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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
06.11.2015. године 

ГОДИНА 2015. 
БРОЈ 13 

 

         На основу члана 59. став 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

гласник РС'', бр. 129/07 и 83/2014 – 

др.закон) и члана 81. став 2. Статута 

општине Баточина (''Службени 

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

5/15), Општинско веће општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

05.11.2015. године, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРАВИЛНИК  О ПРВОЈ ИЗМЕНИ 

И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

 

 

  I   ДАЈЕ СЕ  сагласност на 

Правилник о првој измени и допуни  

Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији 

радних места у Општинској управи 

општине Баточина,  број 110-13/15-01 

од 30.10.2015. године. 

 

 II   Решење ступа на снагу 

даном доношења. 

 

 III  Решење доставити: 

начелнику Општинске управе 

општине Баточина и архиви. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-956/15-01 од  05.11.2015. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Радиша Милошевић 
       

 

               
 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

 ОПШТИНА БАТОЧИНА 

 ОПШТИНСКА УПРАВА 

 Број: 110-13/15-01 

 Д а т у м 30. октобар 2015.     

            године 

 Б а т о ч и н а 
 

 

На основу члана 59.став 2. Закона 

о локалној самоуправи (''Сл.гласник 

РС''бр, 129/07),  члана 5. Закона о радним 

односима у државним органима 

(''Сл.гласник РС'', бр. 48/91, 66/91, 44/98, 

49/99, 34/01, 39/02),  члана 81. став 2. 

Статута општине Баточина (''Службени 

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

члана 46. Одлуке о организацији 

Општинске управе општине Баточина 

(''Службени гласник општине Баточина'' 

бр. 14/08, 1/09, 6/09, 4/15), а сагласно 
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мерама наложеним од стране управне 

инспекције број 038-038-00117/2015-02 

од 23. октобра.2015. године, начелник 

Општинске управе општине Баточина, 

доноси 

 

 П Р А В И Л Н И К  

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

  

 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником мења се члан 

5. став 3. алинеја 1. Правилника о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Баточина, 

број : 110-8/2015-01 од  

21.05.2015.године, који гласи: 

 

"УСЛОВИ - Високо 

образовање стечено на студијама 

другог степена (мастер академске 

студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне 

студије) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који 

су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању и које 

је законом изједначено са 

академским називом мастер , 

односно високо образовање стечено 

на основним студијама у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ 

бодова, из научне области правне  

науке." 

 

Члан 2. 

 

 У члану 6. у ставу 4. алинеја 1. 

мења се и гласи: 

 

''УСЛОВИ: Високо 

образовање стечено на студијама 

другог степена (мастер академске 

студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне 

студије) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који 

су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању и које 

је законом изједначено са 

академским називом мастер , 

односно високо образовање стечено 

на основним студијама у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ 

бодова, из научне области правне 

или економске науке." 

 

Члан 3. 

 

У члану 8.  став 4. алинеја, 1. 

мења се и гласи: 

 

"УСЛОВИ: -  Високо 

образовање стечено на студијама 

другог степена (мастер академске 

студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне 

студије) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који 

су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању и које 

је законом изједначено са 

академским називом мастер , 

односно високо образовање стечено 

на основним студијама у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ 

бодова, из научне области правне 

или економске  науке." 

 

Члан 4. 

 

У члану 9. А) тачка 1. у ставу . 4.  

алинеја 1. мења се и гласи  

"УСЛОВИ :Високо 

образовање стечено на студијама 

другог степена (мастер академске 

студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне 

студије) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који 

су важили до ступања на снагу 
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Закона о високом образовању и које 

је законом изједначено са 

академским називом мастер , 

односно високо образовање стечено 

на основним студијама у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ 

бодова, из научне области правне 

науке." 

    

Члан 5. 

 

У члану 9.  А) тачка 3.  став 3. 

алинеја 1. мења се и гласи: 

 

, "УСЛОВИ :Високо 

образовање стечено на студијама 

другог степена (мастер академске 

студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне 

студије) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који 

су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању и које 

је законом изједначено са 

академским називом мастер , 

односно високо образовање стечено 

на основним студијама у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ 

бодова, из научне области 

социолошке или правне науке". 
" 

Члан 6. 

 

У члану 9. А) тачка 4. став 

3.алинеја 1.  мења се и гласи: 

 

"УСЛОВИ :Високо 

образовање стечено на студијама 

другог степена (мастер академске 

студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне 

студије) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који 

су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању и које 

је законом изједначено са 

академским називом мастер , 

односно високо образовање стечено 

на основним студијама у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ 

бодова, из научне области правне 

или економске науке". 
    

Члан 7. 

 

У члану 9. А) тачка 5. у ставу 5. 

алинеја 1  мења се и гласи: 

"УСЛОВИ:Високо 

образовање стечено на основним 

академским студијама у обиму од 

180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама односно на 

студијама у трајању до три године,  

или више образовање стечено у 

складу са прописима кои су важили 

до ступања на снагу Закона о 

високом образовању." 

  

Члан 8. 

 

У члану 9. А) тачка 6. у ставу 5. 

алинеја 1  мења се и гласи: 

"УСЛОВИ:Високо 

образовање стечено на основним 

академским студијама у обиму од 

180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама односно на 

студијама у трајању до три године,  

или више образовање стечено у 

складу са прописима кои су важили 

до ступања на снагу Закона о 

високом образовању."  

       

Члан 9. 

   

У члану 9. А) тачка 7.став 3 мења 

се и гласи: 

"УСЛОВИ:Високо 

образовање стечено на основним 

академским студијама у обиму од 

180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама односно на 

студијама у трајању до три године,  

или више образовање стечено у 

складу са прописима кои су важили 

до ступања на снагу Закона о 
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високом образовању, из научне 

области правне , економске или 

техничке науке." 

  

Члан 10. 

  

 У члану 9. А) тачка 12.  став 2. 

алинеја 1. мења се и гласи: 

 "УСЛОВИ :Високо 

образовање стечено на студијама 

другог степена (мастер академске 

студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне 

студије) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који 

су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању и које 

је законом изједначено са 

академским називом мастер , 

односно високо образовање стечено 

на основним студијама у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ 

бодова, из научне области електро 

инжењерских наука или 

електротехничких наука ". 
 

Члан 11. 

 

У члану 9. А) тачка 15.  у ставу 2. 

мења се алинеја 1. која гласи 

"УСЛОВИ :Високо 

образовање стечено на студијама 

другог степена (мастер академске 

студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне 

студије) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који 

су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању и које 

је законом изједначено са 

академским називом мастер , 

односно високо образовање стечено 

на основним студијама у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ 

бодова, из научне области правних 

или економских наука."   

 

 

Члан 12. 

 

У члану 10. Б) тачка 1. у ставу 5. 

мења се алинеја 1. која гласи:   

"УСЛОВИ :Високо 

образовање стечено на студијама 

другог степена (мастер академске 

студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне 

студије) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који 

су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању и које 

је законом изједначено са 

академским називом мастер , 

односно високо образовање стечено 

на основним студијама у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ 

бодова, из научне области 

економских наука” 

 

Члан 13. 

 

У члану 10 Б)  тачке 2. и став 2. 

алинеја 1.: 

 "УСЛОВИ :Високо 

образовање стечено на студијама 

другог степена (мастер академске 

студије, специјалистичке академске 

студије, специјалистичке струковне 

студије) или високо образовање 

стечено у складу са прописима који 

су важили до ступања на снагу 

Закона о високом образовању и које 

је законом изједначено са 

академским називом мастер , 

односно високо образовање стечено 

на основним студијама у трајању од 

четири године у обиму од 240 ЕСПБ 

бодова, из научне области 

економских наука." 

 

Члан 14. 

 

У члану 10 Б) у тачки  3. став 5. 

алинеја 1. мења се и гласи:  

"УСЛОВИ:Високо 

образовање стечено на основним 
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академским студијама у обиму од 

180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама односно на 

студијама у трајању до три године,  

или више образовање стечено у 

складу са прописима кои су важили 

до ступања на снагу Закона о 

високом образовању, из научне 

области правне или економске." 

 

 Члан 15. 

 

У члану 10. Б) тачка 4. став 5. 

алинеја 1. мења се и гласи: 

УСЛОВИ:Високо образовање 

стечено на основним академским 

студијама у обиму од 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним 

студијама односно на студијама у 

трајању до три године,  или више 

образовање стечено у складу са 

прописима кои су важили до 

ступања на снагу Закона о високом 

образовању, из научне области 

правне науке." 

  

Члан 16. 

 

У члану 10. Б) тачка 5. став 7. 

алинеја 1. мења се и гласи:  

"УСЛОВИ:Високо 

образовање стечено на основним 

академским студијама у обиму од 

180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама односно на 

студијама у трајању до три године,  

или више образовање стечено у 

складу са прописима кои су важили 

до ступања на снагу Закона о 

високом образовању, из научне 

области пољопривредне, сточарства 

или грађевинских  наука." 

 

Члан 17. 

 

У члану 10. Б) тачка 7 став 3. 

алинеја 1. мења се и гласи: 

 "УСЛОВИ :Високо образовање 

стечено на студијама другог степена 

(мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) 

или високо образовање стечено у 

складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу 

 Закона о високом 

образовању и које је законом 

изједначено са академским називом 

мастер , односно високо образовање 

стечено на основним студијама у 

трајању од четири године у обиму 

од 240 ЕСПБ бодова, из научне 

области економских наука." 

 

Члан 18. 

    

У члану 10 Б) тачка 9. став 2. 

алинеја 1. мења се и гласи:  

     "УСЛОВИ :Високо образовање 

стечено на студијама другог степена 

(мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) 

или високо образовање стечено у 

складу са прописима који су важили 

до ступања на снагу  Закона о 

високом образовању и које је 

законом изједначено са академским 

називом мастер , односно високо 

образовање стечено на основним 

студијама у трајању од четири 

године у обиму од 240 ЕСПБ бодова, 

из научне области економских 

наука." 

 

Члан 19. 

 

У члану 10. Б) тачка 10. став 3. 

алинеја 1. мења се и гласи: 

"УСЛОВИ:Високо 

образовање стечено на основним 

академским студијама у обиму од 

180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама односно на 

студијама у трајању до три године,  
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или више образовање стечено у 

складу са прописима кои су важили 

до ступања на снагу Закона о 

високом образовању, из научне 

области економске или правне 

науке."                                    

Члан 20. 

 

У члану 10. Б) тачка 11. став 3. 

