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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
04.03.2015. године 

ГОДИНА 2015. 
БРОЈ 4 

 

Општинско веће општине 

Баточина, на основу члана 116. 

Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 10/08), Скупштини 

општине Баточина, подноси 

 

 

 

ПРЕДЛОГ 

 ЗА ПРОМЕНУ СТАТУТА 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

 

 

Општинско веће општине 

Баточина предлаже Скупштини 

општине Баточина да се приступи 

промени Статута општине Баточина 

(''Сл. гласник општине Баточина'', 

број 10/08). 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Разлог за подношење Предлога 

за промену Статута општине 

Баточина садржан је у потреби да се 

изврши усаглашавање одредаба 

Статута са Законом о јавној својини и 

то тако што ће се дефинисати јавна 

својина општине и извршити 

усклађивање надлежности органа 

општине са Законом о јавној својини 

и у потреби усаглашавања са Законом 

о правобранилаштву, како би се 

Општинско правобранилаштво 

одредило као директни корисник 

буџета. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-263/15-01 од 02.03.2015. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 

 

 

На основу члана 100. Закона о 

заштити животне средине (''Службени 

гласник РС'', број 135/04 и 36/09, 

36/09- др. закон, 72/09-др. закон и 

43/2011 одлука Уставног суда ), члана 

7. Одлуке о буџетском фонду за 

заштиту животне средине Општине 

Баточина (''Службени гласник 

Општине Баточина'', број 6/2009), 

члана 4. Одлуке о буџету Општине 

Баточина за 2015. годину (''Сл. 

гласник општине Баточина'', 

бр.17/14), члана 43. Пословника о 

раду Општинског већа општине 

Баточина (''Сл. гласник општине 

Баточина'', број 8/12), а уз сагласност 

Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине број 401-00-

00236/2015-09 од 13.02.2015. године, 

наш заводни број 031-25/15-01 од 

26.02.2015. године, Општинско веће 
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општине Баточина, на седници 

одржаној дана 02.03.2015. године, 

донело је  

 

  

 

ПРОГРАМ  КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

Средства Буџетског фонда за 

заштиту животне средине општине 

Баточина, у 2015. години, планирана 

су Одлуком о буџету општине 

Баточина за 2015. годину, функција 

500, позиција 190, 191, 192 и 193 (''Сл. 

гласник општине Баточина'', 

бр.17/14).  

 

У складу са напред наведеним, 

средства ће се користити у следећим 

програмским активностима:

                                    

 

0001 

УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

И ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

- унапређење система одржавања зелених површина и изградња нових  

- Пројекти озелењавања и унапређења квалитета зелених површина 

(набавка садног материјала, трошкови садње и сл.) 

Из разлога увећања зелених површина у општини Баточина приступило се 

континуираним активностима на њиховом повећању и уређивању. 

Овогодишње активности обухватиће нове засаде као и израду потребне 

инфраструктуре која је неопходна за одржавање и очување зелених 

површина.  

 

- уништавање амброзије на територији општине Баточина 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                                             

                                                                                                                        

Укупно: 

                                                                                                                                                              

 

 

100.000 д. 

 

150.000 д.  

 

 

 

 

 

  

100.000 д. 

 

 

                      

     

350.000 д 

0002 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ  

 

 

- унапређење система управљања отпадом  

 

- Наставиће се и са досадашњим активностима на  уређењу  и 

уклањању дивљих депонија. 

Наставак активности на решавању проблема дивљих депонија и сметлишта 

            

100.000 д. 

  

 

500.000 д. 
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и унапређењу нивоа управљања отпадом на територији општине Баточина.  

Успостављање и унапређење активности у области збрињавања 

селектованог и кабастог отпадног материјала. 

 

 

 

 

 

 

 

0003 
ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

 

 

 

 

-   повремена циљана мерења у животној средини са акцентом на 

              мерењу квалитета ваздуха на територији насеља Баточина 

 

 

200.000 д.  

  

 

 

 

 

 

 

 

0004 
ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ПОДРУЧЈА СА ПРИРОДНИМ СВОЈСТВИМА 

 

 

 

- Активности на унапређењу и развоју природног добра ''Рогот'' са 

указаним активностима и потребама унапређења функционисања, а 

све преко управљача ПД ''Рогот'' – Ш.Г. ''Крагујевац''  

  

 

50.000 д. 
 

0005 ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ  

 

 

- Интервентне активности на подручју општине Баточина, на очувању, 

заштити и унапређењу животне средине за које се током године 

јавља потреба а није их било могуће прецизно планирати. 

 

 

  

100.000 д. 

 

  

У К У П Н О: Буџетски фонд за заштиту животне средине  1.300.000

д. 

 

Члан 2. 

 

Овај Програм ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина'' 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:  020-265/15-01  од 02.03.2015. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
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На основу Закона о буџетском 

систему („Сл. гласник РС", бр. 54/09, 

73/10,101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/13 

– испр., 108/13 и 142/2014), Уредбе о 

буџетском рачуноводству  („Сл. гласник 

РС“, бр. 125/03 и 12/06), члана 46. Закона 

о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др. 

Закон), члана 71 Статута Општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина”, бр.10/08) и члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 8/12), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 02.03.2015. године, донело 

је 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О РАДУ ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 

 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

 Правилником о раду трезора 

општине Баточина ( у даљем тексту: 

Правилник) регулише се начин извршења 

буџета, преузимање обавеза, плаћање и 

трансфер средстава, буџетско 

рачуноводство и извештавање, контрола 

финансијских трансакција трезора и 

садржина образаца за главну књигу 

трезора у складу са Законом о буџетском 

систему и Уредбом о буџетском 

рачуноводству, као и поступци 

извршавања расхода корисника средстава 

утврђених Одлуком о буџету општине 

Баточина. 

 

Члан 2. 

 Буџетски извршиоци 

консолидованог рачуна трезора су: 

 

1. Буџетски извршиоци 

консолидованог рачуна трезора код 

директног корисника буџетских 

средстава: 

1) Председник општине 

2) Начелник општинске управе 

3) Шеф одељења за изворне 

приходе, привреду, јавне службе и 

финансије 

4) Лица из одељења за финансије, 

овлашћена да раде као извршиоци 

буџета, а која су систематизацијом 

одређена и овлашћена  за послове 

састављања, контроле предлога 

или захтева за плаћање, односно 

пренос средстава, врше контроле 

и оверавања тачности 

књиговодствених исправа на 

основу којих се оверава тачност и 

законитост предлога или захтева 

за плаћање односно пренос 

средстава. 

2.  Буџетски извршиоци консолидованог 

рачуна трезора код индиректног 

корисника буџетских средстава: 

1) Директор индиректног корисника 

буџетских средстава или лице које 

он овласти 

2) Лице које врши функцију 

контроле и оверавања тачности 

књиговодствених исправа на 

основу којих се подноси захтев за 

плаћање и лице које оверава 

тачност и пуноважност захтева за 

плаћање 

 

Члан 3.  

 За извршење буџета општине 

Баточина, одговоран је председник 

општине Баточина, као наредбодавац за 

извршење буџета у складу са законом. 

 

 II  ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА  

 

 

Члан 4. 

 У процесу извршења буџета 

дефинишу се следеће процедуре:  

1. Процедура за евидентирање и 

промене у апропријацијама 

2. Процедура за извршење буџета и 

квота 

3. Процедура за преузимање обавеза 

4. Процедура за извршавање 

плаћања и трансфер средстава 

5. Процедура за прекњижавање 

расхода и издатака 
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1. Процедура за 

апропријације 

Члан 5. 

 Апропријација је од стране 

скупштине локалне власти, Одлуком о 

буџету, дато овлашћење Председнику 

општине за трошење јавних средстава до 

одређеног износа и за одређене намене за 

буџетску годину. 

 Директни корисник, преко којег се 

врши расподела средстава индиректним 

буџетским корисницима може да врши 

расподелу само у оквиру буџетом 

дозвољених апропријација. 

 Одлука о буџету којом су 

дефинисане апропријације за сваког 

буџетског корисника објављује се у 

„Службеном гласнику општине Баточина“ 

и поставља се на веб сајту општине 

Баточина. 

 Функционер буџетског корисника 

је одговоран за закониту, наменску и 

економичну употребу средстава. 

 Буџетски корисници подносе 

захтеве за плаћање на обрасцима који су 

сатавни делови овог Правилника. 

 Уколико наступе околности где је 

неопходан већи износ средстава за 

буџетског корисника од утврђеног 

Одлуком о буџету, исти подноси Захтев за 

промену апропријације. Сврха процеса 

апропријације је спровођење Одлуке о 

буџету у којој апропријација представља 

позицију, односно економску 

класификацију на троцифреном нивоу. 

 Обавезе које преузима директни, 

односно индиректни корисник буџетских 

средстава општине Баточина, морају 

одговарати апропријацији одобреној за ту 

намену том кориснику за буџетску 

годину. 

 У року од 15 дана од дана 

ступања на снагу Одлуке о буџету, 

односно ребаланса буџета, директни 

корисник буџетских средстава који је, у 

буџетском смислу, одговоран за 

индиректне кориснике, врши расподелу 

средстава индиректним кориссницима у 

оквиру одобрених апропријација, и о 

томе обавештава сваког индиректног 

корисника. 

 Директни и индиректни 

корисници који доносе финансијске 

планове дужни су да их ускладе са 

одобреним апропријацијама у року од 45 

дана од дана ступања на снагу одлуке о 

буџету, односно ребаланса.  

Члан 6. 

 Поступке који се односе на 

евидентирање, и промене на 

апропријацијама, контролише Општинска 

управа општине Баточина- Одељење за 

изворне приходе, привреду, јавне службе 

и финансије. 

 Евидентирање и спровођење 

промена у апропријацијама могу се 

утврдити као: 

1. Годишња 

апропријација- 

Одлуком о буџету 

општине Баточина; 

2. Привремено 

финансирање- 

Одлуком о 

привременом 

финансирању 

општине Баточина; 

3. Апропријација 

одређена допунским 

буџетом- Скупштина 

општине Баточина, на 

предлог извршног 

органа, усваја 

допунски буџет; 

4. Промене у 

апропријацији које 

утичу на текућу 

буџетску резерву- 

Председник општине 

доноси решење о 

употреби средстава 

текуће буџетске 

резерве, на предлог 

Општинске управе. 

Средства текуће 

буџетске резерве се 

користе за 

непланиране сврхе, за 

које нису утврђене 

апропријације или за 

сврхе за које се у току 
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године покаже да 

апропријације нису 

биле довољне; 

5. Промене у 

апропријацији које 

утичу на сталну 

буџетску резерву- 

Председник општине 

доноси решење о 

употреби средстава 

сталне буџетске 

резерве, на предлог 

Општинске управе. 

Средства сталне 

буџетске резерве се 

користе за 

финансирање расхода 

у отклањању 

последица ванредних 

околности, као што су 

земљотрес, поплава, 

суша, пожар, 

клизишта, снежни 

наноси, град, 

животињске и биљне 

болести, еколошка 

катастрофа и друге 

елементарне непогоде, 

односно других 

временских догађаја 

који могу да угрозе 

живот и здравље људи 

или проузрокују штету 

већих размера 

 

Извештај о 

коришћењу средстава 

сталне буџетске 

резерве доставља се 

Скупштини општине 

уз Завршни рачун 

буџета 

 

6. Промене у 

апропријацији унутар 

раздела корисника 

буџета- директни 

корисник, на основу 

Решења председника 

општине, а на предлог 

Општинске управе, 

може извршити 

преусмеравање 

апропријације 

одобрене на име 

одређеног расхода у 

износу до 5% 

вредности 

апропријације за 

расход чији се износ 

умањује; 

7. Директни корисник 

буџетских средстава, 

на основу Решења 

председника општине, 

а на предлог 

Општинске управе, 

може извршити 

преусмеравање 

средстава унутар 

програма у износу до 

10% вредности 

апропријације чија се 

средства умањују. 

 

Преусмеравање 

апропријација из 

тачака 6. и 7. Односе 

се на апропријације из 

прихода из буџета, док 

се из осталих извора 

могу мењати без 

ограничења. 

Члан 7. 

 Буџетски корисник захтев за 

промену апропријације доставља 

Општинској управи општине Баточина и 

то у два примерка.  

 Општинска управа општине 

Баточина контролише захтев и оверава 

његову валидност. 

 

 Захтев за промену 

апропријације садржи следеће 

елементе: 

1) регистарски број; 

2) назив буџетског корисника; 

3) организациону ознаку 

корисника; 

4) назив позиције; 

5) место трошка и економска 

класификација; 
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6) извор финансирања; 

7) износ; 

8) оверу од стране одговорног 

лица код директног или 

индиректног корисника. 

 

Један оверени примерак 

Општинска управа враћа буџетском 

кориснику, док се други заводи и на 

основу њега Председник општине доноси 

Одлуку о промени апропријација. 

 

Члан 8. 

 Коришћење средстава буџетске 

резерве и преусмерење постојећих 

апропријација (до 5%) може се 

реализовати на основу Решења  

Председника општине Баточина. 

  

2. Процедура за извршење 

буџета и квоте 

 

Члан 9. 
Приходи и примања буџета 

општине Баточина наплаћују се у складу 

са законом и другим прописима, 

независно од износа утврђених у Одлуци 

о буџету за поједине врсте прихода и 

примања. 

 

Члан 10. 

 Индиректни буџетски корисник 

идентификује потребу (квоте, 

преузимање обавеза, плаћање) и са 

захтевом за пренос средстава обраћа се 

директном кориснику, уз поштовање свих 

процедура Закона о јавним набавкама. 

Служба у индиректном буџетском 

кориснику попуњава захтев за пренос 

средстава. Овлашћено лице у индиректом 

буџетском кориснику попуњава, а 

одговорно лице одобрава захтев. Исти се 

прослеђује заједно са документацијом 

(оверена фотокопија рачуна, уговора, 

обрачуна или друге пратеће 

документације) директном буџетском 

кориснику. 

 

Члан 11. 

 Обрачун расположиве 

апропријације врши се на обрасцу ОРА- 

Обрачун расположиве апропријације, на 

следећи начин: 

А - (+) ПА – НПО – (НЗ + Р) = РА 

 

 Словне ознаке имају следеће 

значење: 

А- апропријација 

Р- расход 

НЗ- неизвршени захтеви 

ПА- промене у апропријацији 

НПО- неизмирене преузете обавезе 

РА- расположива апропријација 

 

Члан 12. 

 План извршења буџета 

представља преглед планираних расхода 

и издатака буџета општине. 

Планови извршења буџета и квоте 

израђују се само за расходе и издатке који 

се финансирају приходима из буџета 

(извор финансирања 01). 

Квоте представљају месечна и 

тромесечна ограничења потрошње 

буџетских средстава, у смислу висине 

месечног или тромесечног издатка до 

којег директни и индиректни корисници 

буџетских средстава могу да врше 

плаћања у складу са плановима извршења 

буџета и месечном динамиком извршења. 

Општинска управа одређује квоте 

до 15. у месецу и о томе обавештава 

директног и индиректне кориснике. Квоте 

се доносе на тромесечном нивоу имајући 

у средства планирана у буџету, план 

извршења буџета и ликвидне могућности 

буџета. 

Директни корисник буџетских 

средстава до 25. - ог у месецу подносе 

Одељењу за изворне приходе, привреду, 

јавне службе и финансије предлог 

месечног плана за потребним средствима 

за наредни месец.  

 Индиректни корисници буџета 

достављају директном кориснику предлог 

месечног плана за потребним средствима 

за наредни месец  најкасније до 10-ог у 

месецу за наредни месец. 

 Предлози морају бити у складу са 

тромесечним плановима за извршење 

буџета које доноси Председник општине 

уз сагласност Одељења за изворне 
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приходе, привреду, јавне службе и 

финансије, на предлог корисника буџета. 

Предлог месечног плана – квота, 

корисник буџетских средстава доставља у 

два примерка на прописаном обрасцу ПП 

који је саставни део овог Упутства. 

 Буџетски извршилац трезора у  

Одељењу за буџет и финансије врши 

контролу достављеног предлога и својим 

потписом оверава његову валидност. 

Након овере поднети предлог се заводи у 

Регистар квота  трезора јединице локалне 

самоуправе. Директни корисник води 

хронолошку евиденцију достављених 

предлога месечних планова. 

 Уколико поднети предлог није у 

складу са тромесечним планом за 

извршење буџета и месечном динамиком 

коришћења средстава буџетски 

извршилац трезора Одељења за изворне 

приходе, привреду, јавне службе и 

финансије ће га вратити финансијској 

служби корисника буџета на корекцију. 

Изузетно кориснику се може одобрити и 

веће месечно право, ако за то постоје 

оправдани разлози који се морају 

детаљно образложити. Веће месечно, 

односно тромесечно право одобрава 

Председник општине на предлог 

директног корисника уз сагласност 

Одељења за изворне приходе, привреду, 

јавне службе и финансије, по процедури 

за промену квота. 

 Расположива квота и квота за 

преузете обавезе преносе се у наредне 

месеце, ако се не користе у датом месецу, 

осим у јануару. Преостали износ квота на 

крају децембра не преносе се у наредну 

годину. 

 Ако дође до ситуације да се 

плаћање на основу преузете обавезе врши 

након очекиваног датума плаћања, онда 

се преузета обавеза и одговарајућа квота 

преноси у наредни месец. 

 

Члан 13. 

 Корисници буџета могу захтевати 

измену тромесечне квоте, које могу бити 

једнаке, односно, мање од укупног износа 

буџетске апропријације. 

 

 Захтев за промену квоте подноси 

се у писаном облику на прописаном 

обрасцу ЗПК – Захтев за промену квоте 

који се доставља, Одељењу за изворне 

приходе, привреду, јавне службе и 

финансије. Образац ЗПК обавезно 

садржи: 

- Назив и ЈБ КЈС буџетског 

корисника 

- Износ захтева за промену 

- Разлог зашто је промена 

неопходна са образложењем. 

-  

Члан 14. 

Председник општине, или лице 

које он овласти одобрава промену висине 

тромесечне квоте, ценећи оправданост 

захтева корисника буџетских средстава и 

о томе обавештава корисника у 

електронском или писаном облику. 

 

3. Процедура за 

преузимање обавеза 

 

Члан 15. 

 Преузимање обавеза представља 

резервисање буџетске апропријације и 

квота од стране корисника буџета по 

основу нереализованих уговора или 

другог обавезујућег правног акта, чија 

реализација доводи до издатака 

непосредно или у предстојећем периоду.  

Процедуре које су везане за 

преузимање обавеза имају за циљ: 

1. да се обезбеди поштовање Закона 

о јавним набавкама; 

2. да се врши резервисање 

буџетских апропријација и квота 

за период у ком се очекује 

плаћање; 

3. да се обезбеди гаранција 

добављачима да ће средства за 

плаћање бити обезбеђена; 

4. да се изврши заштита од 

прекомерне потрошње; 

5. да се обезбеди боља основа за 

квалитетније планирање и 

управљање готовинским 

средствима. 

 

 Законом о буџетском систему, за 
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преузимање обавеза одређено је следеће: 

6. обавезе које преузима корисник 

буџетских средстава морају бити 

у складу са прописаним квотама; 

7. плаћање преузетих обавеза врши 

се искључиво са трезора; 

8. корисници буџетских средстава 

дужни су да се приликом 

преузимања оабвеза придржавају 

смерница о роковима и условима 

плаћања које одреди Одељење за 

буџет и финансије; 

9. преузимање обавеза од стране 

корисника буџетских средстава 

спроводи се на основу уговора у 

писменој форми, уколико законом 

није другачије регулисано; 

10. преузете обавезе чији је износ 

већи од износа средстава 

предвиђених буџетом, не могу 

бити извршене на терет 

консолидованог рачуна трезора; 

11. резервисана средства која 

преостају на консолидованом 

рачуну трезора на крају фискалне 

године, задржавају се за плаћање 

обавеза у наредној фискалној 

години, осим ако се обавеза не 

поништи или престане да важи, 

средства у том случају остају на 

консолидованом рачуну трезора и 

укључују се у примања буџета за 

наредну годину; 

12. одредбе Закона о јавним 

набавкама треба да буду 

поштоване приликом додељивања 

Уговора о набавци добара, 

пружања услуга или извођења 

радова. 

 

  

4. Процедура за плаћање и 

трансфер средстава 

 

Члан 16. 

Индиректни буџетски корисници 

подносе Образац-ЗП - Захтев за пренос 

средстава уз пратећу документацију 

(предрачун, рачун, отпремница, обрачун 

камате, уговор, решење, налог за 

путовање и остала документа која могу 

бити основ за плаћање) Одељењу за 

изворне приходе, привреду, јавне службе 

и финансије.  

Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије врши 

пријем, завођење и контролу захтева, 

проверава да ли постоји комплетна 

документација, да ли је захтев потписан 

од стране буџетског корисника, 

контролише да ли је у складу са одлуком 

о буџету и са утврђеном квотом, да ли је 

документација исправна са формалне, 

рачунске и суштинске стране, да ли је 

оверена од стране одговорног лица 

индиректног корисника. За 

документацију где постоји испорука роба, 

мора бити приложена отпремница. 

Уколико захтев индиректног 

корисника није уредан, директни 

корисник не одобрава захтев и враћа га 

индиректном кориснику уз образложење. 

Одсек за рачуноводство дужан је да 

организује евиденцију свих примљених 

захтева, за све кориснике буџетских 

средстава.  

Приликом подношења захтева за 

пренос од осталих корисника јавних 

средстава (школе, центар за социјални 

рад, дом здравља) Општинска управа 

може затражити да уз захтев доставе 

потписане и оверене налоге за плаћање 

који ће се реализовати истовремено са 

трансфером средстава. 

Уколико се у прилогу захтева за 

плаћање налази предрачун за авансно 

плаћање, корисник буџетских средстава је 

дужан да у року од 10 дана по извршеном 

плаћању достави рачун. 

Захтев за пренос средстава налази 

се у прилогу и чини саставни део овог 

правилника. 

 

Члан 17. 

 Плаћање подразумева све 

финансијске трансакције које доводе до 

издавања налога за плаћање, 

евидентирање издатака и смањење салда 

рачуна буџета.  

