простора за 
животиње, просторија и опреме и 
- други послови, у складу са законима и 
подзаконскоим актима.. 
 

 
Члан 4. 

 Делатност зоохигијене, односно 
поједине послове из оквира делатности 
зоохигијене из члана 3. ове одлуке, 
обављаће јавно предузеће, привредно 
друштво, предузетник или други 
привредни субјект (у даљем тексту: 
вршилац делатности) коме општина 



                                             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
БРОЈ III                               ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 
 

18 
 

Баточина повери обављање делатности 
у складу са законом. 
  Вршилац делатности је обавезан 
да испуњава услове за обављање 
делатности зоохигијене прописане 
Уредбом којом се уређују начин и 
услови за отпочињање обављања 
комуналних делатности, као и услове у 
складу са прописима којима се уређује 
заштита становништва од заразних 
болести и прописима којима се уређује 
добробит животиња. 
 Вршилац делатности, који 
обавља послове нешкодљивог уклањање 
лешева животиња са јавних површина 
поред услова из става 2. овог члана, 
обавезан је да испуњава услове 
прописане законом и подзаконским 
актима из области ветеринарства. 
 

Члан 5. 
Приликом прикупљања и 

превоза напуштених и изгубљених паса, 
са псом се мора поступати тако да се 
проузрокује најмањи степен бола, 
патње, страха и стреса за животињу. 

 
Члан 6. 

У прихватилиште се смештају 
пси: 
1) који су напуштени и изгубљени, 
2) чији је власник, односно држалац 
преминуо, 
3) које надлежни орган одузме 
власнику, односно држаоцу. 

Вршилац делатности је дужан 
да сарађује са надлежним 
ветеринарским службама и 
организацијама за заштиту животиња, 
као и да редовно обавештава јавност и 
друге власнике прихватилишта о псима 
који се налазе у прихватилишту. 
 

Члан 7. 
Приликом смештања паса у 

прихватилиште врши се тријажа и 

третман против екто и ендопаразита, 
утврђује се идентитет пса, обавештава 
се власник, односно држалац пса, 
проверава се списак тражених паса, 
врши се преглед од стране ветеринара, 
утврђује се здравствено стање пса, 
смештају се и разврставају пси према 
полу, врши се стерилизација, кастрација 
и обележавање, уводи се у евиденцију 
прихватилишта и предузимају се друге 
мере превентивне здравствене заштите 
животиња. 
 

Члан 8. 
Ако се псу, који је смештен у 

прихватилиште, након истека рока од 
најмање 30 дана не пронађе власник или 
ако се не збрину на неки други начин, са 
њима се поступа у складу са Програмом 
из члана 9. ове одлуке. 
 

Члан 9. 
У вршењу послова контроле и 

смањења популације напуштених паса, 
вршилац делатности је дужан да 
поступа у складу са Програмом 
контроле и смањења популације 
напуштених паса и мачака на 
територији општине Баточина који 
доноси Скупштина општине.  

Послови контроле и смањења 
популације напуштених паса и мачака 
обухватају следеће мере: 
- регистрацију и обележавање 
напуштених паса и мачака, 
- стерилизацију и кастрацију 
напуштених паса и мачака, 
- удомљавање, 
- промовисање одговорног власништва 
над животињама путем медијске 
кампање, 
- едукацију и информисање власника 
или држалаца животиња о особинама и 
потребама животиња и законским 
обавезама власника, односно држалаца 
и 
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- друге мере у складу са законом. 
 

Члан 10. 
Послови нешкодљивог 

уклањања и транспорта лешева 
животиња са јавних површина до 
објеката за сакупљање, прераду или 
уништавање споредних производа 
животињског порекла обухватају: 
- пријем пријава о налажењу леша 
животиња на јавној површини, 
- нешкодљиво уклањање лешева 
животиња са јавне површине и 
- превоз или организовање превоза 
лешева животиња са јавне површине до 
објеката за сакупљање, прераду или 
уништавање споредних производа 
животињског порекла на начин који не 
представља ризик по друге животиње, 
људе или животну средину. 

Послови из става 1. овог члана 
обављају се у складу са прописима 
којима се уређује начин нешкодљивог 
уклањања и искоришћавања 
животињских лешева. 
 
III ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА 
ДЕЛАТНОСТИ И ВЛАСНИКА, 
ОДНОСНО ДРЖАОЦА ЖИВОТИЊЕ 
 

Члан 11. 
Вршилац делатности доноси 

годишњи програм делатности 
зоохигијене, који садржи: 
1. обим послова који се обављају у 
оквиру делатности зоохигијене, у 
складу са законом и подзаконским 
актима, са динамиком њихове 
реализације, 
2. начин организовања и извршавања 
послова из делатности зоохигијене, и 
3. износ потребних средстава за 
реализацију програма. 

На програм из става 1. овог 
члана Општинско веће општине 
Баточина даје сагласност. 

 
Члан 12.  

У вршењу делатности 
зоохигијене вршилац делатности је 
дужан да у свему поступа у складу са 
правилником којим се ближе утврђују 
услови за заштиту добробити животиња 
у погледу простора, просторија и 
опреме, које прихватилиште мора да 
испуњава, начин поступања са 
животињама у овим објектима, 
садржина и начин вођења евиденције у 
прихватилиштима, начин и средства за 
прикупљање напуштених и изгубљених 
животиња, начин превоза и збрињавања 
напуштених и изгубљених животиња, 
као и са другим подзаконским актима 
којима се уређује обављање делатности 
зоохигијене. 

 
Члан 13. 

 Власник, односно држалац који 
изгуби пса дужан је да тај губитак без 
одлагања, а најкасније у року од три 
дана од дана губитка животиње, пријави 
вршиоцу делатности и ветеринарској 
служби. 

Власник односно држалац пса 
је дужан да: 
1. прописно обележи свог пса, 
2. обави потребну вакцинацију, 
3. има ограђен кућни простор за 
кретање пса, 
4. не пушта пса на јавну површину без 
поводца, на места где за то није 
одређена намена. 
 
IV  ФИНАНСИРАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ 
 

Члан 14. 
Средства за обављање и развој 

делатности зоохигијене обезбеђују се 
из: 
- прихода буџета општине Баточина, 
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- наменских средстава других нивоа 
власти, и 
- других извора, у складу са Законом. 
 

Члан 15. 
Трошкове збрињавања 

напуштеног пса у прихватилишту сноси 
власник, односно држалац пса, а ако је 
он непознат, трошкове збрињавања 
сноси вршилац делатности. 
 

Члан 16. 
Трошкове одузимања паса у 

поступку принудног извршења сноси 
власник, односно држалац паса. 

Трошкови из става 1. овог 
члана обухватају трошкове превоза, 
лечења, смештаја и исхране пса, као и 
друге трошкове. 

Трошковe из става 2. овог 
члана сноси власник, односно држалац 
пса, под претњом принудне наплате. 
 
V МЕРЕ ЗАБРАНЕ 
 

Члан 17. 
Забрањено је: 

1. остављање лешева угинулих 
животиња и њихових делова на јавним 
површинама, 
2. сахрањивање угинулих животиња и 
њихових делова ван места одређеног за 
ту сврху, односно противно 
подзаконским актима који уређују 
начин разврставања и поступања са 
споредним производима животињског 
порекла, ветеринарско-санитарним 
условима за изградњу објеката за 
сакупљање, прераду и уништавање 
споредних производа животињског 
порекла, начину спровођења службене 
контроле и самоконтроле, као и 
условима за сточна гробља и јаме 
гробнице, 
3. држање и збрињавање паса супротно 
одредбама ове одлуке, и 

4. вршење других радњи, супротно 
одредбама ове одлуке. 
 
VI  НАДЗОР 
 

Члан 18. 
Надзор над применом ове 

одлуке врши Општинска управа 
општине Баточина - Одељење надлежно 
за послове инспекцијског надзора - 
комунални инспектор. 
 

Члан 19. 
У вршењу инспекцијског 

надзора комунални инспектор је 
овлашћен да: 
1. изда налог Вршиоцу делатности, да 
уклони леш животиње са јавне 
површине; 
2. по сопственој процени, уколико 
околности дозвољавају, изда налог да се 
хумано ухвати напуштен или изгубљен 
пас, у складу са одредбама ове одлуке и 
3. предузима и друге мере, у складу са 
законом, овом одлуком и прописима 
донетим на основу ове одлуке. 
 Жалба на решење комуналног 
инспектора не одлаже извршење 
решења. Решење Општинског већа у 
управном поступку је коначно и против 
њега се може покренути управни спор. 