алинеја 1. мења се и гласи: 

"УСЛОВИ :Високо образовање 

стечено на студијама другог степена 

(мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) 

или високо образовање стечено у 

складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу 

 Закона о високом 

образовању и које је законом 

изједначено са академским називом 

мастер , односно високо образовање 

стечено на основним студијама у 

трајању од четири године у обиму 

од 240 ЕСПБ бодова, из научне 

области правних наука." 

 

Члан 21. 

 

У члану 11. В) тачка 1 став 5. 

алинеја 1. мења се и гласи: 

"УСЛОВИ :Високо образовање 

стечено на студијама другог степена 

(мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) 

или високо образовање стечено у 

складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу 

 Закона о високом 

образовању и које је законом 

изједначено са академским називом 

мастер , односно високо образовање 

стечено на основним студијама у 

трајању од четири године у обиму 

од 240 ЕСПБ бодова, из научне 

области правних наука." 

 

 Члан 22. 
 

У члану 11. В) тачка 2 став 5. 

алинеја 1. мења се и гласи: 

 

"УСЛОВИ :Високо образовање 

стечено на студијама другог степена 

(мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) 

или високо образовање стечено у 

складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу 

 Закона о високом 

образовању и које је законом 

изједначено са академским називом 

мастер , односно високо образовање 

стечено на основним студијама у 

трајању од четири године у обиму 

од 240 ЕСПБ бодова, из научне 

области правних наука." 

 

Члан 23. 

  

У члану 11. В) тачка 3 став 3. 

алинеја 1. мења се и гласи: 

 

"УСЛОВИ:Високо 

образовање стечено на основним 

академским студијама у обиму од 

180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама односно на 

студијама у трајању до три године,  

или више образовање стечено у 

складу са прописима кои су важили 

до ступања на снагу Закона о 

високом образовању, из научне 

области грађевинских наука." 

 

Члан 24. 

 

У члану 11. В), тачка 4. став 5. 

алинеја 1 мења се и гласи: 

"УСЛОВИ:Високо 

образовање стечено на основним 

академским студијама у обиму од 

180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама односно на 
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студијама у трајању до три године,  

или више образовање стечено у 

складу са прописима кои су важили 

до ступања на снагу Закона о 

високом образовању, из научне 

области машинске или економске 

струке." 

Члан 25. 

 

У члану 11. В) тачка 5 став 5. 

алинеја 1. мења се и гласи: 

"УСЛОВИ :Високо образовање 

стечено на студијама другог степена 

(мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) 

или високо образовање стечено у 

складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу 

 Закона о високом 

образовању и које је законом 

изједначено са академским називом 

мастер , односно високо образовање 

стечено на основним студијама у 

трајању од четири године у обиму 

од 240 ЕСПБ бодова, из научне 

области инжењерство заштите 

животне средине (дипл.инж. 

шумарства) или саобраћајно 

инжењерство." 
 

Члан 26. 

 

У члану 12. В) тачка 1 став 2. 

алинеја 1. мења се и гласи: 

"УСЛОВИ :Високо образовање 

стечено на студијама другог степена 

(мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) 

или високо образовање стечено у 

складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу 

 Закона о високом 

образовању и које је законом 

изједначено са академским називом 

мастер , односно високо образовање 

стечено на основним студијама у 

трајању од четири године у обиму 

од 240 ЕСПБ бодова, из научне 

области правних  или грађевинских 

наука." 

 

Члан 27. 

    

У члану 12. В) тачка 2 став 4. 

алинеја 1. мења се и гласи: 

        

"УСЛОВИ :Високо образовање 

стечено на студијама другог степена 

(мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) 

или високо образовање стечено у 

складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу 

 Закона о високом 

образовању и које је законом 

изједначено са академским називом 

мастер , односно високо образовање 

стечено на основним студијама у 

трајању од четири године у обиму 

од 240 ЕСПБ бодова, из научне 

области правних  наука." 

 

Члан 28. 

 
У члану 12. В) тачка 3. став 10. 

алинеја 1. мења се и гласи: 

        

"УСЛОВИ :Високо образовање 

стечено на студијама другог степена 

(мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) 

или високо образовање стечено у 

складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу 

 Закона о високом 

образовању и које је законом 

изједначено са академским називом 

мастер , односно високо образовање 

стечено на основним студијама у 

трајању од четири године у обиму 

од 240 ЕСПБ бодова, из научне 
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области правних  или грађевинских 

наука." 

  Члан 29. 

 
У члану 13. тачка 1. став 3. 

алинеја 1. мења се и гласи: 

        

"УСЛОВИ :Високо образовање 

стечено на студијама другог степена 

(мастер академске студије, 

специјалистичке академске студије, 

специјалистичке струковне студије) 

или високо образовање стечено у 

складу са прописима који су 

важили до ступања на снагу 

 Закона о високом 

образовању и које је законом 

изједначено са академским називом 

мастер , односно високо образовање 

стечено на основним студијама у 

трајању од четири године у обиму 

од 240 ЕСПБ бодова, из научне 

области правних наука." 
 

Члан 30. 

 

 Остале одредбе Правилника о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у 

Општинској управи општине Баточина 

бр.110-8/2015-01 од  21.05.2015.године,  

остају непромењене. 

 

Члан 31. 

 

Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана, од дана објављивања у 

Службеном гласнику општине Баточина. 

 

 

Н А Ч Е Л Н И К 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Драгиша Ђуричковић 

 

 

 

 

На основу члана 47. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 

и 142/2014), члана 32. став 1. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 

83/14- др. закон) и члана 36. став 1. тачка 

2. Статута општине Баточина („Службени 

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

Одлуке о буџету општине Баточина за 

2015. годину („Службени гласник 

општине Баточина“, број 14/14) и Одлуке 

о првој измени и допуни Одлуке о буџету 

општине Баточина („Службени гласник 

општине Баточина“, број 5/15), на 

предлог Општинског већа општине 

Баточина, Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана  06.11.2015. 

године, донела је  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о другој измени и допуни Одлуке о 

буџету општине Баточина за 2015. 

годину 

 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о Буџету општине 

Баточина за 2015. годину број 400-

252/14-01 од 12.12.2014. године 

(„Службени гласник општине Баточина“, 

број 17/14) и Одлуци о првој измени и 

допуни Одлуке о буџету општине 

Баточина за 2015. годину, број 400-75/15-

01 од 24.04.2015. године („Службени 

гласник општине Баточина“, број 5/15), у 

даљем тексту: Одлука, члан 1. мења се и 

гласи: 

 

Приходи и примања, расходи и 

издаци буџета општине Баточина за 2015. 

годину по свим изворима средстава 

финансирања буџета (у даљем тексту: 

буџет), састоје се од: 
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Редни 

број 
Опис 

Износ у 

динарима 

А 
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И 

ИЗДАТАКА 
  

1 

Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 

имовине 394.108.396,00 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  390.108.396,00 

- Буџетска средства 368.100.000,00 

- Остали извори 22.008.396,00 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4.000.000,00 

2 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 429.648.196,00 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 334.947.096,00 

- Буџетска средства 319.754.800,00 

- Остали извори 15.192.296,00 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 94.701.100,00 

- Буџетска средства 34.925.200,00 

- Остали извори 59.775.900,00 

      

  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -35.539.800,00 

  

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 

јавних политика)   

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -35.539.800,00 

      

Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

  Примања од продаје финансијске имовине   

  Примања од задуживања 52.859.800,00 

  Неутрошена средства из претходних година 3.100.000,00 

  Издаци за отплату главнице дуга 20.420.000,00 

      

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 35.539.800,00 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета по свим изворима средстава 

финансирања буџета, утврђени су у следећим износима: 

Редни 

број 
ОПИС 

Економска 

класификација 

Износ у 

динарима 

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 394.108.396,00 

1 Порески приходи 71 195.800.000,00 

1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 

самодоприноса) 711 127.070.000,00 
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1.2 Самодопринос 711180 2.000.000,00 

1.3 Порез на имовину 713 38.300.000,00 

1.4 Остали порески приходи 714+716 28.430.000,00 

2 Непорески приходи, у чему: 74 57.460.528,00 

2.1 Поједине врсте накнада са одређеном наменом   7.000.000,00 

2.2 Приходи од продаје добара и услуга   50.460.528,00 

3 Донације 731+732   

4 Трансфери 733 134.947.868,00 

5 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771 1.900.000,00 

6 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 4.000.000,00 

II 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 4+5 429.648.196,00 

1 Текући расходи 4 276.271.799,00 

1.1 Расходи за запослене 41 67.725.076,22 

1.2 Коришћење роба и услуга 42 144.246.535,20 

1.3 Отплата камате 44 4.345.000,00 

1.4 Субвенције 45 18.100.000,00 

1.5 Социјална заштита из буџета 47 7.479.743,20 

1.6 Остали расходи, у чему: 48+49 34.375.444,38 

  - Средства резерви 499 5.864.504,29 

2 Трансфери 463 58.675.297,00 

3 Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 94.701.100,00 

4 Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62   

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊЕ 9 52.859.800,00 

1 

Примања по основу отплата кредита и продаје 

финансијске имовине 92   

2 Задуживање 91 52.859.800,00 

2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911 52.859.800,00 

2.2 Задуживање код страних кредитора 912   

IV ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 6 20.420.000,00 

3 Отплата дуга 61 20.420.000,00 

3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима 611 20.420.000,00 

3.2 Отплата дуга страним кредиторима 612   

3.3 Отплата дуга по гаранцијама 613   

4 Набавка финансијске имовине 6211   

  

  

  

V НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 3 3.100.000,00 
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Члан 2. 

 

Члану 2. Одлуке - План прихода и примања буџета за 2015. годину, мења се и гласи: 

 

Укупна примања и приходи из члана 1. ове Одлуке по свим изворима средстава 

финансирања буџета планирају се у следећим износима: 

 

Ред. 

Број 

Екон. 