Процес плаћања има за циљ: 

1. обезбеђивање бољег планирања 

готовинских средстава путем 
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распоређивања плаћања 

примаоцима средстава и 

добављачима; 

2. контролу прекомерног трошења; 

3. тачно евидентирање расхода са 

финансијским евиденцијама. 

 

Члан 18. 

 Плаћање из буџета регулисано је 

Законом о буџетском систему заснива се 

на књиговодственој документацији, а 

износ преузетих обавеза, које проистичу 

из изворне књиговодствене 

документације, мора бити потврђен у 

писаној форми пре плаћања обавеза; 

Преузете обавезе чији је износ 

већи од износа средстава предвиђених 

одлуком о буџету или које су настале у 

супротности са Законом о буџетском 

систему или другим прописом не могу се 

извршавати на терет консолидованог 

рачуна трезора општине Баточина. У 

случају да за извршење одређеног 

плаћања није постојао правни основ, 

корисник је обавезан да изврши повраћај 

средстава у буџет. 

 Плаћање са консолидованог 

рачуна трезора врши се корисницима који 

имају свој рачун у Управи за трезор. 

Члан 19. 

 Захтев за плаћање – пренос 

средстава подноси се на прописаним 

обрасцима ЗП – Захтев за пренос 

средстава индиректном кориснику 

заједно са пратећом документацијом о 

насталој пословној промени. 

 Корисник буџетских средстава уз 

захтев за плаћање  по основу јавних 

набавки, подноси документацију којом 

потврђује да је поступак јавне набавке 

спроведен у складу са Законом о јавним 

набавкама, пратећим прописима, 

Правилником о јавним набавкама и 

Планом јавних набавки. 

 Захтев за плаћање – пренос 

средстава садржи следеће елементе: 

1. број захтева; 

2. назив буџетског корисника; 

3. износ средстава за исплату; 

4. начин плаћања; 

5. основ плаћања; 

6. текући рачун и назив корисника 

или добављача; 

7. економску и функционалну 

класификацију; 

8. шифру програма и програмске 

активности;  

9. оверу од стране лица које је 

саставило захтев за плаћање  

10. оверу од стране овлашћеног лица 

буџетског корисника. 

 

Члан 20. 

 Буџетски извршилац у Одељењу 

за изворне приходе, привреду, јавне 

службе и финансије који врши оверу 

захтева за плаћање може ставити оверу да 

је захтев валидан тек након провере 

документације – књиговодствених 

исправа и рсположивог права за одређену 

врсту расхода предвиђеног месечним 

планом за извршење буџета. Уколико се у 

поступку овере поднетог захтева за 

плаћање констатује да су створене 

обавезе на терет консолидованог рачуна 

трезора мимо надлежности буџетског 

корисника, буџетски извршилац неће 

одобрити поднети захтев за плаћање и 

писаним путем обавестити буџетског 

корисника о разлозима за неодобравање 

исплате. Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије 

одобрава оверене захтеве за плаћање када 

утврди да је: 

1. маса средстава за исплату у 

складу са расположивим 

средствима на консолидованом 

рачуну трезора; 

2. да су захтеви у складу са Одлуком 

о буџету; 

 Изузетно из става 1. овог члана  

могу се одобрити вандредни захтеви за 

плаћање, а који су изнад месечног плана 

за пренос средстава уколико се оцени да 

би његово неизвршавање имало штетне 

последице за функционисање рада  

директног, односно индиректног 

корисника буџета уз сагласнос 

председника општине. 

 Након извршене провере захтева 

за плаћање, Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије 
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упућује документацију шефу Одељења за 

оверу као одговорном лицу. Након овере 

захтева за плаћање од стране одговорних 

лица, исти се подноси наредбодавцу за 

извршење буџета (председнику општине). 

 На основу комплетиране и 

оверене документације од стране горе 

наведених лица председник општине 

доноси Решење о исплати средстава из 

буџета које се са комплетном 

документацијом доставња ликвидатури 

на обраду и плаћање. 

 Након плаћања документација се 

упућује на књижење и индиректни 

корисници се извештавају о спроведеном 

плаћању. 

 

  

Члан 21. 

 Захтев за исплату плата подноси 

се на прописаном обрасцу ИП – захтев за 

исплату плата, додатака и накнада 

запослених, уз који се доставља обрачун 

плата, додатака и накнада оверен од 

стране овлашћеног лица. 

 Захтев за исплату плата садржи 

следеће елемнте: 

1. број захтева 

2. назив буџетског корисника 

3. организациону ознаку корисника  

4. месец за који се исплаћује плата 

са назнаком /аконтација/ коначни 

обрачун  

5. износ  

11. оверу од стране лица које је 

саставило захтев за исплату плата 

12. оверу од стране овлашћеног лица 

буџетског корисника. 

 

Члан 22. 

 Након извршене  провере захтева 

за исплату плата, Одељење за изворне 

приходе, привреду, јавне службе и 

финансије упућује документацију шефу 

Одељења за оверу као одговорном лицу. 

Након овере захтева за исплату плата  од 

стране одговорних лица, исти се подноси 

наредбодавцу за извршење буџета 

(председнику општине). 

 На основу комплетиране и 

оверене документације од стране горе 

наведених лица председник општине 

доноси Решење о исплати средстава из 

буџета које се са комплетном 

документацијом доставња ликвидатури 

на обраду и плаћање. 

 Након плаћања документација се 

упућује на књижење и индиректни 

корисници се извештавају о спроведеном 

плаћању. 

Члан 23. 

 Пре подношења захтева, корисник 

буџетских средстава који за одређене 

расходе или издатке остварује и приходе 

из других извора, обавезан је да 

измирење тих расхода и издатака птво 

врши из прихода из других извора. Након 

што утроши средства из других извора за 

реализацију расхода и издатака, врши се 

пренос средстава из буџета. 

 За извршено плаћање из прихода 

из других извора, не може се тражити 

рефундација средстава из буџета. 

 

Члан 24. 

 У случају смањене ликвидне 

способности буџета, наредбодавац буџета 

(Председник општине) утврђује редослед 

измиривања преузетих обавеза у складу 

са законом и одлуком о буџету. 

 

Члан 25. 

 Председник општине Баточина 

потписује Решење о исплати средстава за 

намене које су утврђене Одлуком о 

буџету. 

 

Члан 26. 

 Код процедуре за плаћање и 

трансфер средстава код уношења позива 

на број задужења (шифра плаћања) унос 

се врши на следећи начин: 

1. Плаћање се врши по 

моделу 97; 

2. Контролни број по 

моделу 97 (две цифре) 

3. Јединствени број 

директног буџетског 

корисника 

(петоцифрени број) 

4. Економска 

класификација 
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(шестоцифрени број 

из Правилника о 

стандардном 

класификационом 

оквиру и контном 

плану за буџетски 

систем) 

5. Подекономска 

класификација- 

позиција (двоцифрени 

број) 

6. Извор финансирања 

(двоцифрени број) 

7. Функционална 

класификација 

(троцифрени број) 

 

Код процедуре за трансфер 

средстава индиректним корисницима 

буџета општине Баточина, код уношења 

позива на број одобрења унос се врши на 

следећи начин: 

1. Плаћање се врши по 

моделу 97; 

2. Контролни број по 

моделу 97 (две цифре) 

3. Јединствени број 

индиректног 

буџетског корисника 

(петоцифрени број) 

4. Економска 

класификација 

(шестоцифрени број 

из Правилника о 

стандардном 

класификационом 

оквиру и контном 

плану за буџетски 

систем) 

5. Подекономска 

класификација- 

позиција (двоцифрени 

број) 

6. Извор финансирања 

(двоцифрени број) 

7. Функционална 

класификација 

(троцифрени број) 

 

  

 

III ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА 

Члан 27. 

 Унутрашња, односно интерна 

контрола је систем поступака и 

одговорности свих лица укључених у 

финансијске трансакције и пословне 

догађаје код директних, индиректних и 

осталих буџетских корисника. 

 Буџетски извршилац код 

директног буџетског корисника одговоран 

је за унутрашњу контролу својих 

трансакција и пословних догађаја, као и 

трансакција и пословних догађаја 

индиректног буџетског корисника који је 

у њиховој надлежности. Буџетски 

извршилац дужан је да се приликом 

набавке добара, радова и услуга, 

придржава одредби Закона о јавним 

набавкама и других подзаконских аката 

који регулишу ову област. 

 

 Главна књига трезора  

Члан 28. 

 Главна књига трезора 

евидентирају се све трансакције и 

пословни догађаји, укључујући приходе и 

примања, расходе и издатке, стање и 

промене на имовини, обавезама и 

изворима финансирања.  

У главној књизи трезора води се 

посебна евиденција за сваког корисника 

буџетских средстава. 

 Главна књига трезора и главне 

књига директног и индиректних 

буџетских корисника у оквиру главне 

књиге трезора, воде се у складу са 

Правилником о стандардном 

класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем. 

 Ради поравнања књижења у 

главној књизи трезора прописује се 

образац Исправка књижења – Образац 

ИК- Исправка књижења, који служи за 

исправке и промене стања 

рачуноводствених података али промене 

не могу имати утицаја на стање средстава 

на консолидованом рачуну трезора. 

Образац оверавају буџетски извршиоци 

директног и индиректног корисника. 

 Све трансакције и догађаји 

евидентирани у главној књизи директног 
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и индиректног корисника буџетских 

средстава треба да буду ажурирани и у 

складу са трансакцијама и догађајима 

евидентираним у главној књизи трезора. 

  

 Буџетско извештавање 

Члан 29. 

 Током фискалне године 

припремају се следећи извештаји: 

 

1. Извештај о месечном остварењу и 

извршењу буџета који се 

доставља Председнику општине 

2. Периодични извештаји о 

остварењу и извршењу  буџета 

(шестомесечни и деветомесечни) 

који се достављају Председнику 

општине и Општинском већу  

3. Годишњи извештај о остварењу и 

извршењу буџета који се 

доставља Председнику општине и 

Општинском већу. 

4. Остали извештаји на захтев 

Председника општине, 

Општинског већа или Скупштине 

општине. 

 

Директан и индиректни 

корисници буџета општине Баточина су 

дужни да на захтев доставе све 

финансијске извештаје за потребе 

Скупштине општине, Општинског већа и 

Председника општине. Уколико директан 

и индиректни корисници буџета општине 

Баточина не доставе тражене извештаје, 

Председник општине може обуставити 

пренос средстава из буџета, до момента 

достављања тражених извештаја. 

 Индиректни корисници буџета у 

обавези су да најкасније до 28. фебруара 

доставе надлежном директном кориснику 

завршне извештаје о примањима и 

издацима претходне фискалне године. 

Директни корисник је у обавези 

да сравни податке из завршних 

финансијских извештаја индиректних 

буџетских корисника из његове 

надлежности и саставља консолидовани 

годишњи извештај о извршењу буџета, 

који подноси локалном органу задуженом 

за финансије најкасније 31. марта.  

 Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије 

саставља нацрт консолидованог завршног 

рачуна буџета и подноси га најкасније до 

15. маја извршном органу – Општинском 

већу. 

 Општинско веће до 01. јуна 

упућује предлог завршног рачуна 

Скупштини на усвајање, након чега се 

исти доставља Министарству финансија  

-  Управи за трезор, најкасније до 15. јуна. 

 Завршни рачун садржи све 

извештаје и обрасце прописане Законом о 

буџетском систему. 

  

 

 IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 30. 

 

 Све одредбе овог Правилника 

примењују се на све расходе директних и 

индиректних корисника буџетских 

средстава. 

 

Члан 31. 

 Одредбе овог Правилника  су 

обавезујуће, а у случају непоштовања од 

стране буџетских корисника, шеф 

Одељења за изворне приходе, привреду, 

јавне службе и финансије обавестиће 

Председника општине и предложити мере 

предвиђене Законом о буџетском систему. 

 

Члан 32. 

 Ово правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-266/15-01 од 02.03.2015. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
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Регистарски број

(Назив буџетског корисника)

ДЕО ЗА МЕСЕЦ 2015. ГОДИНЕ

Раздео Глава Извор финансирања Функционална 

класификација

Програмска 

класификација

ЈБ КЈС

Конто

1 2 4

0,00

411111

411112

411113

411114

411115

411116

411117

411121

411122

411131

411141

411191

417211

0,00

412111

412211

412311

0,00

0,00

414111

414121

414131

0,00

465112

Индиректни корисник

М.П. Одговорно лице за одобравање

(Датум)

Директни корисник

М.П. Одговорно лице за одобравање

(Датум)

Одговорно лице за оверавање

Одговорно лице за оверавање

I  ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ

3

Економска класификација

Назив

0,00

Позиција

Плате приправника које плаћа Републички завод за тржоште рада

Плате на основу цене рада

Додатак за рад дужи од пуног радног времена

Плате привремено запослених

Плате по основу судских пресуда

Остале исплате зарада за спец. задатке и пројекте

Додатак за рад на дан држав. и верског празника

Додатак за рад ноћу

Минули рад

Теренски додатак

Умањена зарада за првих 30 дана одсуствовања са посла услед 

Плате приправника које плаћа послодавац

Остале текуће дотације по закону

Посланички додатак

Допринос за пензијско иинвалидско осигурање

Допринос за здравствено осигурање

Допринос за незапосленост

Укупно (I+II)

III  ИСПЛАТА НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА СА ПОСЛА

II  СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

Укупно (I+II+III+IV):

Износ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕНОС СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТУ ПЛАТА И                                                                                       

ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац- ИП

(Уписује Директни корисник)

Породиљско осуство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Боловање преко 30 дана

Инвалидност рада II степена

IV ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
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Образац-ИК 

Назив индиректног буџетског корисника ________________________ 

ЈБ КЈС_________________________________ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије 

ЗАХТЕВ ЗА ИСПРАВКУ КЊИЖЕЊА 

Опис: ______________________ 

Датум извода: _______________ 

Број извода: _________________ 

Ред.бр.ставке извода:__________ 

Број рачуна: _________________ 

 

Раздео Глава Позиција 
Функц. 

Класифик. 

Економска 

класифик. 
Опис 

Извор 

финанс. 

Вредност 

дуговања у 

главној књизи (+) 

Вредност 

дуговања у 

главној књизи (+) 

         

         

         

         

         

         

Образложење захтева за исправку књижења: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Потврђује се да су са усаглашавањем књижења сагласни: 

Индиректни корисник 

 

         Датум                          Одговорно лице за оверавање                  М.П.        Одговорно лице за одобравање 

_____________                        ____________________                                                _______________________                                                   

 

 

Директни корисник 

 

         Датум                          Одговорно лице за оверавање            М.П.              Одговорно лице за одобравање 

_____________                        ____________________                                                _______________________ 
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ОБРАЗАЦ-ПП 

 

__________________________________ 

(назив корисника буџетских средстава) 

 
       ПЛАН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА_____КВАРТАЛ___________ГОДИНЕ 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА  

Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије 
 

 

 

ПЛАН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ЗА_____КВАРТАЛ___________ГОДИНЕ 

 

 

 
Организациона                

ознака 

Функционална 

класификација 

Економска 

Класифика

-ција 

 

Опис 

 

 

Квартал____ 

Укупно за 

  

квартал Раздео Глава Месец 

____ 

Месец 

___ 

Месец 

____ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
УКУПНО:     

 

 

 

____________________________________              _____________________________ 

овера буџетског извршиоца                                                        одговорно лице 
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Назив буџетског корисника______________________________                Образац-ЗА 

ЈБ КЈС_____________________ 

Број захтева_________________ 

Датум__________________ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије 

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

Р.б.  
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о

н
о

м
ск

а
 

к
л
ас

и
ф

и
к
ац

и
ја

 

И
зв

о
р

 

ф
и

н
а
н

си
р

ањ
а
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о
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 Промена квоте за  
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П
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и
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о
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+ 

 

- 

         

         

         

         

         

 Укупно:     
Образложење захтева за промену апропријације: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Индиректни корисник(подносилац захтева) 

                    Одговорно лице                                                      Руководилац 

                   финансијске службе                 М.П.               индиректног корисника                              

      ______________________________                           _______________________ 

 

Датум: ___________ 

 

Одобрење за промену квоте(попуњава одељење за изворне приходе,привреду,јавне 

службе и финансије): Подаци и пратећа документација су истинито и тачно приказани, 

а трансфер је у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему и Упутством о раду 

трезора, потврђујем као лице овлашћено за потписивање овог обрасца. 

Захтев одобрен □ 

Захтев одбијен  □                         Разлог за одбијање захтева________________________ 

                       Оверава                                                                            Одобрава 

Шеф Одељења  за изворне приходе,                                         Председник општине                       

привреду,јавне службе и финансије)           М.П.    

_______________________________                               ___________________________ 

 

Датум: __________     
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ЗАХТЕВ ЗА ПЛАЋАЊЕ И ТРАНСФЕР СРЕДСТАВА: .

глава

а)
динара

б)
динара

в)
динара

2

0,00Из средстава одобрених Одлуком о буџету општине Баточинаа за 2015. год. раздео

(назив документа)

ИЗНОС

Шифра 

програма/програмске 

активности/пројекта

Налогом за пренос:

У готовом:

Чеком:

65

Број и датум 

документа
Корисник

ОСНОВ ПЛАЋАЊА
ТЕКУЋИ РАЧУН           

КОРИСНИКА
ПОЗИЦИЈА

ОБРАЗАЦ - ЗП

7 9

Број захтева:

ликвидатор                          рачунополагач

8

Одговорно лице за одобравање

41

Извор 

финансира

ња

ФункционалнаЕкономска

ШИФРА

ЛИКВИДИРАНО И ПЛАЋЕНО

број налога и датум

(назив буџетског корисника)

Датум М.П.Одговорно лице за оверавање

Датум М.П.Одговорно лице за оверавање

захтевамо исплату средстава у укупном износу од

3

Одговорно лице за одобравање

Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА БАТОЧИНА

Да је захтев исправан и у складу са Одлуком о буџету општине Баточина за 2015. годину оверава Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије.

динара и то:

Потврђујем да је плаћање по овом захтеву у складу са Одлуком о буџету СО Баточина за 2015. год. и да су књиговодствена документа на основу којих се врши исплата потпуна, 

истинита, рачунски тачна и законита.
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Назив буџетског корисника______________________________                Образац-ЗПК 

ЈБ КЈС_____________________ 

Број захтева_________________ 

Датум__________________ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије 

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ КВОТЕ 

Р.б.  
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+ 

 

- 

         

         

         

         

         

 Укупно:     
Образложење захтева за промену квоте: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Индиректни корисник(подносилац захтева) 

                    Одговорно лице                                                      Руководилац 

                   финансијске службе                 М.П.               индиректног корисника                              

      ______________________________                           _______________________ 

 

Датум: ___________ 

 

Одобрење за промену квоте(попуњава одељење за изворне приходе,привреду,јавне 

службе и финансије): Подаци и пратећа документација су истинито и тачно приказани, 

а трансфер је у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему и Упутством о раду 

трезора, потврђујем као лице овлашћено за потписивање овог обрасца. 

Захтев одобрен □ 

Захтев одбијен  □                         Разлог за одбијање захтева________________________ 

                       Оверава                                                                            Одобрава 

Шеф Одељења  за изворне приходе,                                         Председник општине                       

привреду,јавне службе и финансије)           М.П.    

_______________________________                               ___________________________ 

 

Датум: __________     
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На основу члана 9. и 10. Закона о 

буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 

54/09, 73/10,101/10, 101/11, 93/12, 

62/2013, 63/13 – испр., 108/13 и 142/2014) 

члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007 и 

83/2014- др. Закон), члана 71. Статута 

Општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина”, бр.10/08) и члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 8/12), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 02.03.2015. године, донело 

је 

П Р А В И Л Н И К 

О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА СА ПОДРАЧУНА, 

ОДНОСНО ДРУГИХ РАЧУНА 

КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА 

ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА И 

О НАЧИНУ ИЗВЕШТАВАЊА О 

ИНВЕСТИРАЊУ СРЕДСТАВА 

КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником ближе се 

уређује начин коришћења новчаних 

средстава са подрачуна, односно других 

рачуна директних и индиректних 

корисника средстава буџета Општине 

Баточина (у даљем тексту: корисници 

буџета), укључених у консолидовани 

рачун трезора Општине Баточина (у 

даљем тексту: КРТ Општине Баточина). 

 

Члан 2. 

Корисници буџета Општине 

Баточина могу имати подрачуне на 

којима се воде средства за редовно 

пословање, подрачуне на којима се воде 

сопствени приходи и подрачуне на 

којима се воде средства из других извора. 

На подрачунима за редовно 

пословање воде се новчана средства у 

складу са Одлуком о буџету Општине 

Баточина. 

На подрачунима сопствених 

прихода и подрачунима на којима се воде 

средства из других извора воде се 

средства корисника буџета Општине 

Баточина која се остварују у складу са 

законом. 

Новчана средства са подрачуна за 

редовно пословање не могу се преносити 

на подрачуне сопствених прихода и 

подрачуне на којима се воде средства из 

других извора корисника буџета 

Општине Баточина. 

 

Члан 3. 

Сопствени приходи и средства из 

других извора корисника буџета 

Општине Баточина консолидују се на 

нивоу КРТ Општине Баточина. 

Ако се корисник буџета Општине 

Баточина финансира из буџета 

различитих нивоа власти, сопствени 

приходи и средства из других извора тог 

корисника консолидују се на нивоу 

трезора према припадности директног 

корисника буџетских средстава. 

 

II КОРИШЋЕЊЕ НОВЧАНИХ 

СРЕДСТАВА 

 

Члан 4. 

Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије 

Општинске управе општине Баточина 

испоставља налоге на плаћање Управи за 

трезор, на захтев директног корисника 

буџета Општине Баточина, за издатке за 

редовно пословање директног корисника 

буџета Општине Баточина у оквиру 

одобрених апропријација, усвојених 

финансијских планова и на основу 

кварталних и месечних планова 

потрошње, у складу са Одлуком о буџету 

Општине Баточина за буџетску годину. 

