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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
10.06.2021. године 

ГОДИНА 2021. 
БРОЈ 12. 

 

На основу члана 94. ставови 4. и 5. 

Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 

68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. закон, 

83/2018, 31/2019 и 9/2020), члана 4. став 

4. Одлуке о такси превозу на територији 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр.18/20), и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 10/16), 

Општинско веће општине Баточина на 

седници одржаној дана 10.06.2021. 

године, донело је 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању дозвољеног броја возила 

за обављање такси превоза на 

територији општине Баточина 

 

Члан 1. 

            Овом одлуком утврђује се 

дозвољени број возила за обављање такси 

превоза и услови замене возила, која 

имају статус такси возила, на територији 

општине Баточина. 

                                                                

Члан2. 

            Од дана ступања на снагу ове 

Oдлуке, дозвољено је да се такси превоз 

врши такси возилима чији укупан број 

није већи од 19 на територији општине 

Баточина. 

 

 

 

Члан 3. 

            Возила која се користе за 

обављање делатности такси превоза 

морају испуњавати услове предвиђене 

Законом о превозу путника у друмском 

саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 

68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. закон, 

83/2018, 31/2019 и 9/2020) и Одлуке о 

такси превозу на територији општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр.18/20). 

 

Члан 4. 

            Такси превозници који поседују 

решење о одобравању такси превоза које 

издаје Општинска управа општине 

Баточина и чија возила имају статус 

такси возила, иста могу заменити другим 

возилом које испуњава услове из члана 3. 

ове одлуке, а у оквиру су дозвољеног 

броја утврђеног чланом 2. ове Oдлуке. 

            Замена такси возила која су 

уписана у Регистар Општинске управе 

општине Баточина, може се извршити 

тако што се до момента подношења 

захтева за брисање такси возила из 

Регистра, може поднети захтев за замену 

другим возилом. 

 

Члан 5. 

За све што није регулисано овом 

одлуком примењиваће се одредбе Закона 

о превозу путника у друмском саобраћају 

и Одлуке о такси превозу на територији 

општине Баточина. 
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Члан 6. 

            Одлука ступа на снагу осмог дана 

од објављивања у ,,Службеном гласнику 

Општине Баточина“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-396 /21-III од 0.06.2021.године 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                     

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                        

Здравко Младеновић 

                               

О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење 

Одлуке о утврђивању дозвољеног броја 

возила за обављање такси превоза на 

територији општине Баточина (у даљем 

тексту: Одлука) садржан је у одредбама 

члана 94. ставови 4. и 5. Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају 

(„Службени гласник РС'', бр. 68/2015, 

41/2018, 44/2018 - др. закон, 83/2018, 

31/2019 и 9/2020), којим је прописано да 

јединица локалне самоуправе на основу 

донесеног програма којим се дефинише 

организовање такси превоза у оквиру 

којег се одређује и  оптимални број такси 

возила (у даљем тексту: програм), доноси 

акт којим се утврђује дозвољени број 

возила за обављање такси превоза, 

односно, ако не донесе програм, јединица 

локалне самоуправе дозвољени број 

возила за обављање такси превоза уређује 

на тај начин што број становника дели са 

600, при чему се као број становника 

јединице локалне самоуправе узима 

податак Републичког завода за 

статистику са последњег пописа 

становништва. 

 

 Разлог за доношење Одлуке о 

утврђивању дозвољеног броја возила за 

обављање такси превоза на територији 

општине Баточина је доношење Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају 

(„Службени гласник РС , бр. 68/2015, 

41/2018, 44/2018 - др. закон, 83/2018, 

31/2019 и 9/2020), са чијим одредбама је 

општина дужна да усклади акте којима се 

уређује такси превоз на територији 

општине Баточина. 

______________________ 

 

               На основу члана 88. став 8. 

Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 

68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. закон, 

83/2018, 31/2019 и 9/2020), члана 17. став 

4. Одлуке о такси превозу на територији 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр.18/20) и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр.  10/2016), 

Општинско веће општине Баточина на 

седници одржаној дана 10.06.2021. 

године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

о изгледу и садржају образаца такси 

дозвола за обављање такси превоза  

на територији општине Баточина 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се утврђују изглед, 

димензије и садржај такси дозвола и то: 

такси дозволе за возило и такси дозволе 

за возача. 