Клас. 
ПРИМАЊА И ПРИХОДИ 

Средства из 

буџета 2015 

Ребаланс 2 

Средства из 

осталих 

извора 

Ребаланс 2 

Укупна 

средства 2015                 

Ребаланс 2 

% 

1 711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 129.070.000,00 0,00 129.070.000,00 34,41 

1.1 711110 - порез на зараде 105.000.000,00   105.000.000,00   

1.2 711120 - порез на приходе од самосталне делатности 8.100.000,00   8.100.000,00   

1.3 711143 - порез на приходе од непокретности 4.000.000,00   4.000.000,00   

1.4 711145 - порез од давања у закуп покретних ствари 200.000,00   200.000,00   

1.5 711146 - порез на приходе од пољопривреде и шумарства 10.000,00   10.000,00   

1.6 711147 - порез на земљиште 3.200.000,00   3.200.000,00   

1.7 711148 - порез од непокретности по решењу ПУ 10.000,00   10.000,00   

1.8 711161 - порез на приходе од осигурања лица 50.000,00   50.000,00   

1.9 711180 - самодопринос 2.000.000,00   2.000.000,00   

1.10 711190 - порез на друге приходе 6.500.000,00   6.500.000,00   

2 713 Порез на имовину 38.300.000,00 0,00 38.300.000,00 10,21 

2.1 713120 - порез на имовину 29.000.000,00   29.000.000,00   

2.2 713310 - порез на наслеђе и поклоне 2.000.000,00   2.000.000,00   

2.3 713420 - порез на капиталне трансакције 7.300.000,00   7.300.000,00   

3 714 Порез на добра и услуге 16.430.000,00 0,00 16.430.000,00 4,38 

3.1 714440 - средства за противпожарну заштиту 30.000,00   30.000,00   

3.2 714513 - комунална такса за држање моторних возила 6.500.000,00   6.500.000,00   

3.3 714543 - накнада за промену намене земљишта 2.000.000,00   2.000.000,00   

3.4 714548 

- накнада за супстанце које оштећују озонски 

омотач 1.000.000,00   1.000.000,00   

3.5 714552 - боравишна такса 100.000,00   100.000,00   

3.6 714562 

- посебна накнада за заштиту и унапређење 

животне средине 6.800.000,00   6.800.000,00   

4 716 Други порези 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3,20 

4.1 716111 

- комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору 12.000.000,00   12.000.000,00   

5 733 Текући трансфери од других нивоа власти 122.219.068,00 12.728.800,00 134.947.868,00 32,58 

5.1 733151 - текући трансфери од других нивоа власти 112.099.068,00   112.099.068,00   
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5.2 733152 - остали трансфери у корист нивоа општина 5.000.000,00 80.000,00 5.080.000,00   

5.3 733154 

- текући наменски трансфери од Републике у 

корист општина 5.120.000,00 12.648.800,00 17.768.800,00   

6 741 Приходи од имовине 37.030.932,00 0,00 37.030.932,00 9,87 

6.1 741150 

- камате на средства консолидованог рачуна 

трезора 459.977,00   459.977,00   

6.2 741510 - накнада за коришћење природних добара 6.500.000,00   6.500.000,00   

6.3 741522 

- накнада за коришћење пољопривредног 

земљишта 850.000,00   850.000,00   

6.4 741526 

- накнада за коришћење шума и шумског 

земљишта 100.000,00   100.000,00   

6.5 741531 

- комунална такса на кор. простора на јав. 

површинама 24.320.955,00   24.320.955,00   

6.6 741532 - комунална такса за кор. простора за паркирање 1.000.000,00   1.000.000,00   

6.7 741533 

- комунална такса за коришћење слободних 

површина 150.000,00   150.000,00   

6.8 741534 - Накнада за коришћење грађевинског земљишта 2.000.000,00   2.000.000,00   

6.9 741535 

- комунална такса за заузеће грађевинског 

материјала 650.000,00   650.000,00   

6.10 741538 - Допринос за уређење грађевинског земљишта 1.000.000,00   1.000.000,00   

7 742 Приходи од продаје добара и услуга 4.650.000,00 1.607.000,00 6.257.000,00 1,24 

7.1 742150 

- приходи од продаје добара и услуга или закупа од 

стране тржишних организација у корист нивоа 

општина  650.000,00   650.000,00   

7.2 742251 - општинске административне таксе 3.000.000,00   3.000.000,00   

7.3 742253 - накнада за уређивање земљишта 1.000.000,00   1.000.000,00   

7.4 742378 - Родитељски динар за ваннаставне активности 0,00 1.607.000,00 1.607.000,00   

8 743 Новчане казне и одузета имовинска корист 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 1,95 

8.1 743324 

- приходи од новчаних казни за саобраћајне 

прекршаје 7.000.000,00   7.000.000,00   

8.2 743351 

- приходи од новчаних казни за у корист нивоа 

општина 300.000,00   300.000,00   

9 745 Мешовити и неодређени приходи 1.100.000,00 5.772.596,00 6.872.596,00 0,29 

9.1 745151 - oстали приходи у корист нивоа општина 1.000.000,00 5.772.596,00 6.772.596,00   

9.2 745153 

- део добити ЈП по одлуци УО ЈП у корист нивоа 

општина 50.000,00   50.000,00   

9.3 745154 - закупнина за стан у општинској својини 50.000,00   50.000,00   

10 771 Мешовити и неодређени приходи 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 

10.1 771111 - меморандумске ставке за рефундацију расхода 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00   

11 811 Примања од продаје непокретности 0,00 0,00 0,00 0,00 

11.1 811141 

- примања од продаје непокретности у корист 

нивоа општина 0,00   0,00   

12 841 Примања од продаје земљишта 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 1,07 
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12.1 841151 

- примања од продаје земљишта у корист нивоа 

општина 4.000.000,00   4.000.000,00   

13 911 Примања од домаћих задуживања 0,00 52.859.800,00 52.859.800,00 0,00 

13.1 911451 

- примања од задуживања од пословних банака у 

земљи   52.859.800,00 52.859.800,00   

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 372.100.000,00 74.868.196,00 446.968.196,00 99,20 

       НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 

ГОДИНА 3.000.000,00 100.000,00 3.100.000,00 0,80 

       
УКУПНО  375.100.000,00 74.968.196,00 450.068.196,00 100,00 

 

Члан 3. 

 

Члан 3. Одлуке мења се и гласи: 
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а
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и
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Назив 

програма/програмске 

активности 

Средства из 

буџета 2015                                          

Ребаланс 2 

Средства из 

осталих 

извора                                    

Ребаланс 2 

Укупна 

средства 2015                                                 

Ребаланс 2 

% 

01 1101   

Локални развој и 

просторно планирање 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,64 

    0001 

Стратешко, просторно и 

урбанистичко планирање 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00   

02 0601   Комунална делатност 75.411.133,00 18.590.000,00 94.001.133,00 20,89 

    0001 Водоснабдевање 4.070.000,00 8.000.000,00 12.070.000,00   

    0002 

Управљање отпадним 

водама 4.870.000,00 10.000.000,00 14.870.000,00   

    0003 Одржавање депонија 10.160.000,00 0,00 10.160.000,00   

    0004 Даљинско грејање 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00   

    0006 Паркинг сервис 500.000,00 0,00 500.000,00   

    0007 

Уређивање, одржавање и 

коришћење пијаца 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00   

    0008 Јавна хигијена 7.760.000,00 0,00 7.760.000,00   

    0009 

Уређење и одржавање 

зеленила 2.475.000,00 0,00 2.475.000,00   

    0010 Јавна расвета 27.355.000,00 0,00 27.355.000,00   

    0011 

Одржавање гробаља и 

погребне услуге 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00   

    0014 Остале комуналне услуге 10.321.133,00 590.000,00 10.911.133,00   

03 1501   

Локални економски 

развој 270.000,00 0,00 270.000,00 0,06 
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    0001 

Подршка постојећој 

привреди 270.000,00 0,00 270.000,00   

04 1502   Развој туризма 700.000,00 260.000,00 960.000,00 0,21 

    0002 Туристичка промоција 700.000,00 260.000,00 960.000,00   

05 0101   Развој пољопривреде 5.235.000,00 0,00 5.235.000,00 1,16 

    0001 

Унапређење услова за 

пољопривредну 

делатност 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00   

    0002 

Подстицаји 

пољопривредној 

производњи 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00   

    0003 Рурални развој 1.585.000,00 0,00 1.585.000,00   

06 0401   

Заштита животне 

средине 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,29 

    0001 

Управљање заштитом 

животне средине и 

природних вредности 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00   

07 0701   Путна инфраструктура 32.473.000,00 43.008.600,00 75.481.600,00 16,77 

    0001 

Управљање 

саобраћајном 

инфраструктуром 9.723.500,00 5.310.000,00 15.033.500,00   

    0002 Одржавање путева 22.749.500,00 37.698.600,00 60.448.100,00   

08 2001   

Предшколско 

васпитање 33.444.326,00 11.727.000,00 45.171.326,00 10,04 

    0001 

Функционисање 

предшколских установа 33.444.326,00 11.727.000,00 45.171.326,00   

09 2002   Основно образовање 30.370.000,00 0,00 30.370.000,00 6,75 

    0001 

Функционисање 

основних школа 30.370.000,00 0,00 30.370.000,00   

10 2003   Средње образовање 13.715.000,00 0,00 13.715.000,00 3,05 

    0001 

Функционисање 

средњих школа 13.715.000,00 0,00 13.715.000,00   

11 0901   

Социјална и дечија 

заштита 11.213.000,00 0,00 11.213.000,00 2,49 

    0001 Социјалне помоћи 7.295.000,00 0,00 7.295.000,00   

    0003 

Подршка социо-

хуманитарним 

организацијама 300.000,00 0,00 300.000,00   

    0005 

Активности Црвеног 

крста 1.030.000,00 0,00 1.030.000,00   

    0006 Дечја заштита 2.588.000,00 0,00 2.588.000,00   

12 1801   

Примарна здравствена 

заштита 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 1,02 
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    0001 

Функционисање 

установа примарне 

здравствене заштите 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00   

13 1201   Развој културе 18.296.192,00 1.382.596,00 19.678.788,00 4,37 

    0001 

Функционисање 

локалних установа 

културе 16.226.192,00 1.302.596,00 17.528.788,00   

    0002 

Подстицаји културном и 

уметничком 

стваралаштву 2.070.000,00 80.000,00 2.150.000,00   

14 1301   

Развој спорта и 

омладине 16.490.000,00 0,00 16.490.000,00 3,66 

    0001 

Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и савезима 16.490.000,00 0,00 16.490.000,00   

15 0602   Локална самоуправа 128.682.349,00 0,00 128.682.349,00 28,59 

    0001 

Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина 94.037.844,71 0,00 94.037.844,71   

    0002 Месне заједнице 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00   

    0003 

Управљање јавним 

дугом 24.752.000,00 0,00 24.752.000,00   

    0004 

Општинско јавно 

правобранилаштво 448.000,00 0,00 448.000,00   

    0007 Канцеларија за младе 180.000,00 0,00 180.000,00   

    0010 Резерве 5.864.504,29 0,00 5.864.504,29   

У К У П Н О : 375.100.000,00 74.968.196,00 450.068.196,00 100,00 

 

Члан 4. 