За прекршаје прописане овом 
одлуком комунални инспектор 
овлашћен је да поднесе захтев за 
покретање прекршајног поступка и изда 
прекршајни налог. 

Уколико комунални инспектор 
у вршењу инспекцијског надзора, уочи 
повреду прописа из надлежности другог 
органа, одмах ће о томе, писаним путем, 
обавестити надлежни орган. 
 

Члан 20. 
Комунални инспектор у 

обављању послова сарађује са 
инспекцијским службама Републике 
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Србије и јединицама локалних 
самоуправа, у складу са законом. 

Сарадња из става 1. овог члана 
обухвата нарочито: међусобно 
обавештавање, размену информација, 
пружање непосредне помоћи и 
предузимање заједничких мера и 
активности од значаја за обављање 
послова комуналне инспекције. 

 
VII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 21. 

Новчаном казном у износу од 
20.000,00 динара или казном рада у 
јавном интересу у трајању од 20 сати 
казниће се за прекршај физичко лице 
ако поступа са животињама супротно 
члану 17. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог 
члана казниће се правно лице новчаном 
казном у износу од 100.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог 
члана казниће се одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном у 
износу од 25.000,00 динара или казном 
рада у јавном интересу у трајању од 20 
сати. 

За прекршај из става 1. овог 
члана казниће се предузетник новчаном 
казном у износу од 50.000,00 динара 
или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати. 

За прекршај из става 1. овог 
члана казниће се одговорно лице код 
предузетника новчаном казном у износу 
од 20.000,00 динара или казном рада у 
јавном интересу у трајању од 20 до 160 
сати. 
 

Члан 22. 
Новчаном казном у износу од 

5.000,00 динара казниће се за прекршај 
физичко лице, ако одбије да плати 
трошкове збрињавања напуштене 

животиње смештене у прихватилиште 
(члан 15.). 

За прекршаје из става 1. овог 
члана казниће се правно лице новчаном 
казном у износу од 50.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1. овог 
члана казниће се одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном у 
износу од 7.500,00 динара. 

За прекршаје из става 1. овог 
члана казниће се предузетник новчаном 
казном од 20.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1. овог 
члана казниће се одговорно лице код 
предузетника новчаном казном од 
5.000,00 динара. 
 
VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ 

 
Члан 23. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у 
,,Службеном гласнику општине 
Баточина“. 

________________________ 
 

Пречишћен текст Одлуке о 
обезбеђивању јавног осветљења на 
територији општине Баточина обухвата: 

Одлуку о обезбеђивању јавног 
осветљења на територији општине 
Баточина („Сл. гласник општине 
Баточина“, бр. 13/19); 
 Одлуку о измени и допуни 
Одлуке о обезбеђивању јавног 
осветљења на територији општине 
Баточина („Сл. гласник општине 
Баточина“, бр. 2/20) из које није унет 
члан 5. којим је утврђено да у осталом 
делу Одлука о обезбеђивању јавног 
осветљења на територији општине 
Баточина остаје непромењена, члан 6. 
којим се овлашћује секретар 
скупштине да изради пречишћен текст 
Одлуке и члан 7. којим је уређено 
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ступање на снагу ове Одлуке, односно 
да иста ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Баточина“. 
 
Скупштина општине Баточина 
Број: 020-212/20-01 
Датум: 05.03.2020. год             
Б а т о ч и н а                                                                                                                           
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ    
Тања Вукојевић    
                                                                                                                

О Д Л У К А 
о обезбеђивању јавног осветљења на 

територији општине Баточина 
 

 („Службени гласник општине 
Баточина“, бр. 13/19 и 2/20) 

 
(Пречишћен текст) 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 
 

Члан 1. 
Овом одлуком регулише се 

делатност обезбеђивања јавног 
осветљења, утврђују се услови и начин 
обављања ове делатности, одређује ред 
првенства у обављању делатности у 
случају више силе или других 
оправданих разлога, надзор и друга 
питања од значаја за обављање 
делатности обезбеђивања јавног 
осветљења на територији oпштине 
Баточина. 
 