 

Члан 2. 

            Такси возач у возилу за време 

вршења услуге такси превоза мора да има 

такси дозволу за такси возило и 

сопствену такси дозволу и исте је дужан 

да покаже на захтев лицу овлашћеном за 

вршење инспекцијског надзора. 

 

Члан 3. 

Такси дозвола за такси возило 

мора да садржи: 

 назив и седиште 

превозника; 
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 регистарску ознаку, марку 

и тип возила; 

 број шасије возила; 

 број регистра такси возила; 

 датум издавања такси 

дозволе; 

 рок важења; 

 потпис и печат овлашћеног 

лица. 

Такси дозвола за такси возило је 

идентификациона картица, димензије 140 

х 210 

mm, чија је позадина у основи беле боје, 

са натписом општина Баточина, која 

садржи податке о возилу из претходног 

става ове Одлуке, исписане словима 

односно бројевима плаве боје. 

Образац такси дозволе за возило 

чини саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

Такси дозвола за такси возача 

мора да садржи: 

 име и презиме возача; 

 адресу возача; 

 фотографију возача; 

 назив 

предузетника/привредног 

друштва у чијем 

власништву је такси 

возило; 

 датум издавања такси 

дозволе; 

 број регистра такси возача; 

 рок важења; 

 потпис и печат овлашћеног 

лица. 

Такси дозвола за такси возача је 

идентификациона картица, димензије 100 

х 140 

mm, чија је позадина у основи розе боје, 

са натписом општина Баточина, која 

садржи податке о такси возачу из 

претходног става ове Одлуке, исписане 

словима односно бројевима црне боје. 

Образац такси дозволе за возача 

чини саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у “Службеном 

гласнику општине Баточина“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020- 397 /21-III од 10.06.2021. 

године 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                          

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

 

       О б р а з л о ж е њ е  

 Правни основ за доношење 

Одлуке о изгледу и садржају образаца 

такси дозвола за обављање такси превоза 

на територији општине Баточина (у 

даљем тексту: Одлука) садржан је у 

одредбама члана 88. став 8. Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају 

(„Службени гласник РС'', бр. 68/2015, 

41/2018, 44/2018 - др. закон, 83/2018, 

31/2019 и 9/2020), којим је прописано да 

јединица локалне самоуправе прописује 

обрасце такси дозвола за обављање такси 

превоза на територији општине Баточина.   

 Разлог за доношење Одлуке о 

изгледу и садржају образаца такси 

дозвола за обављање такси превоза на 

територији општине Баточина је 

доношење Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају („Службени 

гласник РС , бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 

- др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020), са 

чијим одредбама је општина дужна да 

усклади акте којима се уређује такси 

превоз на територији општине Баточина. 
 

 



                                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2021. 

 

                                                                                                                                                4 

 

     Прилог 1: Образац такси дозволе за возило 
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     Прилог 2: Образац такси дозволе за возача 
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             На основу члана 94. став 6. Закона 

о превозу путника у друмском саобраћају 

(''Службени гласник РС'' бр.68/2015, 

41/2018, 44/2018-други закон, 83/2018, 

31/2019 и 9/2020), члана 25. Одлуке о 

такси превозу на територији општине 

Баточина (''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 18/20) и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 10/16), 

Општинско веће општине Баточина на 

седници одржаној дана  10.06.2021. 

године, донело је 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању цене у оквиру такси 

тарифе по којој се такси превоз мора 

обављати на територији општине 

Баточина 

 

Члан 1. 

            Овом Одлуком утврђује се цена у 

оквиру такси тарифе по којој се мора 

обављати такси превоз на територији 

општине Баточина. 

 

Члан 2. 

            Такси тарифу за обављање такси 

превоза чини скуп јединичних цена, и то: 

за старт, за пређени километар, време 

чекања, долазак на адресу по позиву и 

превоз пртљага по комаду, о чему се 

путници обавештавају пре уласка у такси 

возило, а примењује се у зависности од 

доба дана или ноћи, дана у недељи, 

подручја на коме се вожња обавља. 

Такси тарифа са свим елементима 

из претходног става овог члана мора бити 

учитана у мерни инструмент. 

 

Члан 3. 

          Овом Одлуком утврђују се три 

такси тарифе и то: 

          Тарифа 1: Примењује се радним 

данима, у временском интервалу од 05,00 

до 22,00 часова. 