 

У члану 4. Одлуке о буџету 

општине Баточина - Посебан део врше се 

следеће измене и допуне расхода буџета 

и то: 

 

На функцији 110- Извршни и 

законодавни органи, раздео 1, глава 1.1 – 

Председник општине, врше се следеће 

измене: 

 У апропријацији 001, 

економске класификације 411 – 

Плате, накнаде и додаци 

запосленима, износ 

„2.119.180,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„2.968.627,00“;  

 У апропријацији 002, 

економске класификације 412 – 

Социјални доприноси 

(послодавац), износ „379.333,00“ 

у колони 10 замењује се износом 

„538.695,00“; 

 У апропријацији 003, 

економске класификације 422 – 

Трошкови путовања, износ 

„200.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„150.000,00“; 

 У апропријацији 004, 

економске класификације 423 – 

Услуге по уговору, 

подекономска класификација са 

називом „Накнада Заменику 

председника општине“ брише 
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се, а износ „1.010.000,00“ у 

колони 10 замењује се износом 

„550.000,00“; 

 У апропријацији 005, 

економске класификације 425 – 

Трошкови одржавања возила, 

износ „350.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„250.000,00“; 

 У апропријацији 007, 

економске класификације 465 – 

Остале текуће дотације по 

закону, износ „277.613,00“ у 

колони 10 замењује се износом 

„422.196,00“. 

 

 

На функцији 110- Извршни и 

законодавни органи, раздео 2, глава 2.1 – 

Скупштина општине, врше се следеће 

измене: 

 У апропријацији 009, 

економске класификације 411 – 

Плате, накнаде и додаци 

запосленима, износ 

„1.945.194,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„1.947.194,00“;  

 У апропријацији 010, 

економске класификације 412 – 

Социјални доприноси 

(послодавац), износ „348.190,00“ 

у колони 10 замењује се износом 

„346.190.00“; 

 У апропријацији 011, 

економске класификације 421 – 

Стални трошкови, износ 

„200.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„150.000,00“; 

 У апропријацији 012, 

економске класификације 422 – 

Трошкови путовања изабраних 

лица, износ ,,200.000,00“ у 

колони 10 замењује се износом 

„50.000,00“; 

 У апропријацији 013, 

економске класификације 423 – 

Услуге по уговору, износ 

,,4.691.000,00“ у колони 10 

остаје непромењен, а по 

подекономским 

класификацијама се мења како 

следи: 

                                                                                             Ребаланс 1.       Ребаланс 2. 

- Трошкови репрезентације 550.000,00 850.000,00 

- Промоција општине 350.000,00 50.000,00 

 У апропријацији 016, 

економске класификације 465 – 

Чланарине (СКГО, РЕДАСП), 

износ „640.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„960.142,00“; 

 У апропријацији 017, 

економске класификације 481 – 

Финансирање политичких 

странака, износ „660.000,00“ у 

колони 10 замењује се износом 

„740.000,00“; 

 У апропријацији 018, 

економске класификације 512 – 

инвестиције у основна средства 

и опрему, износ „800.000,00“ у 

колони 10 замењује се износом 

„500.000,00“. 

 

 

На функцији 130- Опште услуге, 

раздео 3, глава 3.1 – Општинска управа, 

врше се следеће измене: 

 

 У апропријацији 019, 

економске класификације 411 – 

Плате, накнаде и додаци 

запосленима, износ 

„18.646.906,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„16.906.165,00“;  

 У апропријацији 020, 

економске класификације 412 – 

Социјални доприноси 

(послодавац), износ 

„3.331.745,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„3.012.871,00“; 
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 У апропријацији 021, 

економске класификације 413 – 

Накнаде у натури, износ 

„50.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„100.000,00“; 

 У апропријацији 023, 

економске класификације 415 – 

Накнада за запослене (превоз), 

износ „720.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„778.023,00“; 

 У апропријацији 025, 

економске класификације 421 – 

Стални трошкови, износ 

„27.487.355,20“ у колони 10 

замењује се износом 

„30.167.355,20“, а по 

подекономским 

класификацијама се мења како 

следи: 

                  Ребаланс 1.              Ребаланс 2. 

- Комуналне услуге 20.852.293,85 23.352.293,85 

- Трошкови осигурања, чланарине и закупа 300.000,00 480.000,00 

 

 У апропријацији 026, 

економске класификације 422 – 

Трошкови путовања, износ 

„300.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„150.000,00“; 

 У апропријацији 028, 

економске класификације 424 – 

Специјализоване услуге, износ 

„900.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„800.000,00“, а по 

подекономским 

класификацијама се мења како 

следи: 

 

                                                                                              Ребаланс 1.              Ребаланс 2. 

- Специјализоване услуге Општине 300.000,00 250.000,00 

- Противградна заштита 600.000,00 550.000,00 

 

 У апропријацији 030, 

економске класификације 426 – 

Материјални трошкови, износ 

„1.500.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„1.050.000,00“ а по 

подекономским 

класификацијама се мења како 

следи: 

 

                                                                                                   Ребаланс 1.              Ребаланс 2. 

- Трошкови горива 500.000,00 200.000,00 

- Расходи за материјал 1.000.000,00 850.000,00 

 

 У апропријацији 031, 

економске класификације 465 – 

Остале текуће дотације по 

закону, износ „2.308.135,00“ у 

колони 10 замењује се износом 

„3.214.358,00“; 

 У апропријацији 035, 

економске класификације 511 – 

Средства за инвенстирање, 

одржавање зграде, износ 

„1.000.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„200.000,00“; 

 У апропријацији 036, 

економске класификације 512 – 

Средства за набавку опреме, 

износ „1.740.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„740.000,00“; 

 У апропријацији 039, 

економске класификације 423 – 

Услуге по уговору, износ 

„150.000,00“ у колони 10 
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замењује се износом 

„100.000,00“; 

 У апропријацији 040, 

економске класификације 426 – 

Материјал, износ „50.000,00“ у 

колони 10 замењује се износом 

„30.000,00“; 

 У апропријацији 041, 

економске класификације 481 – 

Дотације невладиним 

организацијама, износ 

„100.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„50.000,00“; 

 У апропријацији 042, 

економске класификације 511 – 

Пројектно планирање, износ 

„5.400.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„2.900.000,00“; 

 У апропријацији 045, 

економске класификације 511 – 

Инвестиционо одржавање, износ 

„9.200.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„8.500.000,00“. 

 

 

На функцији 170 – Трансакције 

јавног дуга, раздео 3, глава 3.1.2 – 

Трансакције јавног дуга, врше се следеће 

измене и допуне: 

 

 У апропријацији 048, 

економске класификације 441 – 

Отплата камате за лизинг, износ 

„50.000,00“ у колони 10 брише 

се; 

 У апропријацији 049, 

економске класификације 441 – 

Отплата камате домаћим 

кредиторима, износ 

„4.002.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„3.202.000,00“; 

 У апропријацији 050, 

економске класификације 441 – 

Отплата камате осталим 

домаћим кредиторима, износ 

„770.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„1.010.000,00“; 

 У апропријацији 051, 

економске класификације 611 – 

Отплата главнице домаћим 

пословним банкама, износ 

„12.800.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„12.820.000,00“; 

 У апропријацији 052, 

економске класификације 611 – 

Отплата главнице осталим 

домаћим кредиторима, износ 

„5.500.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„7.600.000,00“; 

 

 

На функцији 130 – Опште услуге, 

раздео 3, глава 3.1.3 – Учешће општине у 

пројектима, врше се следеће измене и 

допуне: 

 

 У апропријацији 053, 

економске класификације 421 – 

Стални трошкови, износ 

„100.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„50.000,00“; 

 У апропријацији 054, 

економске класификације 422 – 

Трошкови путовања, износ 

„50.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„10.000,00“; 

 У апропријацији 055, 

економске класификације 423 – 

Услуге по уговору, износ 

„200.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„100.000,00“; 

 У апропријацији 056, 

економске класификације 424 – 

Специјализоване услуге, износ 

„100.000,00“ у колони 10 брише 

се“; 

 У апропријацији 057, 

економске класификације 425 – 

Текуће поправке и одржавање, 

износ „400.000,00“ у колони 10 
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замењује се износом 

„50.000,00“; 

 У апропријацији 058, 

економске класификације 426 – 

Материјал, износ „450.000,00“ у 

колони 10 замењује се износом 

„100.000,00“; 

 У апропријацији 059, 

економске класификације 512 – 

Средства за набавку опреме, 

износ „200.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„20.000,00“. 

 

 

На функцији 911 – Предшколско 

образовање, раздео 3, глава 3.2 – 

Предшколска установа "Полетарац", 

врше се следеће измене и допуне: 

 

 У апропријацији 060, 

економске класификације 411 – 

Плате, накнаде и додаци 

запосленима, износ 

„20.189.657,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„20.360.657,00“; 

 У апропријацији 061, 

економске класификације 412 – 

Социјални доприноси 

(послодавац), износ 

„3.613.959,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„3.644.959,00“; 

 У апропријацији 063, 

економске класификације 415 – 

Трошкови превоза радника, 

износ „365.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„465.000,00“, а износ 

„320.000,00“ у колони 11 

замењује се износом 

„492.400,00“; 

 У апропријацији 064, 

економске класификације 416 – 

Награде, бонуси и остали 

пословни расходи, износ 

„245.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„645.000,00“; 

 У апропријацији 065, 

економске класификације 421 – 

Стални трошкови, износ 

„1.617.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„1.697.000,00“, а износ  

„1.508.500,00“ у колони 11 

замењује се износом 

„1.571.500,00“; 

 У апропријацији 067, 

економске класификације 423 – 

Услуге по уговору, износ 

,,350.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„300.000,00“, а износ  

„2.570.400,00“ у колони 11 

замењује се износом 

„2.295.000,00“; 

 У апропријацији 069, 

економске класификације 425 – 

Текуће поправке и одржавања, 

износ ,,275.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„225.000,00“, а износ  

„1.060.000,00“ у колони 11 

замењује се износом 

„830.000,00“; 

 У апропријацији 070, 

економске класификације 426 – 

Материјал, износ ,,2.720.000,00“ 

у колони 10 замењује се износом 

„2.640.000,00“, а износ  

„2.490.000,00“ у колони 11 

замењује се износом 

„2.760.000,00“; 

 У апропријацији 074, 

економске класификације 483 – 

Новчане казне и пенали по 

решењу суда, износ ,,100.000,00“ 

у колони 10 се брише, а износ  

„200.000,00“ у колони 11 

замењује се износом 

„100.000,00“; 

 У апропријацији 076, 

економске класификације 512 – 

Машине и опрема, износ 

,,362.400,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„62.400,00“; 

 

 



 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2015. 