Одељење за финансије 

испоставља Управи за трезор налоге за 

трансфер средстава са рачуна извршења 

буџета на подрачуне за редовно 

пословање индиректних корисника 

буџета Општине Баточина, на захтев 
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директног корисника буџета Општине 

Баточина, у оквиру одобрених 

апропријација, усвојеним финансијским 

планом и у складу са кварталним и 

месечним плановима за извршење буџета. 

Индиректни корисници буџета 

Општине Баточина испостављају налоге 

за плаћање Управи за трезор, у складу са 

одобреним апропријацијама, усвојеним 

финансијским плановима и на основу 

кварталних и месечних планова 

потрошње укљученим у Одлуку о буџету 

Општине Баточина за буџетску годину. 

 

Члан 5. 

Корисници буџета Општине 

Баточина достављају Управи за трезор 

налоге за плаћање за издатке са 

подрачуна сопствених прихода и 

подрачуна на којима се воде средства из 

других извора, у складу са одобреним 

апропријацијама, усвојеним 

финансијским плановима и на основу 

кварталних и месечних планова 

потрошње укљученим у Одлуку о буџету 

Општине Баточина за буџетску годину. 

 

III УПРАВЉАЊЕ НОВЧАНИМ 

СРЕДСТВИМА НА КРТ-у ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

Члан 6. 

Свим средствима на КРТ-у 

Општине Баточина управља Одељење за 

изворне приходе, привреду, јавне службе 

и финансије, у циљу несметаног 

извршавања обавеза утврђених Одлуком 

о буџету Општине Баточина за буџетску 

годину. 

Управљање средствима из става 

1. овог члана подразумева планирање 

токова и управљање примањима и 

издацима ради ефикаснијег коришћења 

тих средстава. 

 

Члан 7. 

У циљу обезбеђивања средстава 

за финансирање текуће ликвидности, 

буџет Општине Баточина може 

привремено позајмити средства са 

подрачуна за редовно пословање 

индиректних корисника буџета Општине 

Баточина, преносом средстава са рачуна 

за интерне позајмице. 

Позајмица средстава из става 1. 

овог члана може се вршити у износу који 

не угрожава дневну ликвидност КРТ-а 

Општине Баточина. 

 

Члан 8. 

Индиректни корисници буџета 

Општине Баточина, по завршетку 

буџетске године, подносе Управи за 

трезор налог за пренос неутрошених 

средстава у тој буџетској години са 

подрачуна за редовно пословање на 

рачун – Извршење буџета Општине 

Баточина. 

Уколико корисници из става 1. 

овог члана не изврше пренос 

неутрошених средстава са подрачуна за 

редовно пословање у тој буџетској 

години, надлежни директни корисници 

обуставиће достављање захтева за пренос 

средстава за исту намену на подрачуне 

индиректних корисника док наведени не 

доставе документацију о утрошку тих 

средстава у целокупном износу из става 

1. овог члана, у складу са одобреним 

апропријацијама. 

Стање сопствених прихода и 

средства из других извора корисника 

буџета Општине Баточина евидентирано 

на крају буџетске године преноси се као 

почетно стање ових средстава на почетку 

наредне буџетске године. 

 

IV ИНВЕСТИРАЊЕ СРЕДСТАВА 

Члан 9. 

Новчана средства која преостану по 

извршењу обавеза у складу са чланом 6. 

овог правилника, могу се користити за 

следеће намене: 

1. Превремено враћање кредита у 

циљу смањења обавеза општине 

Баточина; 

2. Депоновање средстава код 

пословних банака које имају 

одговарајући бонитет или код 

Народне Банке Србије; 
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3. Куповина хартија од вредности 

Републике Србије. 

Члан 10. 

Председник општине може 

новчана средства на КРТ-у Општине 

Баточина, осим прихода за које је 

посебним законом, односно локалним 

прописима или међународним уговорима 

утврђена намена која ограничава 

употребу тих средстава, инвестирати на 

домаћем тржишту новца по каматној 

стопи која није нижа од есконтне стопе 

Народне банке Србије, и на начин који 

ризик по пласирана средства своди на 

најмању меру. 

 

Члан 11. 

Инвестирање средстава из члана 

9. овог правилника врши се на основу 

појединачног акта Председника општине. 

 

Члан 12. 

Корисник буџета Општине 

Баточина може са Председником 

општине Баточина закључити уговор о 

инвестирању сопствених прихода које 

оствари у складу са законом, на домаћем 

финансијском тржишту новца. 

Корисник буџета Општине 

Баточина може инвестирати сопствене 

приходе самостално, уз претходно 

прибављену сагласност Председника 

општине Баточина. 

Корисник буџета Општине 

Баточина обавезан је да по извршеном 

инвестирању сопствених прихода на 

начин из става 1. и 2. овог члана, о томе 

обавести Одељење за финансије, који ће о 

томе обавестити Управу.за трезор. 

Члан 13. 

Када корисник буџета Општине 

Баточина врши инвестирање сопствених 

прихода на начин из члана 10. став 1. 

овог Правилника, подноси Председнику 

општине захтев за закључивање уговора о 

инвестирању сопствених прихода. 

У захтеву из става 1. овог члана, 

који се подноси у форми Предлога 

Уговора, корисник буџета Општине 

Баточина наводи број подрачуна 

сопствених прихода, износ средстава који 

жели да инвестира, врсту пласмана, као и 

услове под којима жели да инвестира 

средства. 

У случају да је подносилац 

захтева за закључење уговора о 

инвестирању сопствених прихода 

индиректни корисник буџета Општине 

Баточина, потребно је да претходно 

прибави мишљење надлежног директног 

корисника буџета Општине Баточина. 

Захтев за закључење уговора о 

инвестирању сопствених прихода 

корисника буџета Општине Баточина 

претходно разматра Одељење за изворне 

приходе, привреду, јавне службе и 

финансије и ако утврди да је захтев 

основан, предлаже Председнику општине 

да са корисником буџета Општине 

Баточина закључи уговор о инвестирању 

сопствених прихода, којим се ближе 

уређују обавезе уговорних страна и 

услови под којим ће се средства 

инвестирати, а који не могу бити 

неповољнији од услова под којима то 

чини Председник општине за средства из 

члана 9. овог Правилника. 

По закључењу уговора из става 4. 

овог члана, корисник буџета Општине 

Баточина врши пренос средстава са свог 

подрачуна сопствених прихода, на 

посебан подрачун у оквиру КРТ-а 

Општине Баточина, ради инвестирања. 

Инвестирање средстава на основу 

уговора из става 4. овог члана 

пласирањем средстава са КРТ-а Општине 

Баточина, у име Председника општине 

врши Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије. 

Приходи од инвестирања 

уплаћују се на посебан рачун у оквиру 

КРТ-а Општине Баточина, одакле се 

распоређују на одговарајући подрачун 

сопствених прихода корисника буџета 

Општине Баточина. 

По истеку рока инвестирања, 

инвестирана средства уплаћују се на 

посебан подрачун КРТ-а Општине 

Баточина из става 5. овог члана, одакле се 

враћају на подрачун сопствених прихода 

корисника буџета Општине Баточина. 
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Члан 14. 

У случају да самостално 

инвестира сопствене приходе, корисник 

буџета Општине Баточина подноси 

захтев Председнику општине за давање 

сагласности за самостално инвестирање 

сопствених прихода, у коме наводи број 

подрачуна сопствених прихода, врсту 

пласмана, износ и услове под којима 

жели да пласира средства, назив банке и 

начин на који је изабрана. 

У случају да је подносилац 

захтева за давање сагласности за 

самостално инвестирање сопствених 

прихода индиректни корисник буџета 

Општине Баточина, потребно је да 

претходно прибави мишљење надлежног 

директног корисника буџета Општине 

Баточина. 

Захтев за давање сагласности за 

самостално инвестирање сопствених 

прихода корисника буџета Општине 

Баточина претходно разматра Одељење 

за изворне приходе, привреду, јавне 

службе и финансије Општинске управе 

општине Баточина и ако утврди да је исти 

основан, односно ако утврди да ће 

средства бити пласирана по каматној 

стопи која није нижа од есконтне стопе 

Народне банке Србије и на начин који 

ризик по пласирана средства своди на 

најмању меру, предлаже Председнику 

општине да кориснику буџета Општине 

Баточина да сагласност за самостално 

инвестирање сопствених прихода. 

Сагласност из става 3. овог члана 

доставља се подносиоцу захтева у року 

од десет дана од дана пријема захтева. 

По добијању сагласности из става 

3. овог члана корисник буџета Општине 

Баточина врши инвестирањњ сопствених 

прихода у складу са одобреним захтевом. 

 

Члан 15. 

Индиректни корисник буџета 

Општине Баточина дужан је да месечно 

извештава директног корисника буџета 

Општине Баточина и инвестирању 

сопствених прихода, до другог у месецу 

за претходни месец, подношењем 

Образаца ИНВ-1 и Образац ИНВ-2. 

Директни корисник буџета 

Општине Баточина дужан је да за 

индиректне кориснике буџета Општине 

Баточина из своје надлежности достави 

Одељење за изворне приходе, привреду, 

јавне службе и финансије извештаје о 

инвестирању сопствених прихода, 

појединачно и кумулативно на нивоу 

директног корисника, до трећег у месецу 

за претходни месец, подношењем 

Образаца ИНВ-1 и Образац ИНВ-2. 

Директни корисник буџета 

Општине Баточина који има отворен 

подрачун у оквиру КРТ-а Општине 

Баточина, обавезан је да Одељење за 

изворне приходе, привреду, јавне службе 

и финансије достави Извештај о 

инвестирању сопствених прихода, до 

трећег у месецу за претходни месец, 

подношењем Образаца ИНВ-1 и Образац 

ИНВ-2. 

Обрасци ИНВ-1 и Образац ИНВ-

2одштампани су уз овај Правилник и 

чине његов саставни део. 

 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 16. 

Директни корисник буџета 

Општине Баточина дужан је да води 

евиденцију података, писаних извештаја 

и електронских података, који се односе 

на финансијске активности и задатке, за 

себе и индиректне кориснике буџета 

Општине Баточина из своје надлежности. 

 

Члан 17. 

Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-267/15-01 од 02.03.2015. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
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Образац ИНВ-1 

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИРАЊУ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ПО УГОВОРУ 

 

ЈББК________________________ 

НАЗИВ_____________________________________ 

БРОЈ ПОДРАЧУНА___________________________ 

АДРЕСА____________________________________ 

ТЕЛЕФОН___________________________________ 

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ__________________________ 

 
ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИРАЊУ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА ПО УГОВОРУ број________________ 

ЗА МЕСЕЦ__________20____.године 
Ред. 

бр. 

 

Шифра 

 

 

Врста пласмана 

Почетно 

стање 

пласмана у 

месеце 

Пласирана 

средства у 

току месеца 

Повраћај 

пласираних 

средстава у 

току месеца 

Стање 

пласмана 

последњег 

дана у 

месецу 

 

 

Опис 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 210 Пласман банкама 

депозити по 

виђењу 

     

2. 211 Интерни пласман      

3. 212 Пласман другим 

трезорима 
     

 

4. 

 

213 

Пласман 

банкама-орочени 

депозит 

     

5. 214 Пласмани-

позајмице буџету 
     

 

6. 

 

215 

Пласмани у 

хартијама од 

вредности 

     

7. 219 Остали пласмани      

  Укупно:      

 

Датум: 

                                                     М.П.                                             Овлашћено лице 

Место:                                                                                               __________________ 
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Образац ИНВ-2 

ИЗВЕШТАЈ О САМОСТАЛНОМ ИНВЕСТИРАЊУ  СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА 

КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА  

 

ЈББК________________________ 

НАЗИВ_____________________________________ 

БРОЈ ПОДРАЧУНА___________________________ 

АДРЕСА____________________________________ 

ТЕЛЕФОН___________________________________ 

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ__________________________ 

 
ИЗВЕШТАЈ О САМОСТАЛНОМ ИНВЕСТИРАЊУ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ПО УГОВОРУ број________________ 

ЗА МЕСЕЦ__________20____.године 
Ред. 

бр. 

 

Шифра 

 

 

Врста пласмана 

Почетно 

стање 

пласмана у 

месеце 

Пласирана 

средства у 

току месеца 

Повраћај 

пласираних 

средстава у 

току месеца 

Стање 

пласмана 

последњег 

дана у 

месецу 

 

 

Опис 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 210 Пласман банкама 

депозити по 

виђењу 

     

2. 211 Интерни пласман      

3. 212 Пласман другим 

трезорима 
     

 

4. 

 

213 

Пласман 

банкама-орочени 

депозит 

     

5. 214 Пласмани-

позајмице буџету 
     

 

6. 

 

215 

Пласмани у 

хартијама од 

вредности 

     

7. 219 Остали пласмани      

  Укупно:      

 

Датум: 

                                                                М.П.                                  Овлашћено лице 

Место:                                                                                               __________________ 
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На основу члана 59. став 5. Закона 

о буџетском систему („Службени гласник 

РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013 – 

испр. и 108/13,142/2014), члана 46. Закона 

о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др. 

Закон), члана 71 Статута Општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина”, бр.10/08) и члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 8/12), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 02.03.2015. године, донело 

је 

 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 

ПРЕНОСА НЕУТРОШЕНИХ 

БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА 

РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се 

уређује начин утврђивања износа и 

поступак за пренос неутрошених 

средстава на рачун извршења буџета 

Општине Баточина, која индиректни 

корисници буџетских средстава нису 

утрошили за финансирање расхода у тој 

фискалној години, а која су овим 

корисницима пренета у складу са 

Одлуком о буџету општине Баточина за 

ту фискалну годину. 

 

Члан 2. 

Повраћај неутрошених средстава 

из члана 1. Овог правилника врше 

индиректни корисници буџетских 

средстава Општине Баточина до истека 

текуће фискалне године, а најкасније до 

31. Децембра, на рачун извршења буџета 

Општине Баточина број 840-32640-81. 

Износ неутрошених средстава за повраћај 

из члана 1. Овог правилника, исказује се 

на Обрасцу СВС – Спецификација 

враћених средстава. Индиректни 

корисници буџетских средстава Општине 

Баточина, одговорни су за истинитост и 

тачност исказаних података у Обрасцу 

СВС-Спецификација враћених средстава, 

а достављају га надлежном директном 

кориснику – Општинској управи 

Општине Баточина- Одељењу за изворне 

приходе, привреду, јавне службе и 

финансије.Образац СВС одштампан је уз 

овај правилник и чини његов саставни 

део. 

 

Члан 3. 

На основу достављених образаца 

из члана 2. Овог правилника, директни 

корисник буџетских средстава врши 

корекцију расхода и издатака, 

опредељених према главама, односно 

функцијама, којима су означени у 

Одлуци о буџету Општине Баточина за 

текућу фискалну годину 

 

Члан 4. 

Одредбе овог правилника 

примењују се и на кориснике буџетских 

средстава који су неутрошена средства 

пренели до истека фискалне године, а 

који након истека фискалне године нису 

у систему консолидованог рачуна трезора 

Републике Србије. 

 

Члан 5 

Овај правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина”. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-268/15-01 од 02.03.2015. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
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Образац ИНВ-1 

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИРАЊУ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА ПО УГОВОРУ 

 

ЈББК________________________ 

НАЗИВ_____________________________________ 

БРОЈ ПОДРАЧУНА___________________________ 

АДРЕСА____________________________________ 

ТЕЛЕФОН___________________________________ 

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ__________________________ 

 

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИРАЊУ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

ПО УГОВОРУ број________________ 

ЗА МЕСЕЦ__________20____.године 

Ред. 

бр. 

 

Шифра 

 

 

Врста пласмана 

Почетно 

стање 

пласмана у 

месеце 

Пласирана 

средства у 

току месеца 

Повраћај 

пласираних 

средстава у 

току месеца 

Стање 

пласмана 

последњег 

дана у 

месецу 

 

 

Опис 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 210 Пласман банкама 

депозити по 

виђењу 

     

2. 211 Интерни пласман      

3. 212 Пласман другим 

трезорима 

     

 

4. 

 

213 

Пласман 

банкама-орочени 

депозит 

     

5. 214 Пласмани-

позајмице буџету 

     

 

6. 

 

215 

Пласмани у 

хартијама од 

вредности 

     

7. 219 Остали пласмани      

  Укупно:      

 

Датум: 

                                                     М.П.                                             Овлашћено лице 

Место:                                                                                                                __________________ 
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На основу члана 32. став 6. Закона о 

црквама и верским  заједницама 

(„Службени гласник РС“, број 36/06 ) 

и члана 71. Статута општине 

Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 10/08) и члана 

43. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина („Службени 

гласник општине Баточина“, број 

8/12), Општинско веће општине 

Баточина на седници одржаној 

02.03.2015.  године донело је  

 

  

П Р А В И Л Н И К 

о начину, поступку и 

критеријумима за доделу средстава  

црквама и традиционалним 

верским заједницама на територији 

општине Баточина 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником уређују се 

начин, поступак и критеријуми за 

доделу средстава ради финансирања 

или суфинансирања пројеката 

црквама и традиционалним верским 

заједницама на територији општине 

Баточина. 

 

Члан 2. 

 

 Висина средстава за 

финансирање или суфинансирање 

пројеката из члана 1. овог 

Правилника, црквама и 

традиционалним верским заједницама 

утврђује се сваке године Одлуком о 

буџету општине Баточина. 

 Средства из става 1. овог члана  

додељују се на основу јавног 

конкурса. 

 

Члан 3. 

 

            Традиционалне цркве су у 

складу  са Законом о црквама и 

верским  заједницама јесу оне које у 

Србији имају вишевековни историјски 

континуитет и чији је правни 

субјективитет стечен на основу 

посебних закона, и то: Српска 

Православна Црква, Римокатоличка 

Црква, Словачка Евангеличка Црква 

а. в., Реформатска Хришћанска Црква 

и Евангеличка Хришћанска Црква а. 

в. 

              Традиционалне верске 

заједнице у складу са Законом о 

црквама и верским заједницама јесу 

оне које у Србији имају вишевековни 

историјски континуитет и чији је 

правни субјективитет стечен на 

основу посебних закона и то 

Исламска верска заједница, и 

Јеврејска верска заједница. 

 

II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 

 

Члан 4. 

 

 Право подношења пријаве на 

јавни конкурс за доделу средстава 

ради финансирања или 

суфинансирања пројеката цркава и 

традиционалних верских заједница 

територији општине Баточина имају 

следећи субјекти: 

- традиционалне цркве; 

- традиционалне верске 

заједнице. 

 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР 

ПРОЈЕКАТА 

 

Члан 5. 

 Критеријуми за доделу 

средстава за финансирање  или 
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суфинансирање пројеката цркава и 

традиционалних верских заједница из 

буџета општине Баточина јесу: 

- број верника; 

- да ли је црквени односно 

верски објекат под заштитом 

као културно добро; 

- стање у ком се налази објекат; 

- суфинансирање пројеката из 

других извора; 

- усмереност ка што већем броју 

корисника; 

- унапређење  стања у ком се 

налази објекат; 

- реалан финансијски план за 

предложени пројекат; 

- да се објекти цркве или 

традиционалне верске 

заједнице налазе на територији 

општине Баточина. 

 

Члан 6. 

 

 Средства предвиђена Одлуком 

о буџету општине Баточина за 

финансирање или суфинансирање 

пројеката цркава и традиционалних 

верских заједница додељују се за: 

 

- изградњу или обнову црквених 

и верских објеката; 

- инвестиционо и текуће 

одржавање  црквених и 

верских објеката; 

- адаптацију или реконструкцију 

цркава и верских објеката 

- догађаја битних за верску 

заједницу 

 

IV ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ 

СРЕДСТАВА 

 

Члан 7. 

 

 Јавни конкурс за финансирање 

или суфинансирања пројеката 

црквама и традиционалним верским 

заједницама  за изградњу, одржавање 

и обнову црквених и верских објеката 

на територији општине Баточина из 

члана 2. овог Правилника расписује 

Председник општине. 

 Јавним конкурсом из става 1. 

овог члана Председник општине  

одређује који пројекти из члана 6. 

овог Правилника ће се финанисрати 

или суфинансирати и  износ 

средстава. 

 Јавни конкурс за пројекте у 

култури расписује се по посебном 

Правилнику, у складу са Законом. 

Члан 8. 

 

 Конкурсни поступак спроводи 

Комисија за доделу средстава црквама 

и традиционалним верским 

заједницама на територији општине 

Баточина, коју именује Председник 

општине (у даљем тексту: Комисија). 

 Решењем о именовању 

Комисије утврђују се састав, задаци и 

друга питања од значаја за рад 

Комисије. 

Члан 9. 

 

 Јавни конкурс се објављује на 

званичној интернет страни општине 

Баточина, локалним медијима  и 

огласној табли Општинске управе 

општине Баточина. 

 

 Јавни конкурс садржи: 

 

- врсту пројеката и износ 

средстава за који се расписује 

конкурс; 

- субјекте овлашћене за 

подношење пријаве; 

- услове и критеријуме за 

подносиоца пријаве; 

- конкурсну документацију 

(обрасце); 
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- рок за подношење пријаве и 

адреса; 

- напомену да се непотпуне, 

неблаговремене и пријаве које 

нису предате на прописаним 

обрасцима неће узети у 

разматрање; 

- и друге одредбе од важности за 

реализацију конкурса. 

 

Члан 10. 

 

 Пријава на конкурс подноси се 

Председнику општине са назнаком 

“Пријава на Конкурс за финансирања 

или суфинансирања пројеката 

црквама и традиционалним верским 

заједницама на територији општине 

Баточина“.      

Уз пријаву, подносилац 

пријаве дужан је да обавезно 

приложи:  

- доказ о подносиоцу пријаве: 

извод из регистра у којем је 

субјекат регистован; 

- одлуку цркве или верске 

заједнице о извођењу радова; 

- доказ одобијеним потребним 

дозволама и сагласностима 

надлежних органа 

предвиђеним законом и 

прописима који регулишу ову 

област; 

- детаљан опис пројекта за чије 

финансирање или 

суфинасирање се подноси 

пријава; 

- буџет пројекта;  

 

 Комплетна конкурсна 

документација се доставља у једној 

затвореној коверти. 