          Тарифа 2: Примењује се радним 

данима у временском интервалу од 22,00 

до 05,00 часова, а у времену од 05,00 до 

22,00 часова викендом и у дане државних 

и верских празника који се празнују у 

Републици Србији 

          Тарифа 3: Примењује се викендом 

и у дане државних и верских празника 

који се празнују у Републици Србији, у 

временском интервалу од 22,00 до 05,00 

часова, на целој територији општине 

Баточина. 

 

Редни 

број 
Цена (дин.)  Тарифа 1 Тарифа 2 Тарифа 3 

1. Цена старта 50,00 50,00 60,00 

2. Цена по пређеном километру  50,00 60,00 70,00 

3. Цена минута чекања  7,00 7,00 8,00 

4. Цена доласка на адресу по позиву 50,00 50,00 60,00 

5. Пртљаг тежи од 8 kg по комаду 50,00 50,00 60,00 

 

Члан 4. 

          Такси возач је дужан да приликом 

отпочињања превоза укључи таксиметар. 

          Такси возач је дужан да изда рачун. 

          У случају да такси возач не изда 

путнику рачун на крају вожње, путник 

није у обавези да плати цену услуге такси 

превоза. 

          У случају немогућности да заврши 

започети такси превоз, такси возачу 

припада половина износа цене услуге 

који покаже таксиметар у моменту 
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прекида такси превоза, осим у случају 

квара такси возила, када му не припада. 

          У случају квара такси возила, такси 

возач је дужан да путнику обезбеди 

наставак започетог такси превоза другим 

такси возилом. 

 

Члан 5. 

          Такси превозници су дужни да 

Одељењу за имовинско-правне послове, 

урбанизам, грађевинарство, стамбено-

комуналне, инспекцијске послове и 

инвестиције Општинске управе општине 

Баточина доставе на оверу Ценовник 

такси превоза и да своје мерне 

инструменте ускладе са овом Одлуком у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу 

ове Одлуке. 

          Ценовник за обављање такси 

превоза на територији општине Баточина 

из претходног става је саставни део ове 

Одлуке. 

 

Члан 6. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о утврђивању 

економски најниже цене у оквиру такси 

тарифе по којој се ауто-такси превоз мора 

обављати на територији општине 

Баточина (''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 14/13). 

 

Члан 7. 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику општине Баточина''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-398/21-III од 10.06.2021. 

године 

ПРЕДСЕДНИК                                             

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

 

                   О б р а з л о ж е њ е  

 

 Правни основ за доношење 

Одлуке о утврђивању цене у оквиру такси 

тарифе по којој се такси превоз мора 

обављати на територији општине 

Баточина (у даљем тексту: Одлука) 

садржан је у одредбама члана 94. став 6. 

Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају („Службени гласник РС'', бр. 

68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. закон, 

83/2018, 31/2019 и 9/2020), којим је 

прописано да јединица локалне 

самоуправе својом одлуком утврђује и 

усклађује цену у оквиру такси тарифе по 

којој се такси превоз мора обављати на 

територији општине Баточина.   

 Разлог за доношење Одлуке о 

утврђивању цене у оквиру такси тарифе 

по којој се такси превоз мора обављати 

на територији општине Баточина је 

доношење Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају („Службени 

гласник РС , бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 

- др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020), са 

чијим одредбама је општина дужна да 

усклади акте којима се уређује такси 

превоз на територији општине Баточина. 
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  Прилог 1:  

ЦЕНОВНИК ЗА ОБАВЉАЊЕ  ТАКСИ  ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  

БАТОЧИНА 

 

Ред. 

број 

 

Назив услуге 

Такси тарифа (дин) 

дневна вожња 05-22h ноћна вожња 22-05h  

радни 

дан 

 

викенд 

 

државни 

и верски 

празник 

радни 

дан 

 

викенд 

 

државни 

и верски 

празник 

1. Старт 50,00 50,00 50,00 50,00 60,00 60,00 

2. 
Вожња по  

километару 
50,00 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00 

3. Чекање по минуту 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 

4. 
Цена доласка на 

адресу по позиву 
50,00 50,00 50,00 50,00 60,00 60,00 

5. 
Пртљаг тежи од 8 kg 

по комаду 
50,00 50,00 50,00 50,00 60,00 60,00 

Јединичне цене су утврђене Одлуком о утврђивању цене у оквиру такси тарифе по којој се 

такси превоз мора обављати на територији општине Баточина (''Службени гласник општине 

Баточина'' број  __/2021). 