Члан 2. 
Под јавним осветљењем 

подразумева се систем објеката, уређаја 
и инсталација за осветљавање површина 
јавне намене. 

Под површином јавне намене 
подразумевају се: саобраћајнице, улице, 
тргови, паркови, пешачке површине 
поред стамбених и других објеката, 

зелене површине у насељима, спортски 
објекти као и друге површине на којима 
је предвиђена изградња јавног 
осветљења. 

 
Члан 3. 

Обезбеђивање јавног осветљења 
обухвата одржавање, адаптацију и 
унапређење објеката и инсталација 
јавног осветљења, којима се 
осветљавају саобраћајне и друге 
површине јавне намене, као и 
декоративно осветљење поводом 
новогодишњих и божићних празника, 
као и других манифестација, када је 
општина организатор. 

Поред послова из става 1. овог 
члана, ради обезбеђивања јавног 
осветљења овом одлуком уређују се 
послови снабдевања електричном 
енергијом. 

  
Члан 4. 

 Општина Баточина надлежна је 
за послове инвестиција и стара се о 
обезбеђивању услова за обављање 
послова снабдевања, одржавања, 
адаптације, реконструкције и изградње 
објеката и инсталација јавног 
осветљења у складу са законом. 

 
Члан 5. 

Средства за обављање комуналне 
делатности обезбеђивања јавног 
осветљења обезбеђују у буџету општине 
Баточина, као и другим изворима у 
складу са законом. 
 
II СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ 
ЕНЕРГИЈОМ 

 
Члан 6. 

Под снабдевањем електричном 
енергијом за јавно осветљење 
подразумева се редовна испорука 
електричне енергије у складу са 
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законом који регулише област 
енергетике.  

Уговор о испоруци електричне 
енергије за јавно осветљење закључује 
Општинска управа општине Баточина са 
регистрованим снабдевачем електричне 
енергије на тржишту (у даљем тексту: 
Снабдевач), по спроведеном поступку 
јавне набавке, у складу са законом о 
јавним набавкама.  

 
Члан 7. 

Време укључивања и 
искључивања јавног осветљења врши се 
путем даљинске команде према 
распореду времена паљења и гашења.  

Време укључивања и 
искључивања може се мењати, на захтев 
Општинске управе.  

 
Члан 8. 

У случају наступања 
непланираних поремећаја или прекида у 
испоруци електричном енергијом, 
Снабдевач је дужан да обезбеди јавно 
осветљење површина јавне намене, по 
следећим приоритетима:  
1. јавно осветљење главних 
саобраћајница и објеката од посебног 
значаја;  
2. јавно осветљење тргова, улица и 
тротоара и  
3. јавно осветљење других површина 
јавне намене.  

Снабдевач је дужан да о 
предузетим мерама за отклањање 
поремећаја или прекида у напајању 
електричном енергијом из става 1. овог 
члана, одмах обавести Општинску 
управу општине Баточина.  
 
III ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА 
 

 
 

Члан 9. 
Под одржавањем јавног 

осветљења подразумевају се радње и 
активности којима се обезбеђује 
исправно функционисање система 
јавног осветљења, односно одржавање 
светиљки и инсталација јавног 
осветљења. 

Одржавање светиљки и 
инсталација јавног осветљења обухвата 
редовну замену сијалица, осигурача, 
пригушница, упаљача, заштитних 
стакала и грла, светиљки, одржавање 
носећих елемената и радове на другим 
уређајима и инсталацијама јавног 
осветљења (независних од 
нисконапонске мреже дистрибутера), 
поправку, монтажу и демонтажу 
декоративних елемената за свечано 
украшавање општине поводом 
новогодишњих и божићних празника, 
као и других манифестација, када је 
општина организатор. 

 
Члан 10. 

Обављање послова из члана 3. 
став 1. ове одлуке обавља привредно 
друштво, предузетник или други 
привредни субјект (у даљем тексту: 
Вршилац) коме су ти послови поверени 
уговором по поступку прописаним 
законом. 
 Вршилац мора да поседује 
минималну стручну оспособљеност 
кадрова и технички капацитет у складу 
са Уредбом о начину и условима за 
отпочињање обављања комуналних 
делатности. 
 