 Пријаве се предају на 

писарници Општинске управе 

општине Баточина или поштом на 

адресу: Општина Баточина, ул. Краља 

Петра I бр. 37 - Председнику 

општине, са назнаком -за избор 

пројеката за доделу средстава ради 

финансирања или суфинансирања 

пројеката црквама и традиционалним 

верским заједницама на територији 

општине Баточина. 

 Благовременом доставом 

сматра се и препоручена пошиљка 

предата пошти најкасније до истека 

последњег дана утврђеног рока за 

предају конкурсне документације 

(печат поште), без обзира на датум 

приспећа. 

 

Члан 11. 

 

 Комисија разматра пријаве и у 

складу са условима Конкурса, врши 

избор пројеката и сачињава предлог 

Председнику општине о избору 

пројеката који ће се финансирати или 

суфинансирати   из буџета општине 

Баточина . 

 О спроведеном поступку 

Комисија води записник који заједно 

са Предлогом о избору пројеката 

којима се из буџета општине 

додељују средства доставља 

Председнику општине. 

 На основу Предлога Комисије, 

Председник општине доноси Решење 

о финансирању или суфинансирању 

пројекта цркава и традиционалних 

верских заједница из буџета општине 

Баточина. 

Члан 12. 

 

 На основу Решења из члана 11. 

став 3. овог Правилника  Председник 

општине закључује уговоре о 

финансирању или суфинансирању 

пројекта цркава и традиционалних 

верских заједница из буџета општине 

Баточина. 
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 Уговором из става 1. овог 

члана уређују се међусобна права и 

обавезе уговорних страна, начин и 

рок за пренос одобрених средстава, 

рок за реализацију пројекта, обавеза 

подношења извештаја, начин 

решавања спорова, као и друга права 

и обавезе уговорних страна.  

 

Члан 13. 

 

 Корисник средстава, 

реализатор пројекта дужан је да у 

сваком моменту, омогући Комисији, 

контролу реализације пројекта  и увид 

у сву потребну документацију. 

 Ако се приликом контроле 

утврди ненаменско трошење 

средстава надлежни орган дужан је да 

раскине уговор и затражи повраћај 

пренетих средстава, корисник 

средстава је дужан да средства врати. 

 Корисници средстава, дужни 

су да у року од 30 дана по завршетку 

реализације пројекта, поднесу 

извештај о реализацији и доставе 

доказе о наменском коришћењу 

средстава, у складу са закљученим 

Уговором. 

 Извештај о реализацији 

пројекта, подноси се Комисији на 

обрасцу „Извештај о реализацији 

пројекта“. 

 Извештај се подноси у 

штампаном облику, предајом на 

писарници Општинске управе или се 

шаље поштом. 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

 

Обрасце: Пријава на Конкурс за 

суфинансирање или  финансирање 

пројеката, детаљног описa пројекта или 

недостајућег дела средстава за 

финансирање из буџета општине 

Баточина, буџета пројекта и 

извештавања (наративног и 

финансијског) прописује Комисија. 

 

Члан 15. 

 

 Овај Правилник  ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања 

у "Службеном гласнику општине 

Баточина". 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-269/15-01  од 02.03.2015. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 

 

 

 
На основу чл. 76. став 6. Закона о 

култури  („Службени гласник РС“ 

бр.72/09), и члана 71. Статута општине 

Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 10/08) и члана 

43. Пословника о раду Општинског 

већа општине Баточина („Службени 

гласник општине Баточина“, број 

8/12), Општинско веће општине 

Баточина на седници одржаној 

02.03.2015.  године донело је 

 

ПРАВИЛНИК  

О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И 

КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР 

ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ 

ФИНАНСИРАЈУ И 

СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
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Члан 1.  

Овим Правилником ближе се 

уређују начин, мерила и критеријуми за 

избор пројеката у култури који  

финансирају се односно суфинансирају 

из буџета општине Баточина (у даљем 

тексту: општина).  

Члан 2.  

Финансирање и суфинансирање 

пројеката у култури врши се на основу 

јавног конкурса који расписује 

Председник општине (у даљем тексту: 

Председник ).  

Под пројектима у култури који се 

финансирају или суфинансирају из 

буџета општине подразумевају се 

пројекти у култури као и  пројекти 

уметничких, односно стручних 

истраживања у култури, који се односе 

на: 

- организовање културних 

догађања (програма, концерата, 

фестивала, такмичења, ликовних  и 

књижевних колонија, саветовања, 

сусрета, изложби и сл.) значајних за 

очување културног идентитета и развоја 

културног живота општине; 

- континуиран рад на очувању и 

неговању народних обичаја и изворног 

народног стваралаштва и очувања 

нематеријалног културног наслеђа; 

- заштиту, очување и презентацију 

непокретног културног наслеђа; 

- развој традиционалних 

ликовних техника и технологија у 

области ликовних уметности: 

сликарству, вајарству и графици, 

- подршка новим иницијативама 

и новој уметничкој продукцији, као и 

програмским садржајима јавних 

гласила; 

-организовање филмских 

манифестација, фестивала, јавних 

филмских  приредби или културно-

образовних програма којима се шири 

кинематографска и аудиовизуелна 

култура и популарише уметност 

филма; 

- учешће на такмичењима, 

фестивалима, саветовањима; 

- подстицање аматерског културно-

уметничког рада; 

- подстицање културне делатности 

за децу и младе, као и особа са 

инвалидитетом; 

- издавање књига, ЦД-а и аудио 

визуелних издања и друго; 

- Афирмација стваралаштва у 

земљи и иностранству. 

 

Члан 3.  

Конкурс се расписује у складу са 

Одлуком о буџету општине, под условом 

да су у истој опредељена средства за 

пројекте у култури. 

Конкурс се објављује у средствима 

јавног информисања и на званичном сајту 

општине, и отворен је најдуже 30 дана од 

дана објављивања у средствима јавног 

информисања.  

  

Члан 4.  

Право учешћа на конкурсу из члана 

2. овог правилника имају установе 

културе,  удружења у култури, аматерска 

кулутрно уметничка друштва, уметници, 

сарадници, односно стручњаци у 

култури којима је тај статус утврђен у 

складу са Законом, као и други субјекти 

у култури чије је седиште, односно 

пребивалиште на територији општине 

Баточина. 

Oдлуком о расписивању јавног 

конкурса за сваку календарску годину 

могу се одредити  приоритетне области, 

учесници и други садржаји од значаја за 

финансирање или суфинансирање 

пројеката. 

Члан 5.  

Пријава на конкурс мора да 

садржи:  

 

1. основне податке о подносиоцу 

пројекта, са одговарајућом 

документацијом: 

 

- назив, делатност, структуру 

запослених и људи ангажованих 

на пројектима, ПИБ, партнере; 

- програме који су досада 

реализовани или су у току; 
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- евалуацију најзначајнијих 

активности у претходној години 

(скраћена верзија); 

- начин финансирања и 

финансијски извештај за 

претходну годину; 

- програмске планове за текућу 

годину; 

- одлуку надлежног органа правног 

лица о усвајању предлога 

пројекта.  

 

2. пројекат којим се конкурише за 

средства, са описом истог, 

циљевима који се постижу 

његовом реализацијом, тачним 

подацима о буџету пројекта и 

изворима финансирања, времену 

и носиоцима реализације 

пројекта;  

 

3. друге податке који су саставни 

део пријаве на конкурс.  

 

Образац пријаве на конкурс је саставни 

део конкурса  

 

Члан 6.  
Неће се разматрати:  

- неблаговремене и непотпуне 

пријаве,  

- пријаве чији подносилац није 

извршио своје досадашње обавезе према 

општини у вези са пројектом  у култури 

које је општина финансирала, односно 

суфинансирала.  

 

Члан 7.  

О избору пројеката по расписаном 

Конкурсу одлучује Комисија за избор 

пројеката у култури ( у даљем тексту: 

Комисија) коју образује Председник 

општине. 

  

Члан 8.  

Пројекти који се финансирају и 

суфинансирају из буџета општине морају 

у зависности од области да испуњавају 

следећа  мерила:  

1) уметнички квалитет,  трајност, 

одрживост и садржајна иновативност 

понуђеног пројекта;  

2) доступност културних вредности 

грађанима и могућност њиховог  

коришћења;  

3) подстицање аматеризма, 

културног и уметничког стваралаштва; 

4) подстицање дечијег 

стваралаштва и стваралаштва за децу и 

младе у култури;  

5) развој креативних, уметничких и 

интелектуалних потенцијалa свих грађана 

као и особа са инвалидитетом и њихова 

интеграција у културни и социјални 

живот заједнице;  

6) афирмација културе и културне 

разноликости општине у земљи и 

иностранству и др.  

 

Члан 9.  

Комисија, по расписаном 

Конкурсу, врши избор пројеката на 

основу следећих критеријума:  

 

1) квалитет, значај и садржајна 

иновативност понуђеног пројекта; 

2) усклађеност пројекта са свим 

захтевима из Конкурса; 

3) капацитет подносиоца пројекта 

(остварени резултати рада из 

претходних година, материјална и 

кадровска опремљеност, 

стручност кадрова укључених у 

пројекат и др.); 

4) одрживост пројекта,  

5) обезбеђено сопствено учешће, 

финансијски или други вид 

учешћа односно обезбеђено 

суфинансирање пројекта из 

других извора; 

6) обезбеђено партнерство; 

7) реалан финансијски план за 

предложени пројекат.  

 

Члан 10.  

Из буџета општине Баточина неће 

се финансирати:  

- пројекти са комерцијалним 

ефектима; 
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- пројекти који су претходних 

година већ били финансирани из 

општинског  буџета а нису реализовани; 

- пројекти чије су једине 

програмске активности путовања, 

студије, учешће на конференцијама и 

сличне активности; 

- награде и спонзорства 

појединцима и другим организацијама.  

 

Члан 11.  

Комисија по завршетку Конкурса 

спроводи поступак избора пројеката о 

чему подноси извештај Председнику 

општине. 

Приликом одлучивања о избору 

предност имају пројекти који предвиђају 

суфинансирање са средствима из буџета 

општине и који задовољавају критеријум 

одрживости.  

Са изабраним подносиоцима 

пројеката закључују се уговори о 

њиховом финансирању односно 

суфинансирању.  

Уговор из става 3. закључује 

подносилац пројекта и Председник 

општине 

 

Члан 12.  
Пројекат се мора реализовати до 31. 

децембра године за коју је расписан 

Конкурс.  

Извештај о спроведеном пројекту 

доставља се Комисији у року од 30 дана 

од дана завршетка реализације.  

У случају неблаговремене доставе 

Извештаја и одступања од одобреног 

пројекта без претходне сагласности 

Комисије, подносилац пројекта са којим 

је закључен уговор дужан је да општини 

врати укупан износ средстава одобрених 

за финансирање или суфинансирање 

пројекта из буџета општине, у складу са 

уговором.  

Члан 13.  

Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“.  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-270/15-01 од 02.03.2015. 

године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 

 

 

 
На основу члана  38. Закона о 

удружењима („Службени гласник РС“, бр. 

51/09), члана 71. Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 10/08) и члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, број 8/12), 

Општинско веће општине Баточина на 

седници одржаној 02.03.2015.  године 

донело је  

  

П Р А В И Л Н И К   

О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ 

ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  

           Члан 1. 

Овим Правилником прописују се 

ближи критеријуми, услови, обим, начин, 

поступак доделе, средстава  као и начин и 

поступак враћања средстава за 

подстицање програма или недостајућег 

дела средстава за финансирање 

програма/пројеката (у даљем 

тексту:програм) које реализују удружења,  

који су од јавног интереса, и за које се 

средства обезбеђују у буџету општине 

Баточина (у даљем тексту: Општина). 

Члан 2. 

Под програмима из члана 1. овог 

Правилника, који су од јавног интереса 
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сматрају се програми и пројекти у 

области: социјалне заштите, борачко-

инвалидске заштите, заштите лица са 

инвалидитетом, заштите здравља, 

подстицања наталитета, друштвене бриге 

о деци и младима, друштвене бриге о 

старим особама, заштите интерно 

расељених и избеглих лица, заштите и 

промовисања људских и мањинских 

права, образовања, одрживог развоја, 

борбе против корупције, заштите 

потрошача, информисања, развоја 

међународне сарадње, заштите животне 

средине, заштите животиња, као и 

хуманитарни и други програми у којима 

удружења искључиво и непосредно следе 

јавне потребе. 

Члан 3. 

Висина средстава за финансирање 

програма из члана 2. овог Правилника 

утврђује се сваке године Одлуком о буџету 

општине Баточина. 

Право подношења пријаве за 

финансирање програма од јавног интереса 

имају удружења која имају регистровано 

седиште на територији општине Баточина. 

Програм из става 2. овог члана 

нарочито садржи: област у којој се 

програм реализује, територију на којој 

би се програм реализовао, време и 

дужину трајања програма, врсту и обим 

активности у току реализације програма 

и укупан број лица који је потребан за 

извођење програма. 

Члан 4. 

Средства за финансирање  програма  

из члана 2. овог Правилника додељују се 

на основу јавног конкурса. 

Јавни конкурс за финансирање 

програма од јавног интереса расписује 

Председник општине, најмање једном 

годишње. 

Јавним конкурсом из става 1. овог 

члана Председник општине  одређује 

области из члана 2. овог Правилника 

(једну или више) и  износ средстава. 

Конкурс за пројекте у култури 

расписује се по посебном Правилнику, у 

складу са Законом о култури. 

Члан 5. 

Услови за избор програма  који се 

финансирају из буџета општине Баточина 

су: 

- усклађеност са усвојеним 

стратешким документима на националном 

и локалном нивоу; 

- усклађеност са јавним потребама и 

интересима грађана; 

- подстицање солидарности, заштите, 

самопомоћи и помоћи лицима у 

специфичним животним 

ситуацијама; 

- усмереност ка потребама младих; 

- подстицање заштите животне 

средине и животиња; 

- усмереност ка што већем броју 

корисника; 

 

Члан 6. 

 

Критеријуми за избор програма 

који се финансирају или суфинансирају 

из буџета општине Баточина су: 

 

1) квалитет, значај и садржајна 

иновативност; 

2) усклађеност програма са свим 

захтевима из Конкурса; 

3) капацитет подносиоца програма ( 

материјална и кадровска 

опремљеност, стручност кадрова 

укључених у пројекат и др.); 

4) одрживост програма; 

5) обезбеђено сопствено учешће, 

финансијски или други вид 

учешћа односно обезбеђено 

суфинансирање пројекта из 

других извора; 

6) обезбеђено партнерство; 

7) реалан финансијски план за 

предложени програм.  
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  Члан 7. 

Конкурсни поступак спроводи 

Комисија, коју именује Председник 

општине (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија има Председника и два 

члана. 

Решењем о именовању Комисије 

утврђују се задаци и друга питања од 

значаја за рад Комисије. 

Члан 8. 

Конкурс се објављује на званичној 

интернет страни општине Баточина, 

локалним медијима  и огласној табли 

Општинске управе општине Баточина. 

Конкурс садржи: 

- област и износ средстава за који се 

расписује конкурс; 

- субјекте овлашћене за подношење 

пријаве; 

- услове и критеријуме за 

подносиоца пријаве; 

- конкурсну документацију 

(обрасце); 

- рок за подношење пријаве и адреса; 

- напомену да се непотпуне, 

неблаговремене и пријаве које нису 

предате на прописаним обрасцима неће 

узети у разматрање; 

- и друге одредбе од важности за 

реализацију конкурса. 

Члан 9. 

Пријава на конкурс подноси се 

Председнику општине са назнаком 

„Пријава на Конкурс за финансирање 

програма од јавног интереса“. 

Уз пријаву, подносилац пријаве 

дужан је да обавезно приложи:  

- доказ о упису у регистар код 

надлежног органа; 

- одлуку надлежног органа удружења 

о усвајању програма рада за текућу 

годину; 

- детаљан опис програма,  за чије 

финансирање се подноси пријава,  

- буџет програма, односно пројекта; 

- потписане  протоколе о сарадњи са 

свим наведеним партнерима на 

пројекту ако се пројекат тако 

реализује; 

- кратак опис активности 

реализованих програма организације 

са потврдом о броју чланова и 

материјалном и кадровском 

опремљеношћу; 

- доказ о суфинансирању од стране 

партнерске или донаторске 

организације, ако се програм тако 

реализује. 

Члан 10. 

Комплетна конкурсна документација 

се доставља у једној затвореној коверти. 

Пријаве се предају на писарници 

Општинске управе општине Баточина или 

поштом на адресу: Општина Баточина, ул. 

Краља Петра I бр. 37 - Председнику 

општине за избор програма од јавног 

интереса. 

Благовременом доставом сматра се и 

препоручена пошиљка предата пошти 

најкасније до истека последњег дана 

утврђеног рока за предају конкурсне 

документације (печат поште), без обзира 

на датум приспећа. 

Члан 11. 

Комисија разматра пријаве и у 

складу са условима Конкурса, применом 

услова и критеријума из члана 5. 

Правилника сачињава листу вредновања и 

рангирања пријављених програма, и 

сачињава предлог Председнику општине о 

избору програма који ће се финансирати  

из буџета општине Баточина. 

О спроведеном поступку Комисија 

води записник који заједно са Одлуком о 

избору програма којима се из буџета 

општине додељују средства за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава 

из буџета општине Баточина и  доставља 

Председнику општине у року који не може 

бити дужи од 30 дана од дана закључења 

Конкурса. 
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На основу Одлуке Комисије, 

Председник општине доноси Решење о 

финансирању програма или недостајућег 

дела средстава  из буџета општине 

Баточина. 

Члан 12. 

На основу Решења из члана 11. став 

4. овог Правилника  Председник општине 

закључује уговоре о финансирању 

програма од јавног интереса, средствима 

из буџета општине Баточина. 

Уговором из става 1. овог члана 

уређују се међусобна права и обавезе 

уговорних страна, начин и рок за пренос 

одобрених средстава, рок за реализацију 

програма, обавеза подношења извештаја, 

начин решавања спорова, као и друга 

права и обавезе уговорних страна.  

Члан 13. 

Удружење - корисник средстава,  

реализатор програма дужан је да у сваком 

моменту, омогући контролу реализације 

програма и увид у сву потребну 

документацију. 

Ако се приликом контроле утврди 

ненаменско трошење средстава надлежни 

орган дужан је да раскине уговор и 

затражи повраћај пренетих средстава, а 

удружење је дужно да средства врати. 

Реализатори програма, дужни су да 

у року од 30 дана по завршетку 

реализације програма, поднесу извештај о 

реализацији и доставе доказе о 

наменском коришћењу средстава, у 

складу са закљученим Уговором. 

Извештај о реализацији програма, 

подноси се Комисији на обрасцу 

„Извештај о реализацији програма“. 

Извештај се подноси у штампаном 

облику, предајом на писарници 

Општинске управе или се шаље поштом. 

Члан 14. 

Обрасце: Пријаве на Конкурс за 

финансирање програма од јавног интереса, 

детаљног описa програма или недостајућег 

дела средстава за финансирање из буџета 

општине Баточина,  буџета програма и 

извештавања (наративног и финансијског) 

прописује Комисија. 

Члан 15. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-271/15-01 од 02.03.2015. године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 

 

 

     

                     

На основу члана 46. став 1. 

Закона о локалној самоуправи 

(Службени Гласник Репбублике 

Србије број 129/07 и 83/14-др. 

Закон),члана 71. Статута општине 

Баточина ("Сл.гласник општине 

Баточина" бр. 10/08), члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Сл.гласник 

општине Баточина" бр. 8/12),  

Општинско веће општине Баточина , 

дана 02.03.2015. године, донело  је 

  

ПРАВИЛНИК 

 о коришћењу репрезентације у 

органима општини Баточина 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

Овим правилником уређују се 

питања у вези са употребом средстава 

буџета општине Баточина на име 
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трошкова репрезентације, а посебно 

утврђивање: 

– шта се сматра трошковима 

репрезентације, 

– овлашћења појединих лица у 

општини у вези са употребом 

средстава на име трошкова 

репрезентације, 

– начина формирања и токова 

докумената у вези са коришћењем 

средстава на име трошкова 

репрезентације и 

– начина контроле спровођења 

одредаба овог правилника у вези са 

употребом средстава за трошкове 

репрезентације. 

ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

Члан 2.  

Финансијска средства за 

репрезентацију обезбеђују се у буџету 

општине Баточина за следеће намене:  

– трошкове настале приликом посета 

представника: државних органа, 

међународних организација, 

организација цивилног друштва, 

медија, предузећа, других локалних 

самоуправа из земље и иностранства, 

поводом обележавања дана општине, 

или других пригодних свечаности 

органа општине, 

–трошкове сарадње општине 

Баточина са градовима у земљи и 

иностранству, (трошкови хотелског 

смештаја и осталих хотелско-

угоститељских услуга гостију 

званичних делегација, група и 

појединаца представника домаћих и 

страних правних лица и организација, 

као и трошкови путовања гостију - 

учесника програма приликом 

значајних јубилеја), 

- протоколарне поклоне (штампање 

позивница, честитки, календара и 

други слични поклони, поклони за 

ученике основних и средњих школа 

поводом поласка у први разред, 

одржавања дечјих фестивала и 

слично). 

- трошковима репрезентације сматрају 

се и трошкови учињени с 

потенцијалним инвеститорима, 

инвеститорима, трошкови на 

сајамским, промотивним и другим 

манифестацијама (сувенири, пиће, 

цвеће и сл.) као и други трошкови 

репрезентације који нису наведени, а 

у функцији су пословне сарадње, 

- трошковима репрезентације сматрају 

се и трошкови напитака који се служе 

у згради општинске управе, за време 

пријема гостију или одржавања 

седница органа општине. Услови и 

начин коришћења ових услуга 

регулишу се посебним правилником 

који доноси председник општине. 

Члан 3.  

Годишњи износ средстава на 

име трошкова репрезентације може се 

кретати највише до износа који је 

утврђен Одлуком о буџету општине 

Баточина за текућу годину. 

Члан 4.  