 

           ________________________           ________________________ 

м.п            Превозник    м.п                  начелник Одељења   

 

 

Ред. 

број 

 

Назив услуге 

Такси тарифа (дин) 

дневна вожња 05-22h ноћна вожња 22-05h  

радни 

дан 

 

викенд 

 

државни 

и верски 

празник 

радни 

дан 

 

викенд 

 

државни 

и верски 

празник 

1. Старт 50,00 50,00 50,00 50,00 60,00 60,00 

2. 
Вожња по  

километару 
50,00 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00 

3. Чекање по минуту 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 

4. 
Цена доласка на 

адресу по позиву 
50,00 50,00 50,00 50,00 60,00 60,00 

5. 
Пртљаг тежи од 8 kg 

по комаду 
50,00 50,00 50,00 50,00 60,00 60,00 

Јединичне цене су утврђене Одлуком о утврђивању цене у оквиру такси тарифе по којој се 

такси превоз мора обављати на територији општине Баточина (''Службени гласник општине 

Баточина'' број  __/2021). 

 

           ________________________           ________________________ 

м.п            Превозник    м.п                  начелник Одељења   
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 На основу члана 89a Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају 

(„Службени гласник РС“, бр. 68/2015, 

41/2018, 44/2018 - др. закон, 83/2018, 

31/2019 и 9/2020), члана 21. Одлуке о 

такси превозу на територији општине 

Баточина („Службени гласник општине 

Баточина“, бр.18/20) и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр.10/2016), 

Општинско веће општине Баточина на 

седници одржаној дана 10.06.2021. 

године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

о изгледу и издавању кровне ознаке 

такси возила 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописује се 

ближи изглед кровне ознаке (димензије, 

боје и слично) и услови и поступак за 

издавање кровне ознаке. 

 

Члан 2. 

Кровна ознака је осветљено 

обележје које се истиче на возилу 

којим се обавља такси превоз и садржи: 

натпис "ТАХI", број регистра и ознаку 

општине Баточина. 

 

Члан 3. 

Кровна ознака је следећих 

димензија: дужина 46 сm, ширина 13 

сm и висина 20,5 сm. Предња и задња 

страна кровне ознаке су идентичне с 

тим што је на предњој страни кровне 

ознаке натпис TAXI у 3D формату, са 

десне стране натписа налази се број 

кровне ознаке а са леве стране грб 

општине Баточина. У горњем делу 

кровне ознаке налази се натпис 

''Општина Баточина''. Боја натписа 

TAXI и броја кровне ознаке је плава а 

натпис ''Општина Баточина'' црвене 

боје. Инсталирано осветљење је у виду 

лед траке, материјал од којег се 

израђује кровна ознака је вералит опал 

бела са UV заштитом HIPS бели. 

Кућиште кровне ознаке је 

причвршћено на четири округле 

магнетне плоче.  

 Изглед кровне ознаке из овог 

члана је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

  Одељење за имовинско-правне 

послове, урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне, инспекцијске 

послове и инвестиције Општинске управе 

општине Баточина (у даљем тексту: 

надлежно одељење) по захтеву 

предузетника/привредног друштва, а на 

основу Oдобрења за обављање такси 

превоза издаје кровну ознаку за коју се 

води регистар. 

 

Члан 5. 
        У случају оштећења, односно 

губитка кровне ознаке, такси превозник 

је дужан да о свом трошку изврши 

набавку нове кровне ознаке, уз 

претходну сагласност саобраћајне 

инспекције. 

 

Члан 6. 
       Такси превозник је дужан, да 

у случају прекида или престанка 

обављања делатности такси превоза, у 

року од два дана од дана подношења 

захтева Агенцији за привредне 

регистре, поднесе захтев за 

прекид/престанак обављања 

делатности такси превоза надлежном 

одељењу и врати исправну кровну 

ознаку, као и такси исправе. 