Члан 11. 
Вршилац из члана 10. ове Одлуке 

је дужан да одржава декоративно 
осветљење објеката у дане државних 
празника, одређених верских празника, 
значајних културних и других 
манифестација. 
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Вршилац из члана 10. ове Одлуке 
је дужан да прибавља, монтира, 
демонтира, одржава и складишти 
уређаје за декоративно осветљење, у 
складу са законом. 
 

Члан 12. 
Послови на одржавању јавног 

осветљења обављаће се сукцесивно, по 
потреби, по следећој процедури: 

1. Редовним обиласком 
површина јавне намене где 
постоји јавна расвета, као и 
изласком на терен по 
пријавама грађана, стручне 
службе Општинске управе 
сачињавају извештаје о 
затеченом стању и 
неопходности санирања 
застоја и проблема у 
функционисању јавне 
расвете, који се достављају 
начелнику Општинске 
управе. 

2. Грађани општине Баточина 
могу поднети захтев за 
поправку јавне расвете 
Одсеку за инвестиције и 
инфраструктуру Општинске 
управе, на прописаном 
обрасцу. 

3. По утврђивању оправданости 
захтева, провере 
расположивости средстава за 
ове намене и утврђеним 
приоритетима, начелник 
Општинске управе или шеф 
Одсека издаје налог вршиоцу 
за поправку јавне расвете. 

4. Вршилац се обавезује да пре 
почетка радова обавести 
Одсек за инвестиције и 
инфраструктуру о динамици 
извођења радова, како би се 
благовремено обезбедило 
присуство лица које ће 

вршити контролу реализације 
издатог налога. 

5. Вршилац се обавезује да 
уредно води евиденцију о 
свом раду, сачињава радне 
листе или извештаје са 
прецизно описаним 
пословима и локацијама на 
дневном нивоу, као и да 
испоставља рачуне о 
обављеном послу са 
приложеном радном листом 
(извештајем), и назнаком везе 
са налогом по коме је посао 
извршен. 

6. Одсек за инвестиције и 
инфраструктуру ће бити 
задужен за контролисање 
процедуре (контролу радних 
листа и рачуна, комуникацију 
са вршиоцем и сл.). 
 
 

IV ИЗЈАШЊАВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ 
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

 
Члан 13. 

Једном годишње се на интернет 
страници општине Баточина објављује 
анкета путем које грађани могу да се 
изјасне о квалитету пружања комуналне 
услуге обезбеђивања јавног осветљења. 

 
V ЗАБРАНЕ КОРИШЋЕЊА 
ЈАВНИХ ОСВЕТЉЕЊА 
 

Члан 14. 
Забрањено је неовлашћено: 
v разбијање или на други начин 

оштећивање електроводова и 
трафо станица; 

v уклањање, рушење, прљање и 
оштећење на било који начин 
објеката, уређаја и 
инсталација јавног 
осветљења; 



                                             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
БРОЈ III                               ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 
 

25 
 

v прикључивање на објекте, 
уређаје и инсталације јавног 
осветљења, осим 
декоративног осветљења; 

v постављање рекламних 
паноа, причвршћивање 
објеката и ствари и лепљење 
плаката на објекте и 
инсталације јавне расвете; 

v садња дрвећа испод 
електромреже и на тај начин 
угрожавање исте. 
 

VI НАДЗОР 
 

Члан 15. 
Надзор над применом одредаба 

ове одлуке врши Одељење за 
имовинско-правне послове, урбанизам, 
грађевинарство, стамбено-комуналне, 
инспекцијске послове и инвестиције 
Општинске управе општине Баточина. 

Инспекцијски надзор над 
спровођењем ове одлуке врши 
комунални инспектор. 

На решење комуналног 
инспектора може се изјавити жалба 
Општинском већу општине Баточина у 
року од 15 дана од дана достављања 
решења. 

Жалба изјављена на решење 
комуналног инспектора не задржава 
његово извршење. 

 
Члан 16. 

Комунални инспектор је 
овлашћен да у вршењу послова 
инспекцијског надзора над спровођењем 
одредаба ове Одлуке, издаје прекршајни 
налог за прекршаје за које је предвиђена 
новчана казна, у складу са одредбама 
ове Одлуке и Закона о прекршајима, као 
и да предузима друге мере у складу са 
овлашћењима прописаним Законом.  