Право на трошкове 

репрезентације одобрава Председник 

општине. 

Изабрана, именована и 

постављена лица и запослени у 

органима општине Баточина подносе 

захтев за одобрење трошкова 

репрезентације председнику општине. 

Захтев за коришћење средстава 

за репрезентацију из члана 3. садржи: 

сврху и повод коришћења средстава 

репрезентације, име и функцију 

службеног лица које представља 



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ IV                                  _ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2015. 

 39 

општину, време и место одржавања 

скупа,пријема, број учесника и сл. 

Председник општине актом 

одобрава коришћење средстава 

репрезентације и истовремено 

одређује до ког износа се могу 

користити средства репрезентације у 

сваком појединачном случају. 

Члан 5.  

На сваком рачуну корисник 

репрезентације дужан је да стави свој 

потпис и напише основ коришћења 

средстава репрезентације – разлог за 

учињене трошкове. 

Члан 6.  

Уколико рачун за учињене 

трошкове репрезентације прелази 

одобрени  износ пада на терет 

потписника рачуна. Сви рачуни и 

друга документа који се не могу 

признати као трошкови 

репрезентације падају на терет 

потписника рачуна. 

Члан 7.  

Рачуни и друга документа на 

име репрезентације ликвидирају се 

пре књижења у складу са одредбама 

Правилника о рачуноводству. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

Члан 8.  

На све што није регулисано 

овим Правилником примењују се 

одредбе одговарајућих законских 

прописа. 

Члан 9.  

Све касније измене у 

законским прописима по питању 

репрезентације непосредно се 

примењују. 

Члан 10.  

Овај Правилник ступа на снагу 

8 дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина'' 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-272/15-01 од 02.03 .2015. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
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Образац Р1 

 

 

Захтев за одобравање трошкова за репрезентацију 

За потребе 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________ молим да 

одобрите коришћење трошкова репрезентације који се састоје у: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________у масималном 

износу од ___________________________ динара. 

Подносилац захтева 

_____________________ 

Име и Презиме 

_____________________ 

Ф-ја/радно место  

 

Одобрио Председник општине 

__________________________ 
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На основу члана 46. став 1. 

Закона о локалној самоуправи 

(Службени Гласник Репбублике 

Србије број 129/07 и 83/14-др. 

Закон),члана 43. Статута општине 

Баточина ("Сл.гласник општине 

Баточина" бр. 10/08), члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Сл.гласник 

општине Баточина" бр. 8/12),  

Општинско веће општине Баточина, 

дана 02.03.2015. године, донело  је  

 

 

ПРАВИЛНИК 

О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ 

МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У 

ОРГАНИМА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Члан 1. 

 Овим Правилником, уређује се 

право на коришћење, начин и време 

коришћења службених мобилних 

телефона изабраних, постављених и 

запослених   лица у органима 

општине Баточина  (Председника 

општине, СО Баточина, Општинског 

већа, Општинске управе и Фондова 

општине Баточина) у циљу 

благовременог и ефикасног 

извршавања службених послова из 

оквира права и дужности Општине, 

поверених послова Републике и 

доступности корисника мобилног 

телефона у свако време за службене 

потребе. 

 Право на коришћење 

службеног мобилног телефона је 

право корисника на доделу мобилног 

телефона, одржавање мобилног 

телефона у исправном стању и право 

плаћања месечног рачуна за 

коришћење мобилног телефона у 

прописаној висини. 

Члан 2. 

 Право на коришћење 

службеног мобилног телефона, под 

условима прописаним овим 

Правилником имају изабрана, 

постављена лица и запослени у 

органима Општине. 

Члан 3. 

 Право на коришћење 

службеног мобилног телефона имају 

изабрана лица у органима Општине, и 

то: 

- Председник општине, 

-Заменик Председника општине 

- председник Скупштине општине, 

- заменик председника Скупштине 

општине, 

- заменик председника општине  

Члан 4. 

Право на коришћење мобилног 

телефона имају постављена лица: 

- начелник градске управе, 

- секретар Скупштине општине, 

- помоћници председника општине 

- секретар Општинског спортског 

савеза 

-директор Фондова општине 

Члан 5. 
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 Право на коришћење 

службеног мобилног телефона у 

органима Општине имају 

руководилац унутрашње 

организационе јединице у 

Општинској управи или другом 

индиректном кориснику, запослени 

који ради на инспекцијским 

пословима, запослени чија је природа 

посла таква да постоји потреба да је у 

свако време доступан грађанима, 

изабраним, постављеним лицима и 

другим сарадницима. 

 О праву на коришћење 

телефона изабраних и постављених 

лица одлучује председник општине 

док за запослене у Општинској 

управи односно Фондова општине 

става 1. овог члана одлучује начелник 

Општинске управе односно директор 

Фондова . 

 Мобилни телефон се даје на 

коришћење лицу даје на основу 

реверса који сачињава лице које 

одлучује о додели службено 

телефона. 

Члан 6. 

 Службени мобилни телефон 

може се дати на коришћење и 

посебној организационој јединици у 

оквиру Општинске управе. 

Члан 7. 

 Службени мобилни телефон 

користи се искључиво за службене 

потребе. 

 Корисник службеног мобилног 

телефона је дужан да буде доступан 

на службени мобилни телефон у свако 

доба. 

Члан 8. 

 Забрањено је давање на 

коришћење и послугу службеног 

мобилног телефона који је одређеном 

лицу додељен у складу са овим 

Правилником. 

Члан 9. 

 Нестанак мобилног телефона 

или квар на мобилном телефону 

корисник мобилног телефона је дужан 

да без одлагања писмено пријави 

Општинској управи. 

Члан 10. 

 Корисник службеног мобилног 

телефона је дужан да без одлагања 

врати или плати утврђену вредност 

службеног мобилног телефона 

престанком правног основа по коме 

му је додељен на коришћење. 

Члан 11. 

 Висина месечног рачуна за 

коришћење службеног мобилног 

телефона који се плаћа на терет 

буџета Општине је ограничена до: 

5.000,00 динара (без ПДВ-а) за 

изабрана  лица и постављена лица. 

2.000,00 динара (без ПДВ-а) за 

начелника Општинске управе, 

секретара СО Баточина шефове 

одељења и директора фондова. 

1.000,00 динара (без ПДВ-а) за 

запослене у Општинској управи и 

Фондовима.  

 Изузетно, из оправданих 

разлога поједини месечни рачун за 
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коришћење службеног мобилног 

телефона одређеног лица може бити 

виши од месечног ограничења из 

претходног става, a рачун за 

међународне разговоре и роминг биће 

увећан пропорционално оствареном 

саобраћају. 

 Оправданост разлога цени и о 

плаћању вишег рачуна од прописаног 

на терет буџета Општине одлучује  

председник општине на образложени 

писани захтев корисника. 

Члан 12. 

 Пре давања на коришћење 

службеног мобилног телефона 

изабрано, именовано, постављено и 

запослено лице је дужно да да 

писмену изјаву, којом се саглашава да 

му се износ који прелази дозвољени 

месечни рачун за службени мобилни 

телефон наплати обуставом од плате. 

 Свако прекорачење дозвољеног 

месечног рачуна за службени мобилни 

телефон наплатиће се обуставом од 

зараде корисника, коју ће спроводити 

Одељење за изворне приходе, привреду 

јавне службе и финансије Општинске 

управе општине Баточина. 

Члан 13. 

 Евиденцију о службеним 

мобилним телефонима у складу са 

овим Правилником води Општинска 

управа за опште и заједничке послове. 

Члан 14. 

 Ступањем на снагу овог 

Правилника престаје да важи 

Правилник бр. 031-78/14-01 од 

10.03.2014. године који  је донео 

начелник Општинске управе општине 

Баточина. 

Члан 15. 

 Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

''Сл. гласнику опптине Баточина''. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

020-273/15-01 од 02.03.2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
 

 

На основу члана 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

8/12) и члана 33. Правилника о 

условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на 

територији општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 1/15), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 02.03.2015. године, 

донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 

Уговор о дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења у 2015. Години, закључен 

између Општине Баточина и 

Фудбалског клуба ''Лепеница'' из 

Бадњевца, заведен под бројем 020-

247/15-01 од 26.02.2015. године. 
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II Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у члану 43. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 8/12) којим је 

прописано да у вршењу својих 

надлежности Општинско веће доноси 

одлуке, решења, закључке и друга 

потребна акта и члану 33. Правилника 

о условима, критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава из буџета 

општине Баточина и одобрење 

програма за задовољавање потреба 

грађана у области спорта на територији 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 1/15) којим је 

утврђено да председник  општине 

закључује уговоре о финансирању 

програма општег интереса, средствима из 

буџета општине Баточина, уз сагласност 

Општинског већа. 

 Разлог за доношење овог 

решења је давање сагласности на 

Уговор o дотацијама ради 

финансирања програма спортских 

удружења у 2015. години, закључен 

између Општине Баточина и 

Фудбалског клуба ''Лепеница'' из 

Бадњевца, заведен под бројем 020-

247/15-01 од 26.02.2015. године. 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-275/15-01 од 02.03.2015. 

године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Радиша Милошевић 
 

 На основу члана 43. став 4. а у 

складу са чланом 32. став 1. тачка 12. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'', бр. 129/07), члана 36. 

став 1. тачка 12. и члана 62. став 4. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08), на предлог 

Председника општине Баточина, 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној  дана 04.03.2015. 

године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  

БАТОЧИНА 

 

I    Срђан Биорац, 

приватни предузетник из Баточине, 

изабран је за заменика Председника 

општине Баточина. 

 

 II   Мандат заменика 

Председника општине Баточина траје 

до истека мандата Скупштине 

општине Баточина. 

 

III Утврђује се да даном 

избора за заменика Председника 

општине Баточина, Срђану Биорцу 

престаје мандат одборника 

Скупштине општине Баточина, због 

преузимања функције која је у складу 

са законом неспојива са функцијом 

одборника. 

 

IV  Даном ступања на 

снагу овог Решења престаје да важи 

Решење број 112-70/12-01 од 

31.05.2012. године и Решење број 118-

3/14-01 од 05.03.2014. године. 

 

V   Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

 

 Правни основ за доношење 

Решења о избору заменика 

председника општине Баточина (у 

даљем тексту: Решење) садржан је у 

одредбама члана 43. став 4. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Србије'' број 

129/07) у вези са чланом 43. став 1. 

Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07), којим је 

утврђено да кандидат за председника 

општине предлаже кандидата за 

заменика председника општине из 

реда одборника, кога бира скупштина 

општине на исти начин као 

председника општине, односно бира 

се из реда одборника, тајним 

гласањем, већином гласова од 

укупног броја одборника скупштине 

општине. 

 Разлог за доношење овог 

решења садржан је у чињеници да је 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 05.03.2014. 

године, констатовала престанак 

функције заменику председника 

општине Баточина Ани Аничић, због 

поднете оставке. 

 Председник општине Баточина 

је у складу са чланом 43. став 4. 

Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07) Скупштини 

општине Баточина, предложио 

кандидата за заменика Председника 

општине Баточина. 

 Кандидат за заменика 

Председника општине Баточина 

Срђан Биорац дао је писану 

сагласност да прихвата кандидатуру 

за заменика Председника општине 

Баточина.  

По спроведеном тајном 

гласању Скупштина општине 

Баточина је већином гласова од 

укупног броја одборника Скупштине 

општине Баточина донела решење о 

избору Срђана Биорца за заменика 

Председника општине Баточина. 

 Чланом 43. став 5. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'' број 129/07), утврђено је 

да заменику председника општине 

избором на ову функцију престаје 

мандат одборника у скупштини 

општине. Такође чланом 46. став 1. 

тачка 5. и ставом 6. Закона о 

локалним изборима (''Службени 

гласник РС '' број 129/07, 34/2010 - 

одлука УС и 54/2011), утврђено је да 

одборнику престаје мандат пре истека 

времена на које је изабран 

преузимањем посла, односно 

функције које су, у складу са законом, 

неспојиве с функцијом одборника, као 

и да ако наступи овакав случај 

скупштина општине утврђује да је 

одборнику престао мандат. 

 Како је одборник Срђан 

Биорац, изабран за заменика 

председника општине Баточина, то му 

је у складу са чланом 43. став 5. 

Закона о локалној самоуправи, 

престао мандат одборника. 

Чланом 43. став 6. Закона о 

локалној самоуправи  (''Службени 

гласник РС'', број 129/07, 83/14-др. 

Закон), утврђено је да је заменик 

председника општине на сталном 

раду. 

На основу наведеног, одлучено 

је као у диспозитиву решења. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 112-7/15-01 од 04.03.2015. год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко Ђокић 
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На основу члана 32. став 1. 

тачка 12. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', 

бр. 129/07), члана 36. став 1. тачка 12. 

и члана 73. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 10/08) и 

члана 41. став 2. и 3. Пословника о 

раду Скупштине општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'',  број 7/12), Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 04.03.2015. године, 

донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О разрешењу члана Општинског 

већа општине Баточина и о избору 

новог члана Општинског већа 

општине Баточина 

 

 I РАЗРЕШАВА СЕ Небојша 

Живановић возач из Баточине, 

дужности члана Општинског већа 

општине Баточина. 

 

II  За новог члана Општинског 

већа општине Баточина, ИЗАБРАН је 

Иван Алексић, приватни предузетник 

из Баточине. 

 

III Ово Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за за доношење 

Решења о разрешењу члана 

Општинског већа општине Баточина и 

о избору новог члана Општинског 

већа општине Баточина садржан је у 

члану 73. Статута општине Баточина 

(''Сл. гласник општине Баточина'', 

број 10/08) којим је утврђено да члан 

Општинског већа, може бити 

разрешен пре истека времена на које 

је биран, на предлог Председника 

општине или најмање 1/3 одборника, 

на исти начин на који је изабран. 

Истовремено са предлогом за 

разрешење члана Општинског већа, 

Председник општине је дужан да 

Скупштини општине поднесе предлог 

за избор новог члана Општинског 

већа, која истовремено доноси одлуку 

о разрешењу и о избору. 

Председник општине Баточина 

је у складу са чланом 73. Статута 

општине Баточина и чланом 41. 

Пословника о раду Скупштине 

општине Баточина, Скупштини 

општине Баточина поднео предлог за 

разрешење члана Општинског већа 

општине Баточина и избор новог 

члана Општинског већа. 

 Кандидат за члана Општинског 

већа Иван Алексић, приватни 

предузетник из Баточине, дао је 

писану сагласност да прихвата 

кандидатуру за члана Општинског 

већа. 

 Након спроведеног поступка 

тајног гласања Скупштина општине 

Баточина је већином од укупног броја 

одборника донела Решење о 

разрешењу Небојше Живановића из 

Баточине дужности члана 

Општинског већа општине Баточина и 

о избору Ивана Алексића из Баточине 

за новог члана Општинског већа 

општине Баточина. 

На основу наведеног, одлучено 

је као у диспозитиву решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 118-1/15-01 од 04.03.2015. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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На основу члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ бр. 

129/2007), члана 12. и 13. Закона о 

јавним предузећима („Службени 

гласник РС“ бр. 119/2012, 116/2013-

аутентично тумачење и 44/2014-др. 

закон), члана 32. став 1. тачка 9. 

Статута општине Баточина (''Сл. 

Гласник општине Баточина'', број 

10/08), Скупштина општине Баточина 

на седници одржаној дана 04.03.2015. 

године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРИВРЕМЕНОГ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''ЛЕПЕНИЦА 

БАТОЧИНА'' БАТОЧИНА 

 

I РАЗРЕШАВА СЕ 
привремени Надзорни одбор Јавног 

предузећа ''Лепеница Баточина'' 

Баточина, и то: 

 

1. Мирољуб Вучковић дипл. 

правник из Баточине, председник, 

2. Оливера Јашовић, дипл. 

економиста из Баточине, члан  

3. Небојша Трајковић, 

рударски техничар, члан. 

 

II Ово решење ступа на 

снагу даном доношења, и има се 

објавити у ''Службеном гласнику 

општине Баточина''. 

 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 118-2/15-01 од 04.03.2015. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

На основу члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ бр. 

129/2007), члана 12. и 13. Закона о 

јавним предузећима („Службени 

гласник РС“ бр. 119/2012), члана 32. 

став 1. тачка 9. Статута општине 

Баточина (''Сл. Гласник општине 

Баточина'', број 10/08), Скупштина 

општине Баточина на седници 

одржаној дана 04.03.2015. године, 

донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''ЛЕПЕНИЦА БАТОЧИНА'' 

БАТОЧИНА 

 

 

 

I ИМЕНУЈЕ СЕ 
Надзорни одбор Јавног предузећа 

''Лепеница Баточина'' Баточина, у 

следећем саставу: 

 

1. Никола Дукић из Баточине, 

за председника, 

2. Снежана Димитријевић из 

Баточине, за члана  

3. Братислав Милошевић из 

Баточине, као представник 

запослених, за члана. 

 

II Мандат председника и 

чланова Надзорног одбора ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина, траје 

четири године. 

 

III Ово решење ступа на 

снагу даном доношења, и има се 

објавити у ''Службеном гласнику 

општине Баточина''. 

О б р а з л о ж е њ е 
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Правни основ за доношење 

овог решења садржан је у члану 12. 

Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 

119/2012) којим је прописано да 

чланове Надзорног одбора јавног 

предузећа чији је оснивач јединица 

локалне самоуправе бира орган који је 

одређен статутом локалне 

самоуправе. 

 Чланом 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 10/08), прописано је да 

Скупштина општине Баточина, 

именује и разрешава Управни и 

Надзорни одбор, именује и разрешава 

директоре јавних предузећа, установа, 

организација и служби, чији је 

оснивач и даје сагласност на њихове 

Статуте у складу са законом. 

Одредбама члана 12. Закона о 

јавним предузећима прописано је да 

Надзорни одбор јавног предузећа чији 

је оснивач локална самоуправа има 

три члана. 

Одредбама члана 13. став 2. 

прописано је да када је оснивач јавног 

прдузећа локална самоуправа, 

Скупштина општине именује чланове 

надзорног одбора на период од четири 

године, с тим да се један члан именује 

из реда запослених. 

На основу напред наведеног, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 112-8/15-01 од 04.03.2015. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

На основу члана 26. и 30. 

Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике 

Србије“ бр. 119/2012), члана 32. став 

1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/07) и члана 36. став 1. тачка 

9. Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, број 10/08) Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 04.03.2015. године,  

донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА 

ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ОПШТИНА 

БАТОЧИНА И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ 

I Образује се Комисија за 

именовања директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина 

Баточина  (у даљем тексту: Kомисија).  

 Комисија има председника и 

четири члана, које именује 

Скупштина општине Баточина. 

  Један члан комисије именује се 

на предлог Сталне конференције 

градова и општина. 

Председник и три члана 

комисије, Скупштина општине 

Баточина именује на период од три 

године, док једног члана именује за 

свако појединачно именовање 

директора.  

Један члан комисије за свако 

појединачно именовање директора 

именује се из реда чланова надзорног 
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одбора предузећа у коме се именује 

директор.  

 

II Задатак Комисије је да: 

  

- спроводи јавни конкурс за 

именовање директора јавних 

предузећа, чији је оснивач  

општина Баточина у складу са 

Одлуком Скупштине општине 

Баточина о спровођењу јавног 

конкурса за именовање 

директора и огласа о јавном 

конкурсу;  

- разматра све поднете пријаве;  

- донесе закључак о одбацивању 

неблаговремених, 

неразумљивих и пријава уз 

које нису приложени сви 

потребни докази;  

- саставља списак кандидата 

који испуњавају све услове за 

именовање;  

- спроводи изборни поступак 

међу кандидатима који 

испуњавају услове за 

именовање; 

- утврђује резултате кандидата 

за именовање директора јавних 

предузећа, оцењивањем у 

изборном поступку, стручне 

оспособљености, знања и 

вештина;  

- обавештава кандидате о месту, 

дану и времену када ће се 

обавити усмени разговор са 

кандидатима;  

- сачињава ранг листу кандидата 

који су испунили мерила за 

именовање директора јавних 

предузећа; 

- сачињава листу за именовање 

са највише три најбоље 

рангирана кандидата са 

бројчано исказаним и 

утврђеним резултатима према 

мерилима прописаним за 

именовање директора; 

- доставља листу за именовање 

са највише три најбоље 

рангирана кандидата и 

записник о изборном поступку 

Општинској управи општине 

Баточина;  

- кандидату који је учествовао у 

изборном поступку, на његов 

захтев, омогући увид у 

документацију јавног конкурса 

у року од два дана од дана 

пријема захтева, под надзором 

комисије;  

- одлучује о даљем току 

поступка уколико именовани 

кандидат не ступи на рад у 

року који је одредила 

Скупштина општине Баточина, 

као ни сви наредни именовани 

кандидати са листе за 

именовање; 

- врши и друге послове у складу 

са Законом о јавним 

предузећима и Одлуком 

Скупштине општине Баточина 

о спровођењу огласа о јавном 

конкурсу за именовања 

директора.  

 

III  Именују се у Комисију за 

именовања директора јавних 

предузећа чији је оснивач општина 

Баточина, на период од три године, и 

то:  
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1. за председника: 

-  Слађана Рајковић, дипл.правник из 

Баточине;  

      2.   за чланове: 

-   Јовица Станисављевић, 

грађевински инжењер из Баточине, 

-   Оливера Јашовић, дипл. 

економиста из Баточине, 

- Никола Дукић, дипл. машински 

инжењер из Баточине, на предлог 

Сталне конференције градова и 

општина.  

 

IV  У Комисију за именовања 

директора јавних предузећа чији је 

оснивач општина Баточина, за свако 

појединачно именовање директора, 

именују се за члана: 

 

- Снежана Димитријевић, члан 

Надзорног одбора Јавног 

предузећа ''Лепеница 

Баточина'' Баточина за 

спровођење јавног конкурса за 

именовање директора Јавног 

предузећа ''Лепениц Баточина'' 

Баточина, 

- Вук Аничић, члан Надзорног 

одбора Јавног комуналног 

предузећа ''7. јули'' Баточина за 

спровођење јавног конкурса за 

именовање директора Јавног 

комуналног предузећа ''7. јули'' 

Баточина. 