 20 

На функцији 912  – Основно 

образовање, раздео 3, глава 3.3 – Основна 

школа "Свети Сава", врше се следеће 

измене и допуне: 

 

 У апропријацији 077, 

економске класификације 463 –  

Донације и трансфери (са 

структуром), износ 

„24.384.665.00“ у колони 10 

замењује се износом 

„30.370.000,00“; а по 

подекономским 

класификацијама се мења како 

следи: 

                                                                                        Ребаланс1.              Ребаланс 2.     
413-

418 - Расходи за запослене 1.901.930,00 2.275.000,00 

421000 - Стални трошкови 11.251.215,00 13.500.000,00 

422000 - Трошкови службених путовања 5.750.000,00 6.000.000,00 

423000 - Услуге по уговору 1.846.920,00 2.995.000,00 

424000 - Специјализоване услуге 150.000,00 250.000,00 

425000 - Текуће поправке и одржавање 700.000,00 1.350.000,00 

426000 - Материјал 1.204.600,00 1.400.000,00 

472000 - Накнаде за соц. заштиту 0,00 100.000,00 

5 - Издаци за нефинансијску имовину 1.480.000,00 2.400.000,00 

 

 

На функцији 920  – Средње 

образовање, раздео 3, глава 3.4 – Средња 

школа „Никола Тесла“, врше се следеће 

измене и допуне: 

 

 У апропријацији 078, 

економске класификације 463 – 

Донације и трансфери (са 

структуром), износ 

„13.990.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„13.715.000,00“, а по 

подекономским 

класификацијама се мења како 

следи: 

                                                                                                         Ребаланс 1.            Ребаланс 2. 
413-

418 - Расходи за запослене 1.135.000,00 1.335.000,00 

421000 - Стални трошкови 7.216.000,00 7.286.000,00 

422000 - Трошкови службених путовања 50.000,00 10.000,00 

423000 - Услуге по уговору 1.110.000,00 1.045.000,00 

424000 - Специјализоване услуге 70.000,00 85.000,00 

425000 - Текуће поправке и одржавање 585.000,00 515.000,00 

426000 - Материјал 460.000,00 480.000,00 

48 - Остали расходи 50.000,00 100.000,00 

5 - Издаци за нефинансијску имовину 3.200.000,00 2.745.000,00 

 

 

На функцији 820  – Услуге 

културе, раздео 4, глава 4.1 – Културно-

туристички центар „Доситеј Обрадовић“, 

врше се следеће измене и допуне: 

 

 У апропријацији 079, 

економске класификације 411 – 

Плате, накнаде и додаци 

запосленима, износ 

„3.730.124,00“ у колони 10 
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замењује се износом 

„3.685.124,00“; 

 У апропријацији 080, 

економске класификације 412 – 

Социјални доприноси 

(послодавац), износ „667.690,00“ 

у колони 10 замењује се износом 

„658.690,00“; 

 У апропријацији 084, 

економске класификације 421 – 

Стални трошкови, износ 

,,1.450.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„1.400.000,00“, а износ  

„150.000,00“ у колони 11 

замењује се износом 

„200.000,00“; 

 У апропријацији 089, 

економске класификације 482 – 

Остали порези и обавезне таксе, 

износ „120.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„20.000,00“; 

 У апропријацији 091, 

економске класификације 512 – 

Машине и опрема, износ 

„700.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„300.000,00“, а износ  „0,00“ у 

колони 11 замењује се износом 

„400.000,00“; 

 У апропријацији 092, 

економске класификације 423 – 

Услуге по уговору, износ 

„820.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„720.000,00“; 

 У апропријацији 095, 

економске класификације 422 – 

Трошкови путовања, износ 

„150.000,00“ у колони 11 

замењује се износом 

„200.000,00“; 

 

 

На функцији 820  – Услуге 

културе, раздео 4, глава 4.2 – Народна 

библиотека „Вук Карџић“, врше се 

следеће измене и допуне: 

 

 У апропријацији 098, 

економске класификације 411 – 

Плате, накнаде и додаци 

запосленима, износ 

„3.222.277,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„3.267.277,00“; 

 У апропријацији 099, 

економске класификације 412 – 

Социјални доприноси 

(послодавац), износ „576.787,00“ 

у колони 10 замењује се износом 

„585.787,00“; 

 У апропријацији 105, 

економске класификације 423 – 

Услуге по уговору, износ 

„987.500,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„984.500,00“; 

 У апропријацији 106, 

економске класификације 424 – 

Специјализоване услуге, износ 

„10.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„13.000,00“; 

 У апропријацији 109, 

економске класификације 441 – 

Отплата камате за лизинг, износ 

„80.000,00“ у колони 10 брише 

се; 

 У апропријацији 114, 

економске класификације 512 – 

Опрема, износ „558.000,00“ у 

колони 10 замењује се износом 

„638.000,00“; 

 У апропријацији 115, 

економске класификације 515 – 

Књиге и литература, износ 

„80.000,00“ у колони 11 

замењује се износом 

„214.000,00“. 

 

На функцији 820  – Услуге 

културе, раздео 4, глава 4.3 – Дотације 

невладиним организацијама, врше се 

следеће измене и допуне: 

 

 У апропријацији 116, 

економске класификације 481 – 

Дотације у култури, износ 

„1.600.000,00“ у колони 10 
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замењује се износом 

„1.250.000,00“, а по 

подекономским 

класификацијама мења се како 

следи: 

                                                                                               

                                                                                             Ребаланс 1.       Ребаланс 2. 

- Удружења у култури 800.000,00 450.000,00 

 

На функцији 700 – Здравство, 

раздео 4, глава 4.4 – Здравство, 

врше се следеће измене и 

допуне: 

 

 У апропријацији 117, 

економске класификације 463 – 

Трансфери осталим нивоима 

власти (са структуром), износ 

„4.600.000,00“ у колони 10 

остаје непромењен, а по 

подекономским 

класификацијама се мења како 

следи: 

                                                                                           Ребаланс 1.    Ребаланс 2. 

421000 - Стални трошкови 50.000,00 30.042,00 

423000 - Услуге по уговору 1.300.000,00 2.400.000,00 

424000 - Специјализоване услуге brise se 250.000,00 0,00 

425000 - Текуће поправке и одржавање 1.350.000,00 1.170.000,00 

426000 -Материјални трошкови 0,00 195.207,00 

512000 - Издаци за набавку опреме 1.650.000,00 804.751,00 

 

 

На функцији 810  – Услуге 

рекреације и спорта, раздео 4, глава 4.5 – 

Канцеларија за спорт, врше се следеће 

измене и допуне: 

 

 У апропријацији 118, 

економске класификације 481 – 

Дотације спортским 

омладинским организацијама, 

износ „13.030.000,00“ у колони 

10 замењује се износом 

„15.890.000,00“. 

 

 

На функцији 090  – Социјална 

заштита некласификована на другом 

месту, раздео 4, глава 4.6 – Социјална 

заштита, врше се следеће измене и 

допуне: 

 

 У апропријацији 120, 

економске класификације 463 – 

Социјална заштита, износ 

„1.910.000,00“ у колони 10 

остаје непромењен, а по 

подекономским 

класификацијама се мења како 

следи: 

                                                                Ребаланс 1.     Ребаланс 2. 

- Tрошкови-проширена права 1.660.000,00 1.560.000,00 

-Текуће поправке и одржавање 250.000,00 350.000,00 

 

 У апропријацији 122, 

економске класификације 472 – 

Једнократна помоћ, износ 

„950.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„750.000,00“, а по 

подекономским 

класификацијама се мења како 

следи: 

                                                                                            Ребаланс 1.              Ребаланс 2. 

- Помоћ у набавци лекова 400.000,00 300.000,00 

- Остала лица неквалиф. на другом месту 300.000,00 200.000,00 
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 У апропријацији 127, 

економске класификације 423 – 

Смештај деце по уговору, износ 

„1.903.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„2.043.000,00“; 

 У апропријацији 129, 

економске класификације 472 – 

Накнада за превоз деце, износ 

„700.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„500.000,00“; 

 

 

На функцији 330  – Судови, 

раздео 5, глава 5.1 – Јавни 

правобранилац, врше се следеће измене и 

допуне: 

 

 У апропријацији 130, 

економске класификације 411 – 

Плате и додаци запослених, 

износ „296.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„125.000,00“; 

 У апропријацији 131, 

економске класификације 412 – 

Социјални доприноси 

(послодавац), износ „59.000,00“ 

у колони 10 замењује се износом 

„28.000,00“; 

 У апропријацији 132, 

економске класификације 415 – 

Накнаде за запослене, износ 

„50.000,00“ у колони 10 брише 

се; 

 

              На функцији 610  – Стамбени 

развој, раздео 6, глава 6.1 – Фонд за 

путеве, врше се следеће измене и 

допуне: 

 

 У апропријацији 138, 

економске класификације 421 – 

Стални трошкови, износ 

„150.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„50.000,00“; 

 У апропријацији 139, 

економске класификације 422 – 

Трошкови путовања, износ 

„178.500,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„28.500,00“; 

 У апропријацији 140, 

економске класификације 423 – 

Услуге по уговору, износ 

„745.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„545.000,00“; 

 У апропријацији 144, 

економске класификације 424 – 

Специјализоване услуге, износ 

,,12.197.500,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„13.184.500,00“, а износ  

„3.379.800,00“ у колони 11 

замењује се износом 

„2.838.800,00“; 

 У апропријацији 147, 

економске класификације 511 – 

Инвестиционо одржавање, износ 

,,8.666.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„6.150.000,00“, а износ  

„31.480.000,00“ у колони 11 

замењује се износом 

„34.859.800,00“. 