 

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
 Новчаном казном од 50.000,00 
динара казниће се за прекршај правно 
лице: 

1. које разбија или на други 
начин оштећује електроводове и 
трафо станице; 
2. које уклања, руши, прља и 

оштећује на било који начин објекте, 
уређаје и инсталације јавног осветљења; 

3. ако се неовлашћено 
прикључује на објекте, уређаје и 
инсталације јавног осветљења (члан 
13.); 

4. ако неовлашћено постави 
рекламни пано, рекламу, плакат или 
причврсти објекат; 

5. ако посади дрво испод 
електромреже; 
6. ако поступи супротно 
члану 8. став 2. ове Одлуке.  
За прекршај из става 1. овог 

члана казниће се одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном у 
износу од 10.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог 
члана казниће се предузетник новчаном 
казном у износу од 15.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1. овог 
члана казниће се физичко лице 
новчаном казном у износу од 10.000,00 
динара. 
 
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у 
,,Службеном гласнику општине 
Баточина“. 
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На основу члана 15. став 1. тачка 

12. Закона о локалним изборима 
("Службени гласник РС", број 
129/2007, 34/2010,-одлука УС и 54/2011 
и 12/2020) Изборна комисија општине 
Баточина на седници одржаној дана  
04.03.2020. године, донела је 

 
 

ПОСЛОВНИК 
О РАДУ ИЗБОРНЕ 

КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ 
БАТОЧИНА 

 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим пословником уређују се 

питања организације, начина рада и 
одлучивања Општинске изборне 
комисије општине Баточина (у даљем 
тексту: Комисија), као и друга питања 
од значаја за рад Комисије. 

 
Члан 2. 

 
Седиште Комисије је у 

Баточини, у згради општине Баточина 
ул. Краља Петра I бр 32. 

 
Члан 3. 

Комисија у свом раду користи 
један печат.  

 
Печат је пречника 32 мм. 
 
Печат је округлог облика, у 

средини печата је грб Републике 
Србије. По спољном ободу печата 
уписан је текст: "Република Србија". У 
другом унутрашњем кругу уписан је 
текст: "Општина Баточина". У трећем 
унутрашњем кругу уписан је текст: 

"Изборна комисија Општине 
Баточина". У дну печата уписан је 
текст: "Баточина" и печат ће носити 
редни број- римску цифру I. 

 
Текст печата је исписан 

ћириличним писмом. 
 
Печат Комисије налази се код 

председника Комисије. 
 
. 
II САСТАВ КОМИСИЈЕ 
 

Члан 4. 
 
 Комисија ради у сталном 

саставу (именовани чланови) и у 
проширеном саставу (опуномоћени 
чланови). 

 
Члан 5. 

Комисију у сталном саставу чине 
председник и минимум шест чланова 
које именује Скупштина општине 
Баточина, на предлог одборничких 
група у Скупштини општине, 
сразмерно броју одборника, а у 
проширеном саставу - и по један 
опуномоћени представник подносилаца 
изборне листе који је предложио 
најмање две трећине кандидата од 
укупног броја одборника који се бира, 
односно једну трећину кандидата 
уколико је предлагач политичка 
странка и коалиција политичких 
странака националних мањина. 
 

 
Члан 6. 

 
Комисија има секретара кога 

именује Скупштина општине Баточина, 
који учествује у раду Комисије без 
права одлучивања. 
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Члан 7. 
 
Председник, чланови и секретар 

Комисије имају заменике. 
Председник, заменик 

председника, секретар и заменик 
секретара Комисије морају бити 
дипломирани правници. 

Заменици председника, чланова 
и секретара имају иста права и 
одговорности као и чланови које 
замењују. 

 
Члан 8. 

 
Комисија решењем утврђује да 

подносилац изборне листе испуњава 
услове за одређивање свог 
представника у проширени састав овог 
органа, даном проглашења изборне 
листе. 

 
Решење о испуњењу, односно 

неиспуњењу услова за одређивање 
представника подносиоца изборне 
листе Комисија доставља  лично 
овлашћеном подносиоцу изборне 
листе, у року од 24 часа од часа 
доношења решења. 

 
Комисија утврђује проширени 

састав у року од 24 часа од пријема 
обавештења о лицима која улазе у 
проширени састав. 