 

V Ступањем на снагу овог 

Решења престаје да важи Решење о 

образовању Комисије за именовање 

директора Јавног комуналног 

предузећа ''7. јули'' Баточина број 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 7/13) 

VI Ово Решење ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење 

овог решења садржан је у члану 26. 

став 2. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“ бр. 

119/2012) којим је прописано да 

Комисију за именовања јединице 

локалне самоуправе образује орган 

који је статутом јединице локалне 

самоуправе одређен као надлежан за 

именовање директора. 

 Чланом 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“ бр. 10/08), прописано је да 

Скупштина општине Баточина, 

именује и разрешава Управни и 

Надзорни одбор, именује и разрешава 

директоре јавних предузећа, установа, 

организација и служби, чији је 

оснивач и даје сагласност на њихове 

Статуте у складу са законом; 

 Одредбама члана 26. став 3. 

Закона о јавним предузећима 

прописано је да када комисију 

образује надлежни орган јединице 

локалне самоуправе, један члан 

комисије мора бити именован на 

предлог Сталне конференције градова 

и општина. 

Одредбама члана 27. став 3. 

Закона о јавним предузећима 

прописано је да члан Комисије који се 

именује за свако појединачно 

именовање директора мора бити члан 

надзорног одбора предузећа у коме се 

именује директор. 

 Разлог за доношење овог 

Решење јесте оснивање новог јавног 

предузећа и потреба образовања 
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јединствене Комисије за именовања 

директора јавних предузећа чији је 

оснивач општина Баточина. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-286/15-01 од 

04.03.2015.године. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 
 

 

На основу члана 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гаасник РС" бр. 129/2007, 

83/14), члана 124. став 3. Закона о 

социјалној заштити („Службени 

гласник РС" бр. 24/2011) и члана 36. 

тачка 9. Статута општине Баточина 

(„Службени гаасник општине 

Баточина'', бр. 10/08), члана 2. став 1. 

Одлуке о изменамаа и допунама 

Одлуке о оснивању Центра за 

социјални рад за општине Баточина, 

Рача и Лапово ''Шумадија'' Баточина, 

број 020-28/05-01 од 18.03.2005. 

године, а по прибављеној сагласности 

Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања број 119-

01-209/2014-09 од 08.12.2014. године, 

наш заводни број 020-878/14-01 од 

22.01.2015. године, Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 04.03.2015. године, 

донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању директора Центра за 

социјални рад за општине 

Баточина, Рача и Лапово 

''Шумадија'' Баточина 

 

Члан 1. 

 

ИМЕНУЈЕ СЕ Бранислав 

Павловић, дипломирани правник из 

Баточине за директора Центра за 

социјални рад за општине Баточина, 

Рача и Лапово ''Шумадија'' Баточина, 

на период од четири године, почев од 

05.03.2015. године. 

 

Члан 2. 

 

Даном ступања на дужност 

директора Центра за социјални рад за 

општине Баточина, Рача и Лапово 

''Шумадија'' Баточина, престаје 

функција вршиоца дужности 

директора Центра за социјални рад за 

општине Баточина, Рача и Лапово 

''Шумадија'' Баточина Милице Бркић 

из Баточине. 

 

Члан 3. 

 

Ово Решење oбјавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење 

Решења о именовању директора 

Центра за социјални рад  за општине 

Баточина, Рача и Лапово (у даљем 

тексту: Центар) садржан је у 

одредбама члана 32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС" бр. 129/2007, 83/14), и 

члана 36. тачка 9. Статута општине 

Баточина („Службени гласник 

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

је утврђено да скупштина јединице 

локалне самоуправе именује и 

разрешава управни и надзорни одбор, 

именује и разрешава директоре јавних 

предузећа, установа, организација и 
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служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, у 

складу са законом и члану 124. став 3. 

Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник РС" бр. 24/2011) 

којим је утврђено да директора центра 

за социјални рад именује општина на 

основу конкурса а по прибављеном 

мишљењу Управног одбора Центра за 

социјални рад и сагласности 

Министарства надлежног за социјална 

питања, на период од четири године. 

Управни одбор Ценра је на 

основу члана 34. Статута Центра а у 

вези са чланом 124. Закон о 

социјалној заштити (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

24/11) расписао конкурс објављен у 

гласилу Националне службе за 

запошљавање ''Послови'' за 

именовање директора Центра за 

социјални рад за општине Баточина, 

Рача и Лапово ''Шумадија'' Баточина и 

по спроведеној процедури дао 

Мишљење број 551-00-310/3-13 од 

05.11.2013. године да се за директра 

Центра за социјални рад за општине 

Баточина, Рача и Лапово ''Шумадија'' 

Баточина именује Бранислав 

Павловић дипл. правник из Баточине. 

Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална 

питања, у складу са чланом 124. став 

8. Закона о социјалној заштити, 

доставило је сагласност број 119-01-

209/2014-09 од 08.12.2014. године, 

наш заводни број 020-878/14-01 од 

22.01.2015. године, да се за директора 

Центра за социјални рад за општине 

Баточина, Рача и Лапово ''Шумадија'' 

Баточина именује Бранислав 

Павловић дипл. правник из Баточине. 

Одредбама члана 2. став 1. 

Одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о оснивању Центра за 

социјални рад за општине Баточина, 

Рача и Лапово ''Шумадија'' Баточина, 

број 020-28/05-01 од 18.03.2005. 

године, утврђено је да директора 

Центра за социјални рад за општине 

Баточина, Рача и Лапово именује и 

разрешава Скупштина општине 

Баточина. 

На основу свега напред 

наведеног, донето је решење као у 

диспозитиву. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 112-9/15-01 од 04.03.2015. 

године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
 

 

На основу члана 92. Закона о 

буџетском систему (''Службени 

гласник РС'', бр. 54/09, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 62/2013, 

63/2013 - испр., 108/2013 и 142/2014), 

члана 36. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08), и сагласности 

Државне ревизорске институције број 

400-159/2015-04 од 20.01.2015. 

године, наш заводни број 020-27/15-

01 од 23.01.2015. године, Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 04.03.2015. године, 

донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о ангажовању ревизора за 

обављање екстерне ревизије 

завршног рачуна буџета општине 

Баточине за 2014. годину 
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I  АНГАЖУЈЕ СЕ ревизор 

завршног рачуна буџета општине 

Баточина за 2014. годину. 

 

II  Екстерну ревизију завршног 

рачуна буџета општине Баточина за 

2014. годину обавиће лице које 

испуњава услове за обављање послова 

ревизије финансијских извештаја 

прописане законом којим се уређује 

рачуноводство и ревизија. 

 

III Поступак набавке услуге 

екстерне ревизије завршног рачуна 

буџета општине Баточина за 2014. 

годину, обавиће се у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама.  

 

IV Средства за спровођење 

набавке услуге екстерне ревизије 

обезбедиће се из буџета општине 

Баточина, сагласно Одлуци о буџету 

општине Баточина за 2015. годину. 

  

V Овлашћује се Председник 

општине Баточина да са лицем из 

става 2. ове Одлуке закључи уговор о 

регулисању међусобних односа у вези 

са обављањем послова ревизије 

Завршног рачуна општине Баточина 

за 2014. годину. 

 

VI Ова одлука ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-287/15-01 од 04.03.2015. 

год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
 

 

На основу члана 33. и 36. 

Закона о јавном дугу (''Службени 

гласник РС'', број 61/2005, 107/2009, 

78/2011), члана 32. став 1. тачка 15. 

Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 129/07 

и 83/14-др.закон), члана 36. став 1. 

тачка 6. и 15. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 10/08) и 

Мишљења Министарства финансија - 

Управе за јавни дуг број 401-

320/2015-001 од 11.02.2015. године, 

наш заводни број 020-198/15-01 од 

13.02.2015. године, Скупштина 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 04.03.2015. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТНОМ 

ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА 

 

 

Члан 1. 

Општина Баточина задужиће 

се у домаћој валути за финансирање 

капиталних пројеката у укупном 

износу од 65.000.000,00 динара и то за 

реализацију следећих инвестиционих 

пројеката: 

 

- Реконструкција и изградња 

локалних путева и улица у 

Баточини, Брзану, Црном 

Калу, Грацу, Доброводици, 

Жировници и Никшићу, 

- Проширење и изградња 

фекалне канализације у 

Баточини, Доња Мала-

Јефтића крај 

- Изградња водоводног 

система ''Брзан''. 
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Члан 2. 

Општина Баточина ће у циљу 

реализације инвестиционих пројеката 

из члана 1. ове одлуке спровести јавну 

набавку услуге финансијског кредита 

у свему сагласно одредбама Закона о 

јавним набавкама. 

 

Члан 3. 

Општина Баточина задужиће 

се код пословне банаке под 

најповољнијим условима, с тим да рок 

отплате неће бити краћи од пет 

година, не рачунајући период 

мировања. 

 

Члан 4. 

Задуживање из члана 1. ове 

одлуке извршиће се закључивањем 

Уговора са пословном банком. 

Овлашћује се председник 

општине да у име и за рачун општине 

Баточина закључи уговор о кредиту. 

 

Члан 5. 

Средства прибављена од банке 

на основу закљученог уговора из 

члана 4. ове одлуке, користиће се 

наменски  за финансирање пројеката 

из члана 1. ове одлуке. 

 

Члан 6. 

Општина Баточина ће 

приликом доношења одлука о буџету 

општине Баточина обезбедити 

средства за благовремено и уредно 

измирење обавеза по закљученом 

уговору. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-288/15-01 од 04.03.2015. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
 

 

На основу члана 11. тачка 10. и 

члана 47. Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама 

(''Службени гласник РС'', број 88/11), 

члана 9. Закона о комуналним 

делатностима (''Службени гласник 

РС'', број 88/11) и члана 36. став 1. 

тачка 6. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 10/08), Скупштина 

општине Баточина на седници 

одржаној дана 04.03.2015. године 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

КОНАЧНИ НАЦРТ ЈАВНОГ 

УГОВОРА О ДАВАЊУ 

КОНЦЕСИЈЕ РАДИ ОБАВЉАЊА 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ПРОИЗВОДЊЕ И 

ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ 

МЕСТУ БАТОЧИНА 

 

 

Члан 1. 

По извршеној оцени 

усаглашености Коначног нацрта 

јавног уговора о давању концесије 

ради обављања комуналне делатности 

производње и дистрибуције топлотне 

енергије у насељеном месту Баточина 

са Законом о јавно-приватном 

партнерству и концесијама и 
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конкурсном документацијом, 

Скупштина општине Баточина 

 Даје САГЛАСНОСТ на текст 

Коначног нацрта јавног уговора о 

давању концесије ради обављања 

комуналне делатности производње и 

дистрибуције топлотне енергије у 

насељеном месту Баточина, у целини. 

 

Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке је 

Коначни нацрт јавног уговора о 

давању концесије ради обављања 

комуналне делатности производње и 

дистрибуције топлотне енергије у 

насељеном месту Баточина. 

 

Члан 3. 

На све измене и допуне 

закљученог јавног уговора којима се 

мењају права и обавезе уговорних 

страна примењује се поступак у 

складу са одредбама Закона о јавно-

приватном партнерству и 

концесијама. 

 

Члан 4. 

Након добијања сагласности, 

Општина Баточина ће донети Одлуку 

о избору приватног партнера и 

закључиће Уговор о давању концесије 

ради обављања комуналне делатности 

производње и дистрибуције топлотне 

енергије у насељеном месту Баточина, 

у складу са Законом. 

 

Члан 5. 

Овлашћује се председник 

општине Баточина да закључи Уговор 

о давању концесије ради обављања 

комуналне делатности производње и 

дистрибуције топлотне енергије у 

насељеном месту Баточина. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-289/15-01 од 04.03.2015. 

године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
 

 

 

 

Н А Ц Р Т    Ј А В Н О Г   У Г О В О 

Р А 

О ДАВАЊУ КОНЦЕСИЈЕ РАДИ 

ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ  

ПРОИЗВОДЊЕ И 

ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ  

У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ 

БАТОЧИНА 

 

 

 Закључен између:  

 

1. ОПШТИНE БАТОЧИНА, 

Ул.Краља Петра I бр.37, 34227 

Баточина, коју заступа 

Председник oпштине Баточина, 

Радиша Милошевић (у даљем 

тексту: Јавни партнер) и   

  

2. „ТОПЛИНГ-ГРЕЈАЊЕ “ 

д.о.о.  из  Београда, Сланачки 

пут 26, мат.бр. 20507632, кога 

заступа Александар Дачић, 

директор (у даљем тексту: 

Приватни партнер) 
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На основу члана 2. и 9. Закона 

о комуналним делатностима 

(„Сл. Гласник РС“ број 88/11), 

члана 11. тачка 10) Закона о 

јавно приватном партнерству и 

концесијама („Сл. Гласник РС“ 

број 88/11), Одлуке о избору 

приватног партнера за давање 

концесије ради обављања 

комуналне делатности 

производње и дистрибуције 

топлотне енергије у насељеном 

месту Баточина број 

__________ од ______2015. 

године, сагласности Комисије 

за јавно приватно партнерство 

и концесије на Концесиони акт 

за давање концесије ради 

обављања комуналне 

делатности производње и 

дистрибуције топлотне 

енергије у насељеном месту 

Баточина број 25/2014 од 

13.10.2014. године, а све у 

складу са јавним конкурсом 

објaвљеним у Службеном 

гласнику РС број 120 од 

04.11.2014. и бр. 125 од 

14.11.2014.год., Порталу 

јавних набавки, дневном листу 

„Ало“, од 07.11.2014.године и 

интернет страници јавног 

партнера 

WWW.SOBATOCINA.ORG.RS 

и Понуде број 1-15 од 

05.01.2015.године, наш број 

020-8/15-01 од 

05.01.2015.године, Општина 

Баточина и привредно друштво 

«Топлинг-грејање» д.о.о. 

Београд, закључују овај Уговор 

и уређују међусобна права и 

обавезе у циљу давања 

концесије ради обављања 

комуналне делатности 

производње и дистрибуције 

топлотне енергије , како следи: 

 

ПРЕАМБУЛА 

 

Уговорне стране закључују овај 

уговор ради обављања комуналне 

делатности производње и 

дистрибуције топлотне енергије  са 

подручја општине Баточина и 

констатују заједнички интерес за 

дугорочно, континуирано и 

квалитетно обављање ове делатности. 

Уговорне стране констатују да 

ова делатност представља предуслов 

за здраву животну средину, бољи 

животни стандард грађана и 

успешније обављање привредних 

активности. 

Јавни партнер кроз уговор 

изражава свој интерес за уређивањем 

предметне делатности у општини 

Баточина – територији дефинисаној 

овим уговором, ради уредног и 

квалитетног обављања делатности, 

чија цена неће угрозити економски 

стандард грађана, а биће дефинисана 

у оквирима, које прописују законска 

акта. 

Приватни партнер закључује 

уговор ради обављања комерцијалне 

делатности за чије обављање поседује 

све материјалне и кадровске 

предуслове, те кроз квалитет и цену 

услуге очекује њено успешно 

обављање у периоду важења овог 

уговора. 

Уговорне стране се обавезују 

на обострану сарадњу, пажљиво 

поступање ради заштите обостраних 

интереса, интереса корисника услуга, 

материјалних добара, обављања 

привредних делатности, као и других 

обостраних интереса и интереса 

корисника услуга. 

 

http://www.sobatocina.org.rs/
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ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА 

 

Члан 1. 

  

Корисници услуга, у складу са 

овим уговором су: 

- становништво – сви 

становници који имају 

пријављено пребивалиште или 

боравиште на територији 

општине Баточина, као и лица 

која имају у власништву 

стамбене објекте на територији 

општине Баточина, а немају 

пријављено пребивалиште или 

боравиште на територији 

општине Баточина, односно 

територији на којој ће се 

вршити комунална делатност 

која је предмет овог уговора; 

- привреда – сви привредни 

субјекти, правна лица и 

предузетници, који обављају 

делатност у пословним 

просторијама на територијама 

на којима ће се вршити 

комунална делатност; 

- институције – здравствене, 

образовне, културне установе, 

државне институције и сл., које 

не остварују приходе на 

тржишту, а налазе се на 

територији на којој ће се 

вршити комунална делатност; 

- Услуга грејања – дефинисана 

је Законом о енергетској 

ефикасности. Дефиниција 

услуге грејања у смислу овог 

уговора се може третирати 

само у складу са изричитим 

одредбама закона о енергетској 

ефикасности; 

- Програм рада – план према 

коме Приватни партнер врши 

комуналну делатност  

производње и дистрибуције 

топлотне енергије 

становништва на територији  

Вароши Баточина 

- територија – Општина 

Баточина, односно територија 

катастарске општине Вароши 

Баточина  

- ценовник комуналних услуга 

– утврђена цена услуге 

производње и дистрибуције 

топлотне енергије, која се 

примењује за становништво, 

привреду и институције по м³ 

простора, који се снабдева 

овом услугом; 

- важење уговора – период од 

најмање 20 (двадесет) година у 

којем Приватни партнер врши 

обављање комуналне 

делатности производње и 

дистрибуције топлотне 

енергије  на подручју општине 

Баточина 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 

 

Овим путем, на начин и под 

условима предвиђеним у даљим 

одредбама овог уговора, Јавни 

партнер даје концесију Приватном 

партнеру ради обављања комуналне 

делатности послова производње и 

дистрибуције топлотне енергије у 

насељима на територији општине 

Баточина. 

Послове производње и 

дистрибуције топлотне енергије у 

смислу овог уговора представља 

услуга снабдевања топлотном 

енергијом (одговарајућег квалитета, 

енергије, температуре постигнуте код 

крајњих корисника...., све у складу са 

Законом о енергетској ефикасности). 
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Територија на којој Приватни 

партнер има право и обавезу да 

обавља делатности поверене овим 

уговором сматра се целокупна 

територија катастарске општине 

Вароши Баточина. 

 

КОНЦЕСИОНА НАКНАДА И 

ЦЕНА УСЛУГЕ ПРОИЗВОДЊЕ  

И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ И ПРОМЕНА ЦЕНЕ 

 

Члан 3. 

 

Према понуди Приватног партнера 

број 1-15 од 05.01.2015.године, наш 

број 020-8/15-01 од 05.01.2015.године,  

висина накнаде за услугу производње 

и дистрибуције топлотне енергије на 

подручју општине Баточина је како 

следи: 

 

 

- Услуга снабдевања топлотном 

енергијом за становништво са 

територије општине Баточина 

износи 73,96 динара по м2 без 

пдв-а, односно 81,36 динара по 

м2 са пдв-ом; 

- Услуга снабдевања топлотном 

енергијом за институције 

(здравствене, образовне, 

културне установе, државне 

институције и сл.) са 

територије општине Баточина 

износи 42,62 динара по м3 без 

пдв-а, односно 46,88 динара по 

м3 са пдв-ом; 

- Услуга снабдевања топлотном 

енергијом за привредне 

субјекте износи 71,20 

динара/м3 пословног простора 

без пдв-а, односно 78,32 

динара по м3 са пдв-ом; 

 

Концесиона накнада коју 

приватни партнер плаћа јавном 

партнеру износи 15% (словима: 

петнаест) у односу на остварену 

добит за сваку пословну годину. 

 Концесиона накнада 

представља приход јединице локалне 

самоуправе, у складу са чланом 43. 

Закона о ЈПП и концесијама и 

уплаћује се на текући рачун 

концедента – Општине Баточина. 

 Рок за плаћање концесионе 

накнаде је 20-и у месецу за претходни 

месец. 

 

Члан 4. 

 

У току важења овог Уговора, 

Приватни партнер може извршити 

промену висине цене за услугу 

снабдевања топлотном енергијом 

општине Баточина, уз сагласност 

Општинског већа општине Баточина. 

Методологија за промену цена 

за комуналне услуге из претходног 

члана, вршиће се на основу пораста 

индекса цена на мало, које објављује 

Завод за статистику Републике Србије. 

 

ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 5. 

 

Приватни партнер улаже 

сопствена средства у реконструкцију 

система за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије, 

куповину и монтажу опреме 

неопходне за наведене потребе, 

ремонте, као и у даљи развој система 

и мреже за снабдевање топлотном 

енергијом општине Баточина као и 

комплетне опреме/механизације 

неопходне за обављање услуге 

снабдевања топлотном енергијом.  
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Приватни партнер финансира 

пословни простор у коме корисници 

услуга могу да задовоље све своје 

потребе у вези са услугом снабдевања 

топлотном енергијом. 

Приватни Партнер финансира, 

односно сноси трошкове за потребан 

број стручних кадрова за обављање 

комуналне делатности. 

Све наведено у овом члану, 

мора бити дефинисано Програмом 

производње и дистрибуције топлотне 

енергије Приватног партнера. 

 

ОБАВЕЗЕ ПРИВАТНОГ 

ПАРТНЕРА 

 

Члан 6. 

 

Приватни партнер Јавном 

партнеру предаје следеће средство 

обезбеђења, и то: 

 

- за озбиљност понуде – 

неопозиву банкарску гаранцију, 

наплативу на први позив на 

износ од 500.000,00 РСД, чији 

је временско важење 

ограничено и која се издаваоцу 

враћа након закључивања 

јавног уговора; 

 

Приватни партнер се обавезује 

да ће поверене комуналне делатности, 

ближе описане у члану 2. и 3. овог 

уговора, обављати на начин и у 

роковима, који обезбеђују 

одговарајући квалитет, квантитет и 

континуитет услуга, све у складу са 

одредбама овог уговора, Програмом 

производње и  

 

 

дистрибуције топлотне енергије и у 

складу са законским прописима који 

регулишу ову област и прописима из 

области заштите животне средине. 

Приватни партнер је дужан да 

донесе Програм у року од 15 

(петнаест) дана рачунајући од дана 

закључења овог уговора и да исти 

достави Општинском већу општине 

Баточина на начин предвиђен овим 

уговором. 

 

Члан 7. 