 

 

Извори финансирања за функцију 610: 

01- Приходи из буџета    21.473.000,00 

07- Трансфери од других нивоа власти    8.148.800,00 

10- Примања од домаћих задуживања  34.859.800,00 

Укупно за функцију 610:                           64.481.600.00 
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На функцији 620  – Развој 

заједнице, раздео 6, глава 6.2 – Фонд 

комуналне делатности, врше се следеће 

измене и допуне: 

 

 У апропријацији 148, 

економске класификације 421 – 

Стални трошкови, износ 

„340.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„40.000,00“; 

 У апропријацији 149, 

економске класификације 511 – 

Инвестиционо одржавање, износ 

„16.950.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„4.030.000,00“, а износ  

„21.400.000,00“ у колони 11 

замењује се износом 

„8.000.000,00“; 

 У апропријацији 150, 

економске класификације 425 – 

Текуће поправке и одржавање, 

износ „45.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„100.000,00“, 

 У апропријацији 151, 

економске класификације 511 – 

Инвестиционо одржавање, износ 

„2.350.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„4.770.000,00“, 

 У апропријацији 152, 

економске класификације 421 – 

Стални трошкови, износ 

„8.160.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„10.160.000,00“, 

 У апропријацији 153, 

економске класификације 421 – 

Стални трошкови, износ 

„5.650.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„5.460.000,00“, 

 У апропријацији 154, 

економске класификације 421 – 

Стални трошкови, износ 

„2.150.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„1.590.000,00“, 

 У апропријацији 156, 

економске класификације 421 – 

Стални трошкови, износ 

„24.555.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„25.055.000,00“, 

 У апропријацији 157, 

економске класификације 425 – 

Текуће поправке и одржавање, 

износ „850.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„1.300.000,00“, 

 У апропријацији 162, 

економске класификације 421 – 

Стални трошкови, износ 

„1.394.500,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„1.165.000,00“, 

 У апропријацији 163, 

економске класификације 422 – 

Трошкови путовања, износ 

„250.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„50.000,00“, 

 У апропријацији 164, 

економске класификације 423 – 

Услуге по уговору, износ 

„2.557.680,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„2.197.680,00“, 

 У апропријацији 165, 

економске класификације 424 – 

Специјализоване услуге, износ 

„1.725.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„1.375.000,00“; 

 У апропријацији 166, 

економске класификације 425 – 

Текуће поправке и одржавање, 

износ „1.399.950,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„454.950.00“; 

 У апропријацији 167, 

економске класификације 426 – 

Материјал, износ „556.750,00“ у 

колони 10 замењује се износом 

„506.750,00“; 

 У апропријацији 173, 

економске класификације 512 – 

Средства за набавку опреме, 

износ „500.000,00“ у колони 10 
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замењује се износом 

„250.000,00“. 

 У оквиру функције 

620- Развој заједнице, раздео 6, 

глава 6.2 – Фонд комуналне 

делатности додаје се нова 

апропријација са редним бројем 

198, економске класификације 

511- Инвестиционо одржавање, 

са припадајућим износом од 

„1.000.000,00“ у колони 10. 

 

Извори финансирања за функцију 620: 

01- Приходи из буџета      63.911.133,00 

04- Сопствени приходи                                   590.000,00 

10- Примања од домаћих задуживања   18.000.000,00 

Укупно за функцију 620:                           82.501.133,00 

 

На функцији 660  – Послови 

становања и заједнице некласификовани 

на другом месту, раздео 6, глава 6.4 – 

Јавна предузећа, врше се следеће измене 

и допуне: 

 

 У апропријацији 183, 

економске класификације 451 – 

Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима, 

износ „1.300.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„800.000,00“, 

 У апропријацији 184, 

економске класификације 451 – 

Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима, 

износ „3.350.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„2.850.000,00“, 

 У апропријацији 185, 

економске класификације 451 – 

Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима, 

износ „1.500.000,00“ у колони 10 

замењује се износом 

„2.500.000,00“. 

 

 

 

Члан 4. 

 

Предвиђеним изменама и 

допунама утврђеним у члану 3. ове 

Одлуке, извршиће се одговарајуће измене 

збирова у расходима буџета по 

функцијама, главама и разделима буџета. 

 

Члан 5. 

             

  Ову Одлуку објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“.  

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Баточина'' 

. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 400-201/15-01 од 06.11.2015. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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На основу члана  219.  став 4. 
Закона о здравственој заштити ("Сл. 
гласник РС" , број: 107/2005, 72/2009-
др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 
119/2012, 45/2013-др.закон и 93/2014), 
члана 36. став 1. тачка 6. Статута општине 

Баточина ("Службени гласник општине 

Баточина", број 10/08), Скупштина општине 

Баточина, на седници одржаној дана 

06.11.2015. године,  донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

МРТВОЗОРСКОЈ СЛУЖБИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Члан 1.  

 У Одлуци о мртвозорској 

служби на територији општине 

Баточина (''Сл. гласник општине 

Баточина'' бр.14/14), члан 3. мења се и 

гласи: 

''Члан 3. 

 Лекари из Дома здравља 

Баточина који се одређују да могу 

вршити стручно утврђивање времена 

и узрока смрти умрлих изван 

здравствене установе и издавати 

потврде о смрти су: 

1. Ана Аничић, специјалиста 

опште медицине- директор, 

2. Дејан Миленковић, 

специјалиста опште 

медицине, 

3. Бранислав Младеновић, 

специјалиста опште 

медицине, 

4. Наташа Младеновић, лекар 

опште праксе, 

5. Иван Жиловић, лекар 

опште праксе, 

6. Марија Митрашиновић, 

лекар опште праксе, 

7. Маријана Сретеновић, 

лекар опште праксе, 

8. Славица Богдановић, лекар 

опште праксе, 

9. Виолета Милисављевић, 

лекар опште праксе, 

10. Љубомир Јорданов, 

специјалиста интерне 

медицине, 

11. Радоје Обрадовић, 

специјалиста 

пнеумофизиологије, 

12. Сава Радивојевић, 

специјалиста гинекологије."

    

Члан 2. 

 Остале одредбе Одлуке о 

мртвозорској служби  на територији 

општини Баточина, остају 

непромењене.  

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику општине 

Баточина". 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-980/15-01 од 06.11.2015. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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На основу члана 32. став 1. 

тачка 14. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“ 

бр.129/07), члана 97. став 2, 3, 5, 

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 и 5/15), 

Скупштина општине Баточина је на 

седници одржаној 06.11.2015. године 

донела  

 

О Д Л У К У 

o I измени и допуни Одлуке 

о утврђивању доприноса за 

уређивање грађевинског земљишта 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о утврђивању 

доприноса за уређивање грађевинског 

земљишта („Сл. гласник Општине 

Баточина“ бр. 4/15) у члану 2. став 1. 

мења се и гласи: 

''Допринос за уређивање 

грађевинског земљишта плаћа 

инвеститор, односно финансијер у 

складу  са издатом урбанистичком 

документацијом, Законом и овом 

Одлуком.'' 

 

Члан 2. 

 

У члану 4. став 1. мења се и 

гласи: 

''Износ доприноса се утврђује 

решењем о издавању грађевинске 

дозволе, решењем о употребној 

дозволи и решењем о одобрењу 

извођења радова, а на основу 

обрачуна доприноса који врши 

надлежни орган за издавање 

грађевинске дозволе.'' 

Члан 3. 

 

У члану 9. став 2. мења и гласи: 

''Допринос за уређивање грађевинског 

земљишта не обухвата трошкове 

електродистрибутивне мреже и 

објеката, ТТ мреже и објеката, 

кабловски дистрибутивни систем, 

мрежу и објекте топлификације и 

гасификације, и прикључка на 

државни пут, које инвеститор посебно 

уговара са надлежним јавним 

предузећима'' 

 

Члан 4. 

 

У члану 10. одељак Б) намена 

објеката, став.1, алинеја 5. мења се и 

гласи: 

''-остала: магацински простор, 

стоваришта, пијаце, објекти 

производног занатства, индустрије и 

грађевинарства, комунални објекти, 

пољопривредни објекти, економски 

објекти гаражни простор у овим 

објектима, отворени паркинзи.'' 

 

Члан 5. 

 

Члан 11. мења се и гласи: 

 

Коефицијент за зону (Кз): 

 

Урбанистичка зона Коефицијент 

Екстра зона 0,024 

Индустријска зона 0,024 

Прва зона 0,018 

Друга зона 0,013 
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Трећа зона 0,012 

Четврта зона 0,009 

 

Коефицијент за намену (Кн): 

 

 

 

 

 

Код објеката са 

вишенаменским садржајем допринос 

се обрачунава према метру 

квадратном нето површине за сваку 

намену у објекту посебно. 

Коефицијенти опремљености 

(Ко): У случају опремљености 

грађевинског земљишта приступним 

путем, канализационом и водоводном 

мрежом, и јавном расветом, 

коефицијент опремљености је 1.'' 

 

Члан 6. 

 

Члан 12. мења се и гласи:  

''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% 

јавна расвета 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 

пројектне документације, односно 

Налаза Комисије коју образује 

надлежни Орган општине Баточина.'' 

 

Намена објекта Коефицијент 

Пословање 1,5 

Јавна 1,3 

Становање 

(вишепородично) 

Становање 

(породично 

преко 200м2 

нето) 

1,2 

Становање 

(породично до 

200м2 нето) 

0,6 

Остала 0,4 

Производна    0 
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Члан 7. 

 

 Члан 14. мења се и гласи:  

''Ако инвеститор: 

-  уклања постојећи објекат који је 

изграђен у складу са Законом, у циљу 

изградње новог објекта исте намене и 

веће површине, на истој локацији, 

допринос плаћа се само за разлику у 

броју квадрата нето површине између 

објекта који планира да изгради и 

објекта који се уклања,  

- уклања постојећи објекат који је 

изграђен у складу са Законом једне 

намене и гради објекат друге намене 

или врши промену намене, за који се 

плаћа већи износ доприноса, 

допринос се обрачунава у висини 

разлике између доприноса за објекат 

који се гради и објекта који се руши,  

- уклања објекат за који је плаћена 

накнада за уређивање грађевинског 

земљишта по раније важећим 

прописима, а за који се по овој одлуци 

не плаћа допринос, допринос за 

намену за коју се гради нови објекат 

обрачунава се у висини од 40% од 

пуног износа доприноса.  

У случајевима из става 1. овог 

члана инвеститор је дужан да 

Одељењу за издавање грађевинске 

дозволе достави документацију којом 

доказује површину и намену објекта, 

као и да је објекат који се руши 

изграђен у складу са Законом. 

Легалност и површина објекта 

из овог члана доказује се: изводом из 

земљишних књига, односно изводом 

из Листа непокретности; 

грађевинском и употребном дозволом 

или актом надлежног 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 8. 

Члан 15. мења се и гласи:  

''Уколико се мења намена 

објекта, односно дела објекта у 

намену за коју је прописан већи износ 

доприноса, инвеститор је у обавези да 

плати разлику доприноса за другу 

намену објекта.  

Уколико се мења намена 

објекта из члана 10. одељак б) намена 

објеката, ове одлуке, из намене за коју 

се не плаћа допринос, у објекат друге 

намене, допринос ће се обрачунати 

према намени у пуном износу 

доприноса у складу са овом одлуком.  

Уколико се мења намена 

објекта из члана 10. одељак б) намена 

објеката, ове одлуке, из намене за коју 

је плаћена накнада за уређивање 

грађевинског земљишта по раније 

важећим прописима, у објекат друге 

намене, допринос ће се обрачунати у 

висини од 40% од пуног износа 

доприноса.'' 

 

Члан 9.  

 

У члану 17. став 2. мења се и 

гласи  

''Допринос утврђен у складу са 

чланом 4. Одлуке обрачунава се: 

-50% за помоћне објекте и гаражни 

простор, 

-30% за тремове и терасе на објекту.'' 