О враћеним такси исправама и 

кровној ознаци надлежно одељење 

издаје потврду. 
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Члан 7. 
Привремено враћене такси 

исправе и кровну ознаку такси 

превозник преузима на основу захтева 

уз који доставља копију решења 

Агенције за привредне регистре о 

пријави датума наставка обављања 

делатности.  

О преузетим такси исправама и 

кровној ознаци надлежно одељење 

издаје потврду. 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

    Број: 020-399/21-III од 10.06.2021. 

године 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                                           

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

 

    О б р а з л о ж е њ е  

 

 Правни основ за доношење 

Одлуке о изгледу и издавању кровне 

ознаке (у даљем тексту: Одлука) садржан 

је у одредбама члана 89а Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају 

(„Службени гласник РС'', бр. 68/2015, 

41/2018, 44/2018 - др. закон, 83/2018, 

31/2019 и 9/2020), којим је прописано да 

јединица локалне самоуправе прописује 

изглед и димензије кровне ознаке коју 

надлежно одељење издаје такси 

превознику.  

 Разлог за доношење Одлуке о 

изгледу и издавању кровне ознаке је 

доношење Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају („Службени 

гласник РС, бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 

- др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020), са 

чијим одредбама је општина дужна да 

усклади акте којима се уређује такси 

превоз на територији општине Баточина. 
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Прилог 1: Изглед кровне ознаке 
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 На основу члана 94. Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају 

(''Службени гласник РС'' бр.68/2015, 

41/2018, 44/2018-други закон, 83/2018, 

31/2019 и 9/2020), члана 23. Одлуке о 

такси превозу на територији општине 

Баточина (''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 18/20) и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 10/16), 

Општинско веће општине Баточина на 

седници одржаној дана 10.06.2021. 

године, донело је 

 

О Д Л У К У  

о одређивању такси стајалишта на 

територији општине Баточина 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се такси 

стајалишта на територији општине 

Баточина. 

 

 

Члан 2. 

          Такси стајалиште је место на јавној 

саобраћајној или другој посебно уређеној 

површини које је одређено и уређено за 

пристајање такси возила, чекање и пријем 

путника и које је обележено саобраћајном 

сигнализацијом сходно прописима којима 

се уређује безбедност саобраћаја на 

јавним путевима. 

           Такси стајалишта могу да користе 

само превозници који поседују такси 

дозволу за возило и такси дозволу за 

возача. 

           На такси стајалишту се такси 

возила постављају у складу са 

сигнализацијом и у границама 

обележених такси места. 

          За време коришћења такси 

стајалишта такси возач је обавезан да 

буде у свом такси возилу. 

Члан 3. 

Овом Одлуком одређују се 3 такси 

стајалишта са укупно 18 такси места на 

територији општине Баточина, на 

следећим локацијама: 

 

Редни број Локација стајалишта Број места 

1. улица Краља Петра I, код Карађорђевог трга 10 

2. улица Цара Душана, код аутобуске станицe  5 

3. улица Његошева, код Дома здравља  3 

Укупно  18 

                                                          

Члан 4. 

Хоризонталном 

сигнализацијом жуте боје обележава 

се површина за стајање такси возила. 

На површини за стајање уписује се 

натпис "ТАXI" жутом бојом. 

На почетку стајалишта 

поставља се вертикална саобраћајна 

сигнализација за означавање такси 

стајалишта са допунском таблом 

којом се одређује режим паркирања, у 

складу са Правилником о 

саобраћајној сигнализацији. 

Површина за заустављање 

такси возила обележава се 

хоризонталном ознаком V-16.3 и 

саобраћајним знаком III-30, коме се 

додаје допунска табла на којој пише 

''само за TAXI возила''. 

Обавезује се ЈП ''Лепеница 

Баточина'' из Баточине да обезбеди 

прописану хоризонталну и 
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вертикалну сигнализацију на начин 

описан овим чланом у року од 30 дана 

од дана доношења ове Одлуке. 

            

Члан 5. 

Надзор над спровођењем ове 

Одлуке врши саобраћајна инспекција 

Општинске управе општине Баточина 

путем саобраћајног инспектора као и 

Полицијска управа Баточина – 

одељење саобраћајне полиције. 

 

Члан 6. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о ауто-такси 

стајалиштима на територији општине 

Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 14/13). 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу 

осмог дана од објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА  

Број: 020-400 /21-III од 10.06.2021. 