 

Приватни партнер ће 

комуналне послове добијене кроз 

концесију вршити на подручју 

територије Вароши Баточина и у 

временским интервалима, у складу са 

Програмом и Одлуком о условима и 

начину снабдевања топлотном 

енергијом, број 020-836/93-01 од 

31.12.2013. године (односно изменама 

ове Одлуке, које ће пратити законске 

императиве) 

Усвојени Програм, уговорне 

стране могу уз обострану сагласност 

периодично кориговати у складу са 

објективним потребама корисника и 

одржавања квалитета и континуитета 

пружених услуга у целости, имајући 

при томе посебно у виду економске 

критеријуме исплативости. 

Уговорне стране су обавезне да 

приступе преговорима о изменама 

Програма у случају измена 

позитивних прописа који регулишу 

ову област, техничких иновација код 

Приватног партнера, промена 

стандарда у вршењу предметне 

делатности, као и у другим 

оправданим случајевима. 

У случају да уговорне стране 

не усагласе измене Програма када 

дође до промене позитивних прописа 

који регулишу ову област у року од 30 

(тридесет) дана рачунајући од дана 

ступања на снагу измена постојећих 
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или доношењем нових прописа, 

примењиваће се одредбе 

императивних прописа директно. 

 

Члан 8. 

 

У случају да током трајања 

Уговора дође до поремећаја или 

прекида у пружању уговорених услуга 

услед више силе, Приватни партнер се 

обавезује да ће, по престанку ових 

околности, у најкраћем року 

успоставити уговорени режим 

пружања уговорених услуга на начин 

који ће задовољити потребе корисника 

услуга. 

 

Члан 9. 

 

Приватни партнер је обавезан 

да се у свом раду нарочито придржава 

општих аката, важећих стандарда у 

вршењу делатности, да се стара о 

љубазном понашању својих 

запослених према корисницима 

услуга, безбедности и здрављу на 

раду својих запослених, поштовању 

интереса и материјалних добара 

Јавног партнера, корисника услуга и 

других лица, заштити животне 

средине и редовном вођењу 

евиденција о обављању делатности. 

Приватни партнер се обавезује 

да обезбеди комерцијалне попусте за 

повлашћене категорије корисника 

наведене у Конкурсној документацији 

и према својој понуди број 1-15 од 

05.01.2015.године, наш број 020-8/15-

01 од 05.01.2015.године. 

Минимални захтевани 

стандард и квалитет услуге при 

обављању комуналне услуге 

снабдевања топлотном енергијом, које 

Приватни партнер мора да испуњава 

утврђени су у оквиру Јавног конкурса 

и Конкурсне документације. 

 

Члан 10. 

 

Приватни партнер се обавезује 

да пре почетка вршења комуналне 

услуге, кориснике комуналних услуга 

на адекватан и несумњив начин 

обавести о свим елементима који су 

битни за вршење предметне услуге, а 

нарочито о: почетку вршења 

комуналне делатности, динамике 

снабдевања топлотном енергијом, 

ценама, роковима и начину плаћања 

рачуна, као и о свим другим битним 

елементима услуге. 

 

ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПАРТНЕРА 

 

Члан 11. 

 

Јавни партнер се обавезује да 

омогући Приватном партнеру 

искучиво право на вршење предметне 

комуналне делатности на територији 

дефинисаној овим уговором за време 

трајања овог уговора.  

Искључиво право из става 1. 

овог члана подразумева право 

Приватног партнера да самостално, 

односно искључиво врши предметну 

делатност на поменутој територији. 

Право дефинисано овим 

чланом, може бити искључено на 

начин предвиђен чланом 6 овог 

уговора, односно у ситуацији када 

Јавни партнер ангажује друго правно 

лице у циљу отклањања штете 

настале лошим квалитетом или не 

пружањем услуга од стране 

Приватног партнера. 

Право дефинисано овим 

чланом такође може бити искључено 

на начин предвиђен Концесионим 

актом, у поглављу ''Одузимање 

поверених послова'' 
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Члан 12. 

 

Јавни партнер се обавезује да, 

у границама својих овлашћења и 

најмање једном годишње, пружи све 

податке и другу потребну помоћ 

Приватном партнеру неопходну за 

прикупљање података о броју 

домаћинстава, броју чланова 

домаћинстава, правним лицима и 

предузетницима, јавним установама, 

као и о осталим подацима који су 

релевантни за обрачун накнаде за 

извршене услуге. 

 

Члан 13. 

 

У случају промене законских 

прописа који посредно или 

непосредно утичу на извршавање 

уговорних права и обавеза Приватног 

партнера, Јавни партнер се обавезује 

да на писмени захтев Приватног 

партнера, приступи преговорима ради 

измене Уговора у циљу регулисања 

новонастале ситуације и размотри 

предлоге Приватног партнера који су 

у складу са циљевима због којих је 

Уговор закључен, водећи рачуна о 

интересима корисника, Приватног 

партнера, а у свему у складу са 

позитивним прописима. 

 

Члан 14. 

  

Јавни партнер се обавезује да 

за све време трајања овог Уговора 

предметну комуналну делатност неће 

поверити било ком другом правном 

лицу или предузетнику, како је 

дефинисано чланом 11 овог уговора. 

 

Члан 15. 

 

Јавни партнер се обавезује да у 

потпуности сарађује са Приватним 

партнером и да предузме све напоре 

ради исходовања свих неопходних 

дозвола и сагласности које су у 

надлежности Јавног партнера, а које 

су потребне ради извршавања обавеза 

Приватног партнера преузетих овим 

уговором.    

    

ВРЕМЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ 

УГОВОР, ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ 

 

Члан 16. 

 

Уговорне стране  су се сагласно 

споразумеле да се концесија за 

предметне комуналне делатности даје 

Приватном партнеру на период од 

минимум 35 (словима: тридесетпет) 

година рачунајући од дана закључења 

овог уговора, те се на тај начин овај 

период сматра и временским 

периодом на који је Уговор закључен 

(„Важење уговора“).  

Уговорне стране могу 

продужити Важење овог уговора 

према критеријумима дефинисаним 

позитивним прописима и оним које 

пропише Јавни партнер, а који ће 

садржати однос нивоа инвестиције у 

предметну делатност и периода на 

који се Важење уговора продужава. 

Уговорне стране сагласно 

утврђују да Приватни партнер има 

право и обавезу да започне са 

обављањем поверених комуналних 

делатности најкасније првог дана у 

месецу који долази након месеца у 

којем је уговор закључен, као и 

доношења свих потребних аката 

предвиђених овим уговором и 

исходовања свих неопходних дозвола 

и одобрења.  

 

Члан 17. 
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 Обавеза Приватног партнера 

да отпочне са обављањем поверених 

комуналних делатности условљена је 

предузимањем претходних мера и 

извршењем припремних радњи (у 

даљем тексту: „Претходни услови“) 

од стране Јавног партнера и то: 

1. да Јавни партнер најкасније у 

року од 10 (десет) дана 

рачунајући од дана закључења 

уговора стави на увид и 

располагање Приватном 

партнеру све информације и 

податке везане за кориснике 

услуга неопходних за 

отпочињање обављања 

комуналне услуге; 

2. да Општинско веће општине 

Баточина, да сагласност на 

Ценовник комуналних услуга (у 

даљем тексту: „Ценовник“); 

3. да Општинско веће општине 

Баточина да сагласност на 

Програм који доноси надлежни 

орган Приватног партнера. 

Ценовник услуга и Програм, 

доставља Приватни партнер уз 

детаљно образложење, које нарочито 

садржи ефекте аката на животни 

стандард становништва и квалитет 

услуге. 

 

Члан 18. 

 

Програм мора да садржи: 

1. Тачан назив, тип, капацитет и 

број механизације која се 

користи за вршење поверене 

комуналне делатности; 

2. Кадровску опремљеност, 

односно број и квалификациону 

структуру лица која ће бити 

ангажована на вршењу поверене 

комуналне делатности; 

3. Тачно територијално означавање 

реона рада, према радним 

данима у недељи (опис и 

топографски приказ); 

4. Динамика и временски период у 

коме се крајњи корисници 

снабдевају топлотном енергијом 

5. Друге елементе који су битни за 

целокупно сагледавање вршења 

предметне комуналне делатности 

( температуру топлотне енергије 

која се испоручује крајњим 

корисницима, начин мерења 

квалитета извршене услуге 

грејања...) 

Програм се доставља потписан од 

стране овлашћеног лица Приватног 

партнера и оверен печатом, као и у 

електронским облику. 

  

НАПЛАТА УСЛУГА 

 

Члан 19.  

 

Ценовник – тарифу услуга из 

оквира предметне комуналне 

делатности доноси надлежни орган 

Приватног партнера, а исти ступа на 

снагу у року од 8 (осам) дана 

рачунајући од дана објављивања 

одлуке Општинског већа општине 

Баточина о давању сагласности на 

образложени предлог Ценовника у 

Службеном гласнику општине 

Баточина, односно у складу са 

законом и другим важећим 

прописима. 

 

Члан 20. 

 

Приватни партнер се обавезује 

да ће рачуне за извршене комуналне 

услуге које су предмет овог уговора 

јединствено испостављати 

Корисницима услуга, на месечном 

нивоу, и то од првог до петог дана у 

месецу за претходни месец, у складу 
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са Ценовником који је важио за месец 

на који се рачун односи. 

У случају да Корисник услуга 

не измири доспеле обавезе до 20 – тог 

дана у месецу за претходни месец, 

Приватни партнер има право и 

обавезу да зарачуна законску камату 

почев од дана пада у доцњу па до 

исплате, те да покрене поступак ради 

намирења судским путем.  

Све судске трошкове (судске 

таксе, адвокатске и друге зависне 

трошкове) привремено сноси 

Приватни партнер до окончања спора 

и принудне наплате од корисника 

услуга. 

 

Члан 21.  

  

Приватни партнер ће цену 

услуге производње и дистрибуције 

топлотне енергије, за институције 

(здравствене, образовне, културне 

установе, државне институције и сл.) 

одредити у нижем износу од цене за 

остале привредне субјекте, што ће 

бити дефинисано Ценовником. 

   

 РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 22. 

 

Када Јавни партнер сматра да 

Приватни партнер не извршава своје 

уговорне обавезе, дужан је Приватном 

партнеру доставити писмени допис са 

детаљним образложењем уочених 

неправилности. 

У случају да је Приватни 

партнер сагласан са примедбама из 

дописа из става 1. овог члана, дужан 

је да у року од 8 (осам) дана 

рачунајући од дана пријема дописа, 

достави Јавном партнеру писани 

одговор са прецизираним предлогом о 

начину и роковима за отклањање 

уочених неправилности. 

У случају да Приватни партнер 

није сагласан са примедбама из става 

1. овог члана, односно Јавни партнер 

није сагласан са предлогом Приватног 

партнера из става 2. овог члана, 

поступиће се у складу са важећим 

прописима и одредбама овог уговора. 

У случају да се Јавни партнер 

писмено не изјасни на писмени 

одговор Приватног партнера у року од 

8 (осам) дана, има се сматрати да је 

Јавни партнер у целости сагласан са 

предлогом Приватног партнера. 

 

Члан 23. 

 

Уговорне стране се обавезују 

да ће савесно приступити 

преговорима у случају да не постигну 

сагласност око спорних питања које се 

појаве током извршења овог Уговора, 

полазећи при томе од циљева због 

којег је уговор закључен и реалним 

економским параметрима.   

 

РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 24. 

 

Уговорне стране могу 

заједничком сагласношћу раскинути 

овај уговор. Споразум мора бити 

сачињен у писаној форми. 

Јавни партнер има право 

једностраног раскида уговора 

искључиво у случају ако дође до 

поремећаја у погледу континуираног, 

трајног и квалитетног пружања услуга 

које су предмет уговора, а поремећај 

није могао бити задовољавајуће 

отклоњен на други начин као и у 

случају отварања стечајног или 

ликвидационог поступка над 

Приватним партнером. У том случају 
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Јавни партнер мора писаним путем 

информисати Приватног партнера о 

намери једностраног раскида овог 

уговора и позвати га да у најкраћем 

року отклони неправилности, 

прецизно наводећи разлоге за раскид, 

минимум 90 (деведесет) дана унапред. 

У случају раскида овог Уговора 

из разлога предвиђених у ставу 2. овог 

члана, Јавни партнер има право на 

накнаду стварне штете, која не утиче 

на право на накнаду штете корисника 

услуга и трећих лица. У циљу 

остваривања овог права, Јавни 

партнер задржава правно да се 

користи свим правним средствима 

предвиђеним позитивним прописима. 

 

Члан 25.  

 

Приватни партнер има право 

једностраног раскида овог уговора, уз 

поштовање отказног рока који не 

може бити краћи од 90 (деведесет) 

дана. Обавештење о једностраном 

раскиду мора бити послато у писаној 

форми. Приватни партнер, у случају 

једностраног раскида мора водити 

рачуна да Јавни партнер и корисници 

не трпе штету, те мора наставити са 

пружањем услуга у разумном периоду 

и после истека рока за једнострани 

раскид, све док Јавни партнер на 

други начин не обезбеди 

континуирано вршење услуге 

производње и дистрибуције топлотне 

енергије. Приватни партнер задржава 

право наплате услуге и у периоду 

после истека отказног рока, односно 

све док врши пружање услуге. 

Разлози за једнострани раскид 

уговора од стране Приватног партнера 

могу бити повреда права 

искључивости дефинисане овим 

уговором, у случају више силе, или 

услед штетних промена позитивних 

прописа који у знатној мери 

онемогућавају Приватног партнера у 

извршењу услуга. 

У случају раскида овог Уговора 

из разлога повреде права на 

ексклузивност од стране Јавног 

партнера, Приватни партнер нема 

право на накнаду штете. Уложена 

средства у овом случају остају јавном 

партнеру. 

 

ТУМАЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 26. 

 

Овај уговор сматра се 

закљученим даном потписивања од 

стране овлашћених представника 

уговорних страна, а ступа на снагу 

дана који следи дану овере пред 

надлежним органом.  

Овај уговор представља 

целокупан споразум уговорних страна 

и његовим потписивањем престају да 

важе сви евентуални писани или 

усмени уговори и договори који се 

односе на исту материју. 

Измене овог Уговора не 

производе правно дејство уколико 

нису сачињене у писменој форми. Све 

измене и допуне овог уговора, морају 

бити у складу са Законом о јавно-

приватном партнерству, другим 

императивним прописима, у духу овог 

уговора као и намери које су уговорне 

стране имале приликом закључења 

овог уговора. 

Не сматра се да је било која 

уговорна страна одустала од неке 

одредбе овог уговора, осим ако је то 

учинила у писменој форми.  

 

 

Продужење рока за извршење 

једне обавезе или радње по овом 

уговору не сматра се продужењем 
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рока за извршење било које друге 

обавезе или радње и не сматра се 

продужењем целокупног уговора. 

 

Члан 27. 

 

Овај уговор је сачињен и 

потписан на српском језику. 

Уговорне стране могу, за своје 

сопствене потребе, извршити превод 

уговора преко судског тумача, односно 

у складу са прописима који се 

примењују на превод уговора на други 

језик. У случају спора, верзија на 

српском језику је преовлађујућа. 

 

МЕРОДАВНО ПРАВО И 

НАДЛЕЖНОСТ СУДА 

 

Члан 28. 

 

На овај Уговор ће се 

примењивати и овај уговор ће се 

тумачити у складу са позитивним 

правом Републике Србије.  

Све спорове који могу 

произићи из примене овог уговора, 

уговорне стране настојаће да реше 

мирним путем и споразумом. У 

случају да до споразума није могуће 

доћи мирним путем, уговорне стране 

уговарају надлежност стварно 

надлежног суда. 

 

Дана: 

Број Јавног партнера: 

Број Приватног партнера: 

 
 

     ЗА ЈАВНОГ ПАРТНЕРА                 

        ЗА ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА:  

  

  

___________________________  

       

__________________________ 

     ОПШТИНА БАТОЧИНА                                      

ТОПЛИНГ-ГРЕЈАЊЕ Д.О.О.  

На основу члана 32. став 1. 

тачка 6. и члана 59. став 1. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник 

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

6. и члана 81.став 1. Статута општине 

Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'' бр. 10/08), 

Скупштина  општине Баточина,  на 

седници одржаној дана  04.03.2015. 

године, донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О III измени и допуни Одлуке о 

организацији Општинске управе 

општине Баточина 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о организацији 

Општинске управе општине Баточина 

( ''Сл. гласник општине Баточина'' 

бр.14/08 и 1/09), мења се члан 19. који 

гласи: 

 

 „У Општинској управи 

општине Баточина образују се 

одељења и то: 

 

1. Одељење за општу управу, 

2. Одељење за изворне 

приходе,  привреду, јавне 

службе и финансије, 

3. Одељење за имовинксо-

правне послове, урбанизам, 

грађевинарствао, стамбено-

комуналне и инспекцијске 

послове. 

У оквиру Општинске управе 

организују се као посебне 

службе, стручна служба органа 

општине и стручна служба 

Фондова општине. 

У оквиру Одељења за 

имовинско-правне послове, 
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урбанизам, грађевинарствао, 

стамбено-комуналне и 

инспекцијске послове 

организује се одсек за 

спровођење обједињене 

процедуре.“ 

 

Члан 2. 

 Члан 22. мења се и гласи: 

 „ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, 

УРБАНИЗАМ, 

ГРАЂЕВИНАРСТВО, 

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ И 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

 ПОСЛОВЕ, врши следеће послове; 

 

- имовинско правне послове 

у вези са управљањем и 

располагањем 

непокретности у државној 

својини, јавним 

земљиштем, заштитом 

непокретности општине, 

прометом земљишта и 

зграда, еспропријацијом, 

комасацијом, арондацијом, 

изузимањем земљишта из 

поседа ранијих корисника, 

давањем на коришћење 

новим корисницима, и 

другим имовинско-правним 

захтевима, 

- припремањем програма 

израде просторних, општих 

урбанистичких и 

регулационих планова и 

документације за њихову 

израду, 

- организовање и праћење 

израде просторних, општих 

урбанистичких и 

регулационих планова,  

- припремање свих аката за 

спровођење планова и 

других аката који се односе 

на организацију, уређење и 

коришћење простора, 

- управљање, уређивање и 

коришћење грађевинског 

земљишта и пословног 

простора, 

- све стамбене послове из 

надлежности општине, 

- вођење евиденције 

општинских непокретности 

(станови, пословни 

простор, грађевниско 

земљиште, улице, паркови, 

путеви, споменици културе 

и др.) 

- заштита и унапређење 

животне средине, 

обављање стручних и 

административних послова 

за потребе комисије за 

повраћај земљишта и 

других непокретности, 

- управни надзор над радом 

јавних предузећа у 

областима комуналне и 

стамбене делатности које је 

основала општина, 

- послови инспекцијског 

надзора из области 

грађевинарства, комуналне 

делатности, саобраћаја, 

екологије, просвете као и 

послови инспекцијског 

надзора из других области 

које република повери 

општини и 

- све друге послове поверене 

од републике и општине. 

Одсек за обједињену 

процедуру спроводи: 

-издавање информација о 

локацији 

-послове издавања 

локацијских услова 

-послове издавања 

грађевинских дозвола 
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-послове издавања 

употребних дозвола 

-послове вођења евиденције 

о издатим актима из 

области грађевинарства и 

њихово објављивање у 

складу са Законским 

-послове сарадње са 

имаоцима јавних 

овлашћења. 

-упис права својине“ 

 

Члан 3. 

 

 У члану 25. став 1. мења се 

осма алинеја која гласи: 

 „- распоређује шефове 

Одељења и Одсека.“ 

  

Члан 4. 

 

 У члану 28. Додају се ставови 

6,7,8 и 9. Који гласе: 

„Шефа одсека распоређује 

начелник Општинске управе. 

              Шеф одсека за свој рад 

одговара начелнику Општинске 

управе и шефу одељења. 

За шефа одселаљења може 

бити постављено лице које има 

високу стручну спрему и 

најмање 3 године радног 

искуства. 

 Шефа одсека у случају његове 

одсутности или спречености, 

замењује запослени у одсеку односно 

одељењу, кога он одреди.“ 

 

Члан 5. 

 

Остале одредбе Одлуке остају 

на снази. 

 

Члан 6. 

 

Одлука ступа на снагу даном 

доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина.'' 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:  020-291/15-01  од 04.03.2015 

године. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

 

 

 

 

На основу члана 32. став 1. 

тачка 14. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“ 

бр.129/07), члана 97. став 2, 7. и 8, 

Закона о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС" бр.72/09, 

81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 

50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), и члана 

36. став 1. тачка 14. Статута општине 

Баточина (''Сл. гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08), Скупштина 

општине Баточина је на седници 

одржаној 04.03.2015. године донела  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта 

 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком прописује се 

поступак обрачуна и наплате 

доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта, зоне и врсте намена 

објеката, износи коефицијената зоне и 
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намене, критеријуми, износ и 

поступак умањивања доприноса, 

посебна умањења за недостајућу 

инфраструктуру и услови и начин 

обрачуна умањења за трошкове 

инфраструктурног опремања 

средствима инвеститора као и друга 

питања од значаја за обрачун и 

наплату доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта. 

 

Члан 2. 

 

Допринос за уређивање 

грађевинског земљишта плаћа 

инвеститор изградње, односно 

доградње објекта, у складу са овом 

Одлуком.  

Новчана средства добијена од 

доприноса за уређење грађевинског 

земљишта, употребиће се за 

уређивање грађевинског земљишта, 

прибављање грађевинског земљишта 

у јавну својину, за изградњу и 

одржавање објеката комуналне 

инфраструктуре и израду планских 

докумената. 

 

Члан 3. 

 

Уређивање грађевинског 

земљишта обухвата његово 

припремање и опремање.  

Припремање земљишта 

обухвата истражне радове, израду 

геодетских, геолошких и других 

подлога, израду планске и техничке 

документације, програма за 

уређивање грађевинског земљишта, 

расељавање, уклањање објеката, 

санирање терена и друге радове.  

Опремање земљишта обухвата 

изградњу објеката комуналне 

инфраструктуре и изградњу и 

уређење површина јавне намене.  