 
Комисија ради и одлучује у 

проширеном саставу од дана 
утврђивања лица која постају чланови 
Комисије у проширеном саставу до 
момента када Комисија утврди и објави 
резултате избора, односно до 
завршетка избора. 

 
 
 
 

Члан 9. 
 

Састав Комисије објављује се у 
"Службеном гласнику Општине 
Баточина". 

 
III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ 

 
 

Члан 10. 
 
Комисија у оквиру надлежности 

утврђене Законом о локалним 
изборима, Законом о избору народних 
посланика и Законом о финансирању 
политичких странака: 

1) стара се о законитом 
спровођењу избора 
одборника; 

2) одређује бирачка места, при 
чему нарочито води рачуна 
о равномерној 
распоређености бирача на 
бирачким местима и о 
доступности бирачког места 
бирачима; 

3) одређује бирачке одборе и 
именује њихове чланове; 

4) даје упутства бирачким 
одборима у погледу 
спровођења поступка избора 
одборника; 

5) прописује обрасце и 
организује техничке 
припреме за спровођење 
избора за одборнике; 

6) утврђује да ли су изборне 
листе сачињене и поднете у 
складу са прописима о 
избору одборника; 

7) проглашава изборне листе; 
8) утврђује облик и изглед 

гласачких листића, број 
гласачких листића за 
бирачка места и записнички 
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их предаје бирачким 
одборима; 

9) утврђује и објављује укупне 
резултате избора одборника; 

10) подноси извештај 
Скупштини општине 
Баточина о спроведеним 
изборима за одборнике; 

11) доставља министарству 
надлежном за послове 
локалне самоуправе и 
републичком органу 
надлежном за послове 
статистике, податке о 
спровођењу и резултатима 
избора за одборнике 

12) обавља и друге послове 
одређене прописима о 
избору одборника. 

 
 

IV НАЧИН РАДА 
 

Члан 11. 
 

Комисија ради у сталном и 
проширеном саставу. 

 
Комисија ради у проширеном 

саставу од дана утврђивања тог састава 
до завршетка избора. 

 
Члан 12. 

 
Комисија је самостална у свом 

раду и ради на основу закона и прописа 
донетих на основу закона. 

Рад Комисије је јаван. 
 

Члан 13. 
 

Комисија ради у седницама. 
 
Седницу Комисије сазива 

председник Комисије, односно заменик 

председника, ако је председник одсутан 
или спречен. 

 
Заменици чланова Општинске 

изборне комисије имају иста права и 
одговорности као и чланови које 
замењују. Право гласа у Општинској 
изборној комисији има само члан тог 
органа, или у његовом одсуству 
заменик. 

 
Члан 14. 

 
Позив за седницу Комисије, 

члановима, односно њиховим 
заменицима, упућује Председник 
Комисије, писаним путем, телефонским 
путем или на други одговарајући 
начин. 

 
Уз позив за сазивање седнице 

Комисије доставља се предлог дневног 
реда са материјалом за седницу или 
обавештење телефонским путем о 
предлогу дневног реда. 

 
У току трајања изборног 

процеса, позив за седницу Комисије, 
члановима, односно њиховим 
заменицима, упућује председник 
Комисије, у складу са роковима у 
којима се морају извршити поједине 
изборне радње. 

 
Члан 15. 

 
Комисија ради и пуноважно 

одлучује ако на седници присуствује 
већина од укупног броја чланова. 

 
Комисија одлучује већином 

гласова чланова у сталном, односно 
проширеном саставу. 

 
 
 



                                             СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
БРОЈ III                               ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2020. 
 

29 
 

Члан 16. 
 

Председник Комисије, заменик 
председника комисије, секретар и 
заменик секретара изборне комисије 
одређују се из реда дипломираних 
Правника 

 
Члан 17. 

 
Комисија обезбеђује јавност 

рада давањем саопштења. 
 

Саопштење за јавност које је 
усвојила Комисија даје председник 
комисије или секретар комисије по 
налогу председника Комисије. 

 
Објављивање аката и образаца 

за подношење изборних листа и 
информација о раду Комисије биће 
објављена на званичној интернет 
презентацији општине Баточина. 

 
Члан 18. 

 
У остваривању својих задатака 

Комисија, сагласно Закону, сарађује са 
домаћим и страним органима и 
организацијама. 

 
 

V ПОСТУПАЊЕ ПО 
ПРИГОВОРИМА 

 
Члан 19. 