 

После става 2. додају се нови 

ставови 3, 4. и 5. и гласе: 

''Уколико инвеститор објекта, пре 

добијања грађевинске дозволе, у 

пројекту за грађевинску дозволу, не 

предвиди потребан број паркинг, 
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односно гаражних места на 

грађевинској парцели на којој се 

гради објекат, дужан је да плати 

допринос за свако необезбеђено 

паркинг, односно гаражно место, у 

износу од 200.000,00 динара по 

необезбеђеном паркинг и гаражном 

месту, што се утврђује приликом 

обрачуна доприноса.  

Средства доприноса за 

необезбеђено паркинг, односно 

гаражно место, користиће се у складу 

са програмом уређивања грађевинског 

земљишта.  

Допринос за необезбеђено 

паркинг или гаражно место не односи 

се на породичне стамбене објекте.'' 

'' 

      

Члан 10. 

 

Ова одлука ступа на снагу 

даном доношења, а има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-981/15-01 од 06.11.2015. 

године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу чл. 20. став 1 тачка 

5. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник 

РС'' бр. 129/07, 83/2014-др.закон), 

члана 4, 9. и 13. Закона о комуналним 

делатностима (Сл.гласник РС 

бр.88/11) и члана 23. став 1. тачка 5. и  

36. став 1. тачка 6. Статута Општине 

Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'' бр. 10/08, 5/15), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 06.11.2015. 

године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

о начину обављања комуналне 

делатности снабдевања водом за 

пиће и пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода 

 

 

1. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА 

ПИЋЕ 

 

 

1.1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком се прописују услови и 

начин организовања послова у 

обављању комуналне делатности 

пречишћавања и дистрибуције воде (у 

даљем тексту снабдевање водом) и 

пречишћавање и одвођење 

aмосферских и отпадних вода  и то: 

1. технички и други посебни 

услови за испоруку воде и 

одвођење вода којима се 

обезбеђује одређени обим, 

врста и квалитет услуга, 

2. начин обезбеђивања 

континуитета и квалитета у 

испоруци воде и одвођењу 

вода, 



 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2015. 

 31 

3. начин обрачуна и наплате 

накнаде за испоручену воду и 

одвођење вода, као и права 

корисника у случају 

неиспоручивања или 

неквалитетног испоручивања 

воде и неодвођења, односно 

неквалитетног одвођења вода, 

4. начин поступања и овлашћења 

органа општине Баточина у 

случају прекида у испоруци 

воде или одвођењу вода, у 

случају непредвиђених 

околности (хаварија, 

елементарних непогода и др.) 

или штрајка, оперативне мере 

које предузима предузеће које 

обавља испоруку воде и 

одвођење вода у тим 

случајеивма, ред првенства у 

испоруци воде и одвођењу 

вода кад, услед више силе, 

дође до смањеног обима у 

обављању тих делатности, 

5. случаjеви и услови под којима 

се корисницима може 

ускратити испорука воде, 

односно одвођење вода, као и 

начин и поступак за доношење 

налога надлежне   инспекције о 

искључењу корисника 

прикљученог на комунални 

објекат, противно одредбама 

Закона. 

 

 Комунална делатност 

снабдевања водом за пиће на 

територији општине Баточина 

поверава се Јавном комуналном 

предузећу ''Водовод и канализација'' 

Крагујевац (у даљем тексту: 

Предузеће), овом одлуком и 

Уговором о поверавању број 020- 

416/14-01од 27.06.2014. године. 

 Корисник ове комуналне 

делатности је физичко лице (грађанин 

и предузетник) и правно лице, као 

инвеститор или власник, односно 

закупац стана на неодређено време, 

чија је стамбена зграда, стан, 

пословна просторија или друга 

просторија прикључена на  систем за 

испоруку воде. 

Члан  2. 

 

 Снабдевање водом за пиће  је 

захватање, пречишћавање, прерада и 

испорука воде водоводном мрежом до 

мерног инструмента потрошача, 

обухватајући и мерни инструмент ( у 

даљем тексту: водомер).  

 

 Снабдевање водом за пиће, као 

комунална делатност мора да 

испуњава:  

1.  прописане стандарде и 

нормативе у погледу 

здравствене и хигијенске 

исправности;  

2.  тачност у погледу рокова 

испоруке;  

3. сигурност и заштиту 

корисника у добијању услуга;  

4. поузданост, приступачност и 

трајност у пружању услуга.  

 

Члан 3. 

 

 Снабдевање водом за пиће 

врши се путем одговарајућег  система 

за водоснабдевање који чине 

комунална инфраструктура за 

снабдевање водом (у даљем тексту 

јавни водовод) и  инсталације 

корисника (кућни водовод).  

 Под јавним водоводом 

подразумева се систем за 

водоснабдевање водом за пиће и 

друге потребе, који  има уређено и 

заштићено извориште, каптажу, 

црпну станицу, резервоар, уређај за 

прераду, односно, пречишћавање воде 

и водоводну мрежу укључујући и 

водомер корисника.  



 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2015. 

 32 

Под кућним водоводом подразумевају 

се сви уређаји  водовода од водомера 

корисника до точећих места у објекту 

или дворишту корисника, који служе 

за снабдевање водом корисника из 

јавног водовода. 

Изграђени јавни водоводи обавезно се 

предају на коришћење, управљање и 

одржавање  предузећу. 

  

1.2 НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

КОНТИНУИТЕТА И КВАЛИТЕТА 

У ИСПОРУЦИ ВОДЕ  

   

Члан 4. 

 

Предузеће је дужно  да корисницима 

обезбеди континуирану испоруку, 

довољан притисак и  количину  

здравствено и хигијенски-санитарно 

исправне воде . 

Обавеза из става 1. овог члана 

престаје у случају више силе или 

већих техничких сметњи на јавном 

водоводу. 

Под вишом  силом у смислу 

претходног става подразумевају се 

елементарне непогоде, прекид 

испоурке  енергената за рад 

постројења,  епидемије, смањење 

издашности изворишта, хаварије на 

цевоводима и сл. 

Под  већим  техничким  сметњама на 

јавном водоводу подразумевају се: 

-  кварови на цевоводу од изворишта, 

пумпним станицама, резервоарима, 

главним  изворним правцима и сл. ако 

кваорови нису могли бити спречени 

или предвиђени. 

Предузеће  је дужно да корисницима 

обезбеди  довољне количине воде и за 

време  штрајка.    

 

Члан 5. 

 

У случају прекида  испоруке воде због 

реконструкције водоводних објеката 

или у случају већих поправки, као и у 

случају планираног прекида воде 

Предузеће је обавезно да путем 

средстава јавног информисања 

обавести кориснике најкасније 24 часа 

пре почетка извођења радова односно 

прекида у пружању услуга. 

 

Члан 6. 

 

У случају више силе или већих 

техничких сметњи на јавном водоводу 

Предузеће је обавезно да на други 

адекватан начин обезбеди снабдевање 

корисника водом за пиће. 

 

Члан 7. 

 

 У случају наступања 

непланираних или неочекиваних  

поремећаја или прекида у пружању 

услуга, Предузеће је дужно да 

обавести  Општинску управу општине 

Баточина и да предузме све мере на 

отклањању поремећаја. 

 

Члан 8. 

 

 По пријему обавештења о 

непланираном прекиду испоруке, 

односно по утврђивању поремећаја 

или прекида у пружању услуга, 

Општинска управа општине Баточина 

је дужна да: 

1) одреди ред првенства и начин 

пружања услуга оним 

корисницима код којих би 

услед прекида настала 

опасност по живот и рад 

грађана или рад правних и 

физичких лица, или би настала 

значајна, односно 

ненадокнадива штета; 

2) предузме мере за хитну 

заштиту комуналних објеката и 

друге имовине која је 

угрожена; 
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3) утврди разлоге и евентуалну 

одговорност за поремећај, 

односно прекид вршења 

делатности и учињену штету. 

 

Члан 9. 

 

Све кварове на јавном водоводу, 

корисници су дужни  да одмах 

пријаве ЈКП. 

Кварове на јавном водоводу ЈКП  је 

дужно да отклони одмах, а најкасније 

у року од 24 часа. 

За  извођење поправки и промена на 

споју кућног водовода са уличном 

водоводном мрежом није потребна 

сагласност корисника, али је ЈКП 

дужно да га о томе претходно 

обавести. 

Власник или корисник непокретности 

дужан је да омогући ЈКП 

интервенцију на изграђеној 

комуналној инфраструктури и 

постројењима уз обавезу вршиоца 

комуналне делатности да надокнади 

штету насталу услед интервенције 

или на други начин отклони 

последице извршене интервенције. 

Предузеће је дужно да отклони 

последице извршене интервенције 

најкасније у року од седам дана од 

дана завршетка интервенције. 

 

Члан 10. 

 

У случају веће несташице воде и 

других тешкоћа у снабдевању водом 

за које се очекује да ће трајати дуже 

од 24 сата и у другим изузетним 

околностима Предузеће је дужно да у 

средствима јавног информисања или 

на други погодан начин обавести 

кориснике о планираним или 

очекиваним сметњама и прекидима у 

испоруци воде најкасније 24 сата пре 

очекиваног прекида пружања услуге, 

као и да  да обезбеди снабдевање 

корисника водом  путем цистерни или 

на други адекватан начин.  

  

Члан 11. 

 

Уколико дође до смањења количине 

воде у извориштима и услед тога буде 

неопходно увођење редукције воде 

Предузеће је дужно да, на начин 

предвиђен чланом 24. ове одлуке, 

обавести кориснике о намераваним 

редукцијама воде, времену - 

распореду привременог прекида 

пружања услуге и забрани 

ненаменског  коришћења воде како би 

се свим корисницима створили 

приближно исти услови за 

снабдевање водом. 

За време редукције воде сви 

корисници су дужни да се 

придржавају обавештења које издаје 

Предузеће и смање потрошњу воде,  

ради равномернијег снабдевања. 

 

Члан 12. 

 

Предузеће ће у случајевима 

ненаменског  коришћења  воде, од 

стране корисника који је 

благовремено обавештен о времену 

снабдевања водом и забрани 

ненаменског  коришћења воде  за 

време редукције, истог привремено 

искључити  са јавног водовода у 

случају да се не придржава пиеменог 

обавештења о начину коришћења 

воде у време рестрикције. 

 

Члан 13. 

 

Под ненаменском потрошњом воде за 

време редукције сматра се: 

Поливање башта са повртарским и 

другим  културама, прање и поливање 

улица, паркова, поливање цвећа и 

травњака,  пуњење базена и сл.) 
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Члан 14. 

 

Забрањено је неовлашћено руковање 

јавним водоводом. 