Уређивање грађевинског 

земљишта врши се према 

средњорочним и годишњим 

програмима уређивања. које доноси 

Скупштина Општине на предлог 

органа које уређује грађевинско 

земљиште, а у складу са потребама 

грађана. 

  

II  ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 

 

Члан 4. 

 

Износ доприноса се утврђује 

решењем о издавању грађевинске 

дозволе, односно одобрења за 

извођење радова, а на основу 

обрачуна доприноса који врши 

надлежни орган за издавање 

грађевинске дозволе. 

 

Износ доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, утврђује се у 

зависности од степена комуналне 

опремљености земљишта, односно 

зоне, где се објекат гради, намене и 

површине објекта и програма уређења 

грађевинског земљишта. 

 

Члан 5. 

 

Скупштина општине Баточина 

ће најкасније до 30. новембра текуће 

године утврдити коефицијенте зоне и 

коефицијенте намене објеката. 

 

Члан 6. 

 

Основицу за обрачун 

доприноса представља просечна цена 

квадратног метра станова 

новоизградње у јединицама локалне 

самоуправе које представљају трећу 

групу развијености коју објављује 

надлежни Републички Завод за 

статистику за друго полугодиште 
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претходне, односно прво 

полугодиште текуће године. 

 

Члан 7.  

 

Износ доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта представља 

производ основице из члана 6. и 

укупне нето површине објекта који је 

предмет градње, израженом у м² и 

коефицијента зоне и коефицијента 

намене објекта утврђеним овом 

Одлуком.  

 

Д= пО * пЦ * кЗ * кН * кО 

 

Д= допринос за уређивање 

грађевинског земљишта 

пЦ = просечна цена квадратног метра 

станова новоградње 

пО= површина (м2) 

кЗ = коефицијент зоне  

кН = коефицијент намене  

кО = коефицијент опремљености (≤1) 

 

 

Члан 8. 
 

Површина објекта за који се 

плаћа допринос обрачунава се по 

метру квадратном (м²) укупне нето 

површине, према ЈУС У.Ц2.100 2002.  

 

Нето површина је површина свих 

простора између зидова и преграда.  

 

Нето површину чине следеће 

површине: 

 

-  корисна површина (делови нето 

површине који одговарају намени и 

функцији зграде),  

-  површина под инсталацијама) 

техничке просторије (делови нето 

површине у којима су смештене 

техничке инсталације објекта за 

канализаци 

ју, водовод, грејање и потрошњу 

топле воде, гасне инсталације, 

снабдевање електричном енергијом, 

генераторе, вентилацију, 

климатизацију и хлађење, 

телекомуникације, лифтове, 

ескалаторе и транспортере, као и 

остале услужне инсталације) и  

-површина за комуникацију (делови 

нето површине који служе за 

комуникацију у објекту као што су 

степеништа, коридори, унутрашње 

рампе, холови, ходници, лифтовски 

отвори, инсталације за општи промет 

и сл.).  

 

У нето површину не 

урачунавају се следећи делови зграде:  

- тавани,  

- делови поткровља, односно делови 

испод степеништаили других косих 

равни чија је светла висина мања од 

1,50 м,  

-техничке етаже чија је светла висина 

мања од 1,50м,  

-простори између терена и доњег 

нивоа зграде који служе за 

хоризонтални развод инсталација,  

- наткривене и упуштене рампе, 

надстрешнице, спољнастепеништа и 

равне непроходне терасе,  

- затворени вертикални и 

хоризонтални инсталациони шахтови.  

 

Код објеката за које је 

пројектном документацијом 

предвиђено коришћење слободних 

површина, укупна нето површина 

обрачунава се по м² земљишта 

(бензинске пумпе, антенски стубови и 

сл. објекти). 

 

Члан 9. 
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Грађевинско земљиште 

потпуно комунално опремљено за 

грађење је земљиште на коме је 

асфалтиран приступни пут, изграђена 

електромрежа, водоводна и 

канализациона мрежа. 

 

Накнада за уређивање 

грађевинског земљишта не обухвата 

трошкове електродистрибутивне 

мреже и објеката, ТТ мреже и 

објеката, кабловски дистрибутивни 

систем, мрежу и објекте 

топлификације и гасификације, које 

инвеститор посебно уговара са 

надлежним јавним предузећима.   

 

Члан 10. 

 

а ) ЗОНЕ   

 

За утврђивање доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта 

одређују се пет зона: 

   

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 

исток 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 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 
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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, скреће на југ исте улице до 

Трга код поште, где се круг затвара. 

Поред наведеног описа, 

индустријска зона обухвата и 

површину која је као таква 

дефинисана планском 

документацијом општине Баточина. 

 

ЕКСТРА ЗОНА 

Екстра зона обухвата све 

катастарске парцеле између аутопута 

Е-75 и железничке пруге на деоници 

од саобраћајне петље '' Кошута'' до 

краја катастарске општине Брзан као 

и део магистралног пута М-111 који 

се наслања на катастарску општину 

Брзан. 

Екстра зона такође обухвата и 

леву страну регионалног пута Р 214 

између железничке пруге до крајње 

ивице наведеног пута и десну страну 

истог пута од крајње ивице у ширини 

од 200 м, затим леву и десну страну 

магистралног пута М 1.11 у ширини 

од 200 м од крајњих ивица наведеног 

пута. За пословне и индустријске 

објекте изузев дела који је ГУП-ом 

''Баточина 2022'' намењен становању и 

другим јавним наменама. 
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Ова зона мења намену од 

пољопривредног у грађевинско 

земљиште за изградњу комерцијално - 

услужних и производних садржаја по 

привођењу намени. 

 

б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА  

 

Намена објеката за које се 

утврђује допринос за уређивање 

грађевинског земљишта може бити 

следећа:  

 

-становање: стамбени објекти, 

стамбени простор у стамбено - 

пословним објектима,  и пратећи 

гаражни простор у стамбеним и 

стамбено - пословним објектима; 

 

- пословање: пословни објекти, 

хотели, хостели, угоститељски 

објекти, трговински објекти са 

пратећим простором,  пословно-

стамбени апартмани, бензинске пумпе 

без и са надстрешницом, атељеи, 

објекти услужног занаства, гараже као 

засебни комерцијални објекти, 

мењачнице, објекти разоноде, 

кладионице, коцкарнице, видео 

клубови и слично и остали пословни 

простор у оквиру стамбено – 

пословних, привредно – производних 

и осталих објеката и пратећи гаражни 

простор у оквиру ових објеката,                                 

 

- производна: производни и 

складишни објекти, гаражни простор 

у овим објектима 

 

- објекти јавне намене: намењени за 

јавно коришћење и могу бити објекти 

јавне намене у јавној својини по 

основу посебних закона (линијски 

инфраструктурни објекти, објекти за 

потребе државних органа, органа 

територијалне аутономије и локалне 

самоуправе итд.) и остали објекти 

јавне намене који могу бити у свим 

облицима својине (болнице, домови 

здравља, домови за старе, објекти 

образовања, отворени и затворени 

спортски и рекреативни објекти, 

објекти културе, саобраћајни 

терминали, поште и други објекти) и 

објекти - простори традиционалних 

цркава и традиционалних верских 

заједница у смислу Закона о црквама 

и верским заједницама ("Службени 

гласник РС", број 36/2006)    

 

-остала: магацински простор, 

стоваришта, пијаце, објекти 

производног занатства, индустрије и 

грађевинарства, комунални објекти, 

гаражни простор у свим наведеним 

објектима, пољопривредни објекти, 

економски објекти гаражни простор у 

овим објектима, помоћни објекти, 

отворени паркинзи. 

  

Објекти који нису наведени у ставу 1 

овог члана, уподобиће се најсличнијој 

наведеној намени.  

 

в) КОЕФИЦИЈЕНТИ  

 

За обрачунавање доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта 

одређују се следећи коефицијенти: 

Члан 11. 

 

Коефицијент за зону (Кз): 

 

Урбанистичка зона Коефицијент 

Екстра зона 0,05 

Индустријска зона 0,05 
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Прва зона 0,008 

Друга зона 0,007 

Трећа зона 0,006 

Четврта зона 0,005 

 

Коефицијент за намену (Кн): 

 

 

 

 

 

        За стамбено - пословне објекте 

плаћа се накнада по припадајућим 

површинама у  објекту. 

 

Коефицијенти комуналне 

опремљености (Кко): У случају 

опремљености грађевинског 

земљишта приступним путем, 

канализационом и водоводном 

мрежом, и јавном расветом, 

коефицијент комуналне 

опремљености је 1. 

 

Члан  12. 

 

Уколико је земљиште 

непотпуно опремљено комуналном 

инфраструктуром, допринос 

обрачунат у складу са чланом 7. ове 

Одлуке умањује се за одређени 

проценат, у складу са следећом 

табелом: 

 

Недостајућа комунална 

инфраструктура 

Проценат 

умањења 

приступни пут (без асфалта) 10% 

канализациона мрежа  10% 

водоводна мрежа 10% 

електромрежа 10% 

 

Проценат умањења по основу 

недостајуће комуналне 

инфраструктуре не може бити већи од 

40% у односу на коефицијент потпуне 

комуналне опремљености који износи 

1.  

 

Степен опремљености, 

односно неопремљености предметне 

деонице одређиваће се на основу 

Налаза Комисије коју образује 

надлежни Орган општине Баточина. 

Намена објекта Коефицијент 

Пословање 1,5 

Јавна 1,3 

Становање 

(вишепородично) 

1,2 

Становање 

(породично до 

200м2 нето, до 

четири стамбене 

јединице) 

1 

Остала 0,4 

Производна    0 
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III  НАЧИН ПЛАЋАЊА 

ДОПРИНОСА 

 

Члан 13 

 

Обрачун доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта 

врши се на захтев инвеститора из 

члана 2. ове Одлуке, а на основу 

достављене урбанистичко - техничке 

документације, односно 

правоснажних локацијских услова, 

извода из пројекта за грађевинску 

дозволу, сепарата пројекта за 

грађевинску дозволу која се мења, 

пројекта изведеног стања и др. 

документације прописане важећим 

Законом о планирању и изградњи и 

подзаконским актима.  

 

Утврђени износ доприноса 

инвеститор плаћа пре издавања 

решења о грађевинској дозволи, у 

складу са обрачуном надлежног 

органа, а према параметрима који 

важе у тренутку обрачуна, сходно 

одредбама чланова 97. и 98. Закона о 

планирању и изградњи. 

 

Инвеститор који плати 

допринос за уређење пре издавања 

грађевинске дозволе остварује право 

на попуст од 30% од износа утврђеног 

обрачуном надлежног органа. 

 

Члан 14. 

 

Инвеститор који уклања 

постојећи објекат који је изграђен у 

складу са законом, у циљу изградње 

новог објекта на истој локацији, плаћа 

допринос за уређивање грађевинског 

земљишта само за разлику у броју 

квадрата корисне површине између 

објекта који се планира да изгради и 

објекта који се уклања. 

Легалност и површина објекта из 

става 1. овог члана доказује се: 

изводом из земљишних књига, 

односно изводом из Листа 

непокретности; грађевинском и 

употребном дозволом или актом 

надлежне одељења да је објекат 

грађен  у периоду када за његову 

изградњу није било потребно 

издавање грађевинске дозволе. 

Уколико наведене исправе не садрже 

податке о површини објекта, иста се 

утврђује на основу акта надлежне 

одељења, или техничке документације 

која је саставни део грађевинске 

дозволе, копије плана или увиђаја на 

лицу места од стране овлашћеног 

лица општинске управе. 

 

Члан 15. 

 

            Уколико се мења намена 

објекта, односно дела објекта у другу 

намену објекта за коју је прописан 

већи износ доприноса, инвеститор је у 

обавези да плати разлику доприноса 

за другу (нову) намену објекта за коју 

је прописан већи износ доприноса. 

                  

 Члан 16 

 

Уколико у току изградње 

настану измене у односу на 

грађевинску дозволу и инвеститор 

изгради већу површину обавезан је да 

достави нови пројекат за грађевинску 

дозволу, односно сепарат за 

грађевинску дозволу на основу којих 

ће се сачинити обрачун доприноса за 

разлику у површини, који ће бити 

саставни део измењеног решења о 

грађевинској дозволи. 

 

 

Члан 17. 
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За надградњу једне етаже за 

коју је локацијским условима 

предвиђено да се врши ради санације 

равног крова, односно кровне 

конструкције, висина доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта 

утврђује у висини 50% обрачунатог 

износа.  

Уколико се надградња из предходног 

става овог чланаврши у више етажа, 

умањење из претходног става односи 

се само на прву етажу, док  

за остале етаже нема умањења.  

 

За тремове и терасе на објекту, 

допринос за уређивање се умањује за 

30% за ту површину. 

 

 

IV УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ 

МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ 

КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА 

НЕИЗГРАЂЕНОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 

 

Члан 18. 

 

Износ доприноса за уређење 

грађевинског земљишта може се 

умањити за трошкове комуналног 

инфраструктурног опремања 

грађевинског земљишта средствима 

инвеститора, на основу уговора 

закљученог са Фондом за уређење 

грађевинског земљишта и Фондом за 

локалне и некатегорисане путеве 

општине Баточина, а највише до 60% 

од утврђеног износа као и за вредност 

земљишта које инвеститор уступа 

јединици локалне самоуправе за 

изградњу инфраструктурних објеката.  

Заинтересовани инвеститор 

подноси предлог о финансирању 

комуналне инфраструктуре конкретне 

локације Фонду за уређење 

грађевинског земљишта и Фонду за 

локалне и некатегорисане који ће 

сачинити услове о финансирању 

изградње комуналне инфраструктуре, 

који садрже податке о локацији, 

односно зони урбанистичког плана и 

техничке услове за изградњу 

комуналне инфраструктуре, као и 

остале податке из Програма уређења 

грађевинског земљишта, односно из 

члана 92. став 3. Закона о планирању 

и изградњи („Сл.гласник РС“ 

бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 

42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14). 

Уколико инвеститор прихвати 

услове Фонда међусобни односи 

уредиће се уговором. 

 

 

Члан 19. 
 

  Допринос за уређивање 

грађевинског земљишта може бити 

умањена за објекте од 

функционалног, привредног, значаја 

за општину Баточина или се може 

ослободити од плаћања доприноса 

уколико се ради о објектима за 

образовање, спорт, смештај старих и 

непокретних лица и здравство, а на 

основу Одлуке Управног одбора 

Фонда за грађевинско земљиште или 

Општинско веће општине Баточина. 

Висину доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта 

може кориговати Општинско веће 

општине Баточина у складу са 

критеријумима, које ће исто и донети. 

 

Члан 20. 
 

Износ доприноса за уређење 

грађевинског земљишта не наплаћује 

се када је инвеститор Општина 

Баточина или предузеће, установа или 
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организација која се финансира из 

буџета општине Баточина, као и 

средствима самодоприноса, 

средствима хуманитарних 

организација или средствима Цркве и 

верске заједнице, регистроване у 

складу са Законом о црквама и 

верским заједницама.     

           

 

Члан 21. 

 

Допринос за уређивање 

грађевинског земљишта не 

обрачунава се. 

1. за објекте јавне намене 

у јавној својини,  

2. објекте комуналне и 

друге инфраструктуре,  

3. производне и 

складишне објекте,  

4. подземне етаже објеката 

високоградње (простор 

намењен за гаражирање 

возила, подстанице, 

трафостанице, оставе, 

вешернице и сл.), осим 

за делове подземне 

етаже које се користе за 

комерцијалне 

делатности,  

5. отворена дечија 

игралишта,  

6. отворене спортске 

терене и  

7. атлетске стазе 

8. реконструкцију и 

адаптацију легално 

изграђеног објекта у 

оквиру постојећег 

габарита и волумена, 

без повећања укупне 

нето површине и без 

промене намене,  

 

 

Члан 22. 

 

Даном ступања на снагу ове 

Одлуке, престаје да важи Одлука о 

одређивању доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта број 020-

971/14-01 од 30.12.2014. године („Сл. 

гласник Општине Баточина“, број 

19/14). 

      

Члан 23. 

 

Ова одлука ступа на снагу 

даном доношења, а има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-292/15-01 од 04.03.2015. 

године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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На основу члана 73. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС" 

број 129/2007 и 83/2014) и члана 94. - 

100. Статута општине Баточина 

("Службени гласник општине 

Баточина", број 10/08), Скупштина 

општине Баточина на седници 

одржаној дана 04.03.2015. године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У   

O ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ОДЛУКЕ О МЕСНИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о месним 

заједницама на територији општине 

Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', број 6/09), у 

члану 7. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 

 

''Месна заједница је носилац 

права коришћења на стварима у јавној 

својини општине, које могу бити 

покретне и непокретне. 

Месна заједница као носилац 

права коришћења има право да ствари 

држи и да их користи у складу са 

природом и наменом ствари и да их 

даје у закуп уз претходну сагласност 

скупштине.'' 

 

Члан 2. 

 

У члану 17. додаје се нови став 

1. који гласи: 

 

''Јединица локалне самоуправе 

може својом одлуком, у складу са 

статутом предвидети да месна 

заједница обавља одређене послове у 

вези са обезбеђивањем услова за 

обављање комуналних делатности.'' 

 

 Досадашњи став 1. постаје став 

2. 

 

Члан 3. 

 

У члану 20. став 1. алинеја 4. 

мења се и гласи: 

 

''Одлучује о начину коришћења 

и управљања стварима у јавној 

својини на којима има право 

коришћења у складу са законом'' 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-293/15-01 од  04.03.2015. 

год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранко Ђокић 
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На основу члана 116. Статута 

општине Баточина („Службени 

гласник општине Баточина“, бр. 

10/08), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној  04.03.2015. 

године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о прихватању предлога за промену 

Статута општине Баточина 

 

 

Члан 1. 

ПРИХВАТА СЕ предлог 

Општинског већа Општине Баточина 

за промену Статута општине 

Баточина  (''Сл. гласник општине 

Баточина'', број 10/08). 

  

Члан 2. 

Ову Одлуку објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточин''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење 

Одлуке о прихватању предлога за 

промену Статута општине Баточина, 

садржан је у члану 116. Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина'', број 10/08) којим 

је прописано да предлог за доношење 

и промену Статута Општине, може 

поднети најмање 10% бирача 

општине, 1/3 одборника, председник 

општине и Општинско веће. Предлог 

се подноси у писаном облику са 

образложењем. О предлогу 

Скупштина општине одлучује 

већином гласова од укупног броја 

одборника. Изузетно, кад се 

доношење или промена Статута врши 

ради усаглашавања са законом, 

предлог Статута утврђује Општинско 

веће. 

Општинско веће општине 

Баточина предлажило је Скупштини 

општине Баточина да се приступи 

промени Статута општине Баточина 

(''Сл. гласник општине Баточина'', 

број 10/08). 

Разлог за подношење Предлога 

за промену Статута општине 

Баточина садржан је у потреби да се 

изврши усаглашавање одредаба 

Статута са Законом о јавној својини и 

то тако што ће се дефинисати јавна 

својина општине и извршити 

усклађивање надлежности органа 

општине са Законом о јавној својини 

и у потреби усаглашавања са Законом 

о правобранилаштву, како би се 

Општинско правобранилаштво 

одредило као директни корисник 

буџета. 

На основу напред наведеног, 

одлучено је као у диспозитиву . 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-294/15-01 од 04.03.015. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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На основу члана 116. Статута 

општине Баточина („Службени 

гласник општине Баточина“, бр. 

10/08), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној  04.03.2015. 

године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о приступању промени Статута 

општине Баточина 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Баточина, 

на предлог Општинског већа општине 

Баточина приступа промени Статута 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина'', број 10/08). 

 

Члан 2. 

Промене у Статуту општине 

Баточина извршиће се ради 

усаглашавања са Законом о јавној 

својини и то тако што ће се 

дефинисати јавна својина општине и 

извршити усклађивање надлежности 

органа општине са Законом о јавној 

својини и ради усаглашавања са 

Законом о правобранилаштву, како би 

се одредило Општинско 

правобранилаштво као директни 

корисник буџета. 

 

Члан 3. 

Именује се Комисија за израду 

нацрта Одлуке о промени Статута 

општине Баточина у следећем 

саставу: 

 

1. Милица Митровић, дипл. 

правник, секретар Скупштине, 

председник, 

2. Драгиша Ђуричковић, дипл. 

правник, начелник Општинске 

управе, заменик председниика, 

3. Мирољуб Вучковић, дипл. 

правник, шеф Одељења за имовинско 

правне послове, члан. 

 

Члан 4. 

Задатак Комисије је да изради 

нацрт Одлуке о промени Статута 

општине Баточина у складу са 

Законом о јавној својини и Законом о 

правобранилаштву. 

Рок за израду нацрта Одлуке је 

30 дана од дана доношења ове 

Одлуке. 

 

Члан 5. 

Комисија из члана 3. ове 

Одлуке ће текст нацрта Одлуке 

доставити Општинском већу на даље 

поступање. 

Општинско веће ће утврдити 

предлог Одлуке и исти доставити 

Скупштини општине Баточина на 

усвајање. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина”. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:020-295/15-01 од 04.03.015. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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          На основу члана 20. тачка 5.  и 

39. и члана 32 . тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („ Сл. Гласник 

РС“, бр. 129/07 ), члана 23. тачка 5. и 

39. и  члана 36. тачка 6. Статута 

Општине Баточина („ Сл. Гласник 

Општине Баточина“ , бр.10/08 ), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 04.03.2015 

године, донела је  

 

    О Д Л У К У 

О другој допуни Одлуке о 

гасификацији на територији 

општине Баточина 

 

 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о гасификацији на 

територији општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 7 /11, 5/13), у члану 4. 

додаје се нови став 3. који гласи: 

  

 ''Општина Баточина се 

обавезује да стратешког партнера 

ослободи плаћања дела износа 

локалне комуналне таксе за заузеће 

јавне површине, и обавезује 

стратешког партнера на плаћање таксе 

у фиксном месечном износу од 

395.000,00 динара. 

 

Члан 2. 

 

 У осталом делу Одлука о 

гасификацији на територији општине 

Баточина остаје непромењена. 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-296/15-01 од 04.03.2015. 

године 

 

 

ПРЕДСЕДНИ СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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