године 

ПРЕДСЕДНИК                                                                                               

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                 

Здравко Младеновић 

 

 

     О б р а з л о ж е њ е  

 Правни основ за доношење 

Одлуке о одређивању такси 

стајалишта на територији општине 

Баточина (у даљем тексту: Одлука) 

садржан је у одредбама члана 94. 

Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају („Службени гласник РС'', 

бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. 

закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020), 

којим је прописано да јединица 

локалне самоуправе прописује ближе 

услове за обављање такси превоза.  

 

 Разлог за доношење Одлуке о 

одређивању такси стајалишта на 

територији општине Баточина је 

доношење Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају („Службени 

гласник РС , бр. 68/2015, 41/2018, 

44/2018 - др. закон, 83/2018, 31/2019 и 

9/2020), са чијим одредбама је 

општина дужна да усклади акте 

којима се уређује такси превоз на 

територији општине Баточина. 

_________________________ 

 

          
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА БАТОЧИНА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 020-341/21-II 

Датум: 12.05.2021. године 

Б  А  Т  О  Ч  И  Н  А 

Краља Петра I 32 

 

На основу члана 60. став 1. 

тачка 6. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 9/19) и члана 22. 

Правилника о одобравању и 

финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини 

Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 6/21 – 

пречишћен текст), а у вези са чланом 

138. став 1. и чланом 121. став 1. и 2. 

Закона о спорту („Службени гласник 

РС“, број 10/16), Председник општине 

Баточина доноси следеће: 
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Р Е Ш Е Њ Е  

о образовању Комисије за оцену 

годишњих и посебних програма, 

односно пројеката којима се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана  у области спорта 

 

I Образује се Комисија за оцену 

годишњих и посебних програма, 

односно пројеката у области спорта 

на територији општине Баточина, који 

се финансирају или суфинансирају из 

средстава буџета општине Баточина у 

2022. години (у даљем тексту: 

Комисија), у следећем саставу: 

1. Момчило Милановић из 

Жировнице, за председника, 

2. Јелена Ивановић из Баточине, 

за заменика председника, 

3. Божидар Илић из Баточине, за 

члана,  

4. Александар Јовановић из 

Брзана, за члана, 

5. Урош Цветковић из Бадњевца, 

за члана. 

 

II Задатак Комисије је да: 

- изврши стручни преглед, 

анализу и оцену поднетих предлога 

годишњих и посебних програма, 

односно пројеката у области спорта 

на територији општине Баточина на 

основу Закона о спорту и Правилника 

о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области 

спорта у општини Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 6/21 – пречишћен 

текст); 

- саачини предлог годишњих и 

посебних  програма, односно 

пројеката  који ће се финансирати из 

буџета општине Баточина у 2022. 

години; 

- предлог годишњих и посебних 

програма, односно пројеката за 

одобравање достави Општинском 

већу општине Баточина у року од 5 

дана од дана достављања предлога 

програма на оцену.  

 

III На рад Комисије сходно се 

примењују одредбе Пословника о 

раду  Општинског већа општине 

Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“ број 10/16). 
 

IV 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 одредбама 

члана 60. став 1. тачка 6. Статута 

општине Баточина („Службени 

гласник општине Баточина, број 9/19), 

којим је одређено да председник 

општине доноси појединачне акте за 

које је овлашћен законом, статутом 

или одлуком Скупштине, и у 

одредбама члана 22. Правилника о 

одобравању и финансирању програма 

којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у 

општини („Службени гласник 

општине Баточина“, бр. 6/21 – 

пречишћен текст), које између 

осталог  прописују да за оцену 

годишњих и посебних програма 

председник општине образује 

Стручну комисију, која има 

председника и четири члана, од којих 

је један члан представник Спортског 

савеза општине Баточина и комисија 

се састоји од лица која имају искуство 

у управљању организацијама у 

области спорта и програмима у 

области спорта. 
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  Разлог за доношење овог 

решења је образовање Комисије за 

избор годишњих и посебних 

програма, односно пројекта којима се 

задовољавају потребе и интереси 

грађана  у области спорта на 

територији општине Баточина, који се 

финансирају или суфинансирају из 

средстава буџета општине Баточина у 

2022. години.  

На основу свега напред 

наведеног донето је решење као у 

диспозитиву.   

 

ПЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Здравко Младеновић 
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