 
О приговорима који су упућени 

Комисији, секретар припрема 
мишљење о начину решавања 
приговора и доставља члановима 
комисије у року од 24 часа од пријема 
приговора.Мишљење из става 1. овог 
члана обухвата садржину приговора, 
чињенично стање, излагање законских 

одредаба на основу којих се приговор 
решава и предлог како га треба решити. 

 
Решење по приговору Комисија 

доноси у року од 48 часова од часа 
пријема приговора и доставља га 
подносиоцу приговора. 

 
Члан 20. 

 
Кад је против решења Комисије 

по приговору поднета жалба, Комисија 
доставља жалбу, заједно са оспореним 
решењем и свим потребним списима, 
Управном суду, одмах а најкасније у 
року од 12 часа од часа пријема жалбе. 

 
Члан 21. 

 
У поступку по приговорима, у 

питањима која нису изричито уређена 
Законом о локалним изборима, 
Законом о избору народних посланика, 
и Законом о финансирању политичких 
странака, Комисија сходно примењује 
одредбе Закона о општем управном 
поступку. 
 

VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА 
РАД КОМИСИЈЕ 

 
Члан 22. 

 
Средства за рад органа за 

спровођење избора, изборни материјал 
и друге трошкове спровођења избора, 
обезбеђују се у буџету Општине. 

 
Члан 23. 

 
Председник, чланови и секретар 

Комисије, као и њихови заменици 
имају право на накнаду за рад у 
Комисији. 
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Висину накнаде за рад у 
Општинској изборној комисији 
утврђује се посебном одлуком 
Комисије, на основу критеријума 
присутности на седницама, степена и 
квалитета ангажованости у изборном 
процесу. 

 
Радници ангажовани на 

стручним, административно и 
техничким пословима имају право на 
накнаду за ангажовање у спровођењу 
изборних радњи. 

 
Висину накнаде за ангажовање 

радника из става 3. овог члана утврђује 
Комисија посебном одлуком, на 
предлог председника Комисије, а у 
зависности од ангажовања у току 
изборног процеса. 

 
Висину трошкова за опремање 

бирачког места, закупнине, накнаде за 
рад председника, заменика 
председника, чланова, заменика 
чланова бирачког одбора, као и друге 
трошкове утврђује комисија посебном 
одлуком. 

 
Налогодавци за исплату 

средстава из члана 22. и члана 23. ст. 1. 
2. 3. 4. и 5. је председник Комисије. 

 
VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ 

КОМИСИЈЕ 
 

Члан 24. 
 

На седници Комисије води се 
записник о раду Комисије. 

 
Записник садржи главне податке 

о раду на седници, нарочито о 
предлозима о којима се расправљало, 
са именима учесника у расправи, о 
одлукама, закључцима и другим актима 

који су на седници донети, као и о 
резултату гласања о сваком питању за 
које се гласало. 

 
О вођењу и чувању записника 

стара се секретар Комисије. Записник 
се чува трајно. 

 
Записник потписују председник 

и секретар Комисије односно њихови 
заменици. 

 
Записник са седнице изборне 

комисије, доставља се Општинској 
изборној комисији уз материјал за 
наредну седницу и исти се разматра као 
прва тачка дневног реда. 

 
Члан 25. 

 
Комисија обезбеђује чување 

изборних аката, записника и извештаја 
о резултатима избора са изборним 
материјалима и руковање тим 
материјалима, у складу са законом. 

Акта Комисије, која се у складу 
са законом објављују, објавиће се у 
Службеном гласнику општине 
Баточина. 

 
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 26. 

 
Питања која се односе на рад 

Комисије, а која нису уређена овим 
пословником, могу се уредити одлуком 
или закључком Комисије, у складу са 
одредбама закона и овог пословника. 

 
Члан 27. 

 
Овај пословник ступа на снагу 

даном доношења, а објавиће се у 
"Службеном гласнику општине 
Баточина". 
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Даном ступања на снагу овог 
Пословника, престаје да важе 
Пословник о раду Општинске изборне 
комисије општине Баточина, број: 013-
3/16-01 од 07.03.2016. године 

  
 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 013-7/20-01 од 04.03.2020. 
године                                                                                   

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
  Јелена  Ивановић 
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