За штету коју претрпе корисници, а 

која је настала услед више силе или 

већих техничких сметњи на јавном 

водоводу, ЈКП не одговара. 

 

1.3 ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА 

 

Члан 15. 

 

Предузеће врши  испоруку воде 

корисницима и стара се о одржавању 

водовода који су им предати на 

управљање, а нарочито је дужно да: 

1. редовно  одржава  све водоводне 

уређаје (јавни водовод), 

укључујући и водомер корисника 

и да обезбеђује њихову техничку 

исправност, 

2. изводи радове на повезивању 

кућног на јавни водовод о трошку 

власника, односно корисника 

кућног водовода, 

3. редовно очитава водомере и о 

стању обавештава власника, 

односно корисника, 

4. уредно снабдева кориснике 

довољним количинама  

хигијенско-санитарно и 

здравствено исправне воде за 

пиће, 

5. редовно контролише исправност 

воде за пиће свих јавних водовода. 

6. наплаћује накнаде за изведене 

радове за прикључак кућног  на 

јавни водовод и наплаћује накнаду 

за утрошену воду,  

7. врши и друге послове из  области 

пречишћавања и дистрибуције 

воде. 

 

 

 

Члан 16. 

 

Корисник воде из јавног водовода 

дужан је да: 

1. изврши прикључење на јавни 

водовод у складу са Законом и 

овом Одлуком, 

2. за свој објекат, двориште и 

зграду или други објекат 

обезбеди услове за постављање 

главног мерног инструмента 

(водомера), те да као власник 

или инвеститор плати 

надокнаду за прикључак из 

које ће се извршити набавка, 

3. водомер смести у прописано 

изграђен  шахт на својој 

парцели, по условима 

Предузећа, тако да исти буде 

доступан за очитавање, 

4. квар на водомеру, инсталацији 

корисника или комуналној 

инфраструктури одмах пријави 

Предузећу, 

5. утрошену воду плати према 

утошку утврђеном очитавањем 

водомера, 

6. утрошену воду, код квара 

водомера, плати према 

аконтацији утврђеној, на 

основу задње тромесечне 

потрошње, 

7. поднесе захтев за ослобађање 

од плаћања употребљене воде 

за гашење пожара, 

8. не омета друге кориснике и не 

угрожава животну средину, 

9. не угрожава објекте и опрему, 

који су у функцији снабдевања 

водом. 

 

Члан 17. 

 

 Кориснику није дозвољено да: 

 

1. сам уклони водомер или скине 

пломбу са водомера, поправља га или 
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да ангажује друго лице, осим 

Предузећа, 

2. користи кућне водоводне 

инсталације за уземљење електричних 

инсталација и уређаја, 

3. употреби затварач испред 

водомера и скине пломбу са њега, 

осим у случају пожара или хаварије, с 

тим да о томе одмах обавести 

предузеће, 

4. изврши самовласно 

прикључење на технички систем 

водоводне мреже, 

 

1.4 ПОСТУПАК 

ПРИКЉУЧЕЊА 

 

Члан 18. 

 

Предузеће може  извршити 

прикључак на јавни водовод само ако 

постоји одобрење за изградњу објекта 

издато од стране надлежног органа, 

(осим ако законом није другачије 

предвиђено), на основу техничких 

услова за прикључак на јавни водовод 

које издаје Предузеће, и уговора који 

закључује Предузеће и власник 

објекта,  по уплати накнаде за 

прикључак на јавни водовод. 

  

Прикључак на јавни водовод  може  

извршити само Предузеће. 

 

Члан 19. 

 

За  квалитет радова на прикључку на 

јавни водовод одговара: 

1. за прикључак до кућне 

инсталације -  Предузеће , 

2. за  остале радове – власник, 

односно  корисник објекта. 

Све трошкове настале око увођења 

водоводне инсталације и спајања  са 

уличном водоводном мрежом сноси 

власник, односно корисник објекта. 

 

Члан 20. 

 

Забрањено је самовласно прикључење 

на јавни водовод, односно  

прикључења на јавни водовод 

противно одредбама закона и ове 

Одлуке. 

У случају самовласног прикључења 

на јавни водовод, Предузеће је дужно 

да такав објекат искључи на  терет 

власника, односно корисника објекта. 

Комунална инспекција врши контролу 

прикључења на јавни водовод са 

овлашћеним техничким лицем 

Предузећа, сходно одредбама закона и 

ове одлуке,  по сазнању или на основу 

пријаве правних и физичких лица. 

Када у поступку контроле, општинска 

комунална инспекција утврди да је 

објекат прикључен на јавни водовод 

противно одредбма ове одлуке 

наложиће решењем Предузећу да  

исти искључи о трошку власника, 

односно корисника објекта. 

Уколико Предузеће не поступи по 

налогу општинске комуналне 

инспекције, искључење објекта 

прикљученог на јавни водовод 

противно одредбама  ове одлуке 

извршиће се принудним путем,  преко 

трећег лица а на терет Предузећа. 

    

Члан 21. 

 

Забрањено је спајање кућног са 

јавним водоводом испред водомера. 

Забрањено је преко инсталације 

корисника, који је прикључен на 

комуналну инфраструктуру, 

коришћење воде из приватних бунара 

или других изворишта. 

Забрањено је физичко спајање 

индивидуалног и водовода 

колективног становања са кућним 

инсталацијама  већ прикљученог 

објекта на јавни водовод. 

Спајање инсталација објекта на 



 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XIII                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2015. 

 36 

инсталације већ прикљученог  

објеката је изузетно могуће под 

условима Предузећа и уз сагласност 

власника већ прикљученог објекта. 

 

Члан 22. 

 

Сваки објекат, по правилу, има свој 

прикључак и водомер.  

Ако не постоји  улична водоводна 

мрежа, може се изузетно дозволити 

узимање воде са суседног објекта, 

уколико то дозвољавају технички 

услови. 

У  стамбеним  зградама за колективно 

становање, уколико постоје техички 

услови, Предузеће одобриће  

постављање водомера у сваком стану, 

о трошку власника стана. 

Приликом претварања стамбеног и 

другог простора или дела истог у 

пословни простор обавезно је 

издвајање инсталације за пословни 

простор и постављање посебног 

водомера по претходно прибављеном 

одобрењу и издатим условима од 

стране Предузеће. 

 

Члан 23. 

 

Редовну и повремену  контролу 

исправности водомера врши 

Предузеће уз обавезно присуство 

власника, односно корисника. 

Редовна контрола  врши се на пет 

година, а повремена контрола 

приликом сваког очитавања или на 

захтев корисника. 

Уколико се контролом установи 

неисправност водомера, Предузеће је 

дужно да  изврши  замену истог. 

Уколико се контролом установи 

неисправност водомера настала услед 

радњи корисника, Предузеће је дужно 

да изврши замену водомера, о трошку 

корисника.  

Уколико корисник посумња у 

неисправност  водомера  пре времена 

одређеног за редовну контролу и 

затражи  да се изврши превара 

водомера од стране овлашћеног 

предузећа, Предузеће је  обавезно да 

такву контролу изврши. Уколико 

налаз овлашћеног предузећа буде  да 

је водомер неисправан, трошкове 

контроле сноси Предузеће, а ако налаз 

буде да је водомер исправан, 

трошкове контроле сноси власник, 

односно корисник водомера. 

 

Члан 24. 

 

Промена корисника се обавезно 

пријављује Предузећу року од 8 дана  

од дана  настале промене. 

Уколико се промена корисника не 

пријави у року предвиђеном у 

претходном ставу овог члана, 

дотадашњи корисник  је дужан да 

плати утрошену воду све до редовног 

очитавања водомера и до пријаве 

новог корисника. 

У случају смрти корисника, до 

оставинске расправе код надлежног 

суда, утрошену воду ће платити  

фактички корисници  објекта. 

Након окончања оставинске расправе 

наследници су дужни да пријаве 

Предузећу обвезнике плаћања воде. 

 

Члан 25. 

 

Корисник  воде може отказати 

коришћење исте писменим захтевом 

Предузећу. 

Отказ може бити привремен или 

трајан. 

У случају отказа коришћења воде 

искључење врши Предузеће. 

Трајно искључење воде може да се 

одјави само за зграде које су 

предвиђене за рушење и из којих су 

станари и други корисници исељени.  

Трајно искључење воде власник 
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објекта може да одјави и из других 

разлога уз накнаду свих трошкова 

који настају приликом трајног 

искључења. 

Привремено коришћење може да се 

одјави када се зграда или друга 

непокретност привремено престане 

користити.  

Коришћење воде отказује се у 

писменој форми Комуналном 

предузећу у року од 15 дана од дана 

престанка коришћења објекта.  

У случају отказа коришћења воде или 

промене корисника, бивши корисник 

је дужан да приложи доказе да је 

измирио своју обавезу према 

Комуналном предузећу.  

Трошкове искључења коришћења 

воде, као и трошкове поновног 

прикључивања, сноси подносилац 

захтева.  

Привремени отказ коришћења воде 

може се извршити у случају већег 

броја корисника само уз писмену 

сагласност осталих корисника, којом 

ће бити регулисано очитавање и 

расподела потрошње.  

 

Члан 26. 

 

1.5 НАЧИН ОБРАЧУНА И 

НАПЛАТЕ НАКНАДЕ ЗА 

ИСПОРУЧЕНУ ВОДУ  

 
Члан 27. 

 
Корисник плаћа накнаду за 

испоручену воду на основу утврђене 

јединичне цене, у зависности од 

обима пружене комуналне услуге, а у 

складу са критеријима утврђеним 

овом одлуком. 

Утврђена јединична цена за 

комуналну улугу треба да обезбеди: 

1. редовно обављање комуналне 

делатности испоруке воде и одвођења 

вода у прописаном обиму и 

квалитету, 

2. редовно инвестиционо и текуће 

одржавање техничких система. 

 
Члан 28. 

 
Критеријуми за формирање цена 

извршене комуналне услуге по м3 

испоручене воде су: 

1. обим и квалитет услуге према 

прописаним стандардима и 

нормативима, 

2. висина трошкова обављања 

комуналне делатности у складу са 

стандардима и нормативима 

(материјални трошкови, зараде 

запослених, амортизација, трошкови 

за текуће и инвестиционо одржавање 

и остали трошкови пословања) у 

складу са законом. 

Цену за извршену комуналну услугу 

по мЗ испоручене воде утврђује 

Надзорни одбор Предузећа уз 

сагласност Општинског већа општине 

Баточина. 

 
Члан 29. 

 
Обим испоручене воде утврђује 

Предузеће очитавањем централног 

или индивидуалног водомера или на 

основу мерила и критеријума 

утврђених овом одлуком. 

 
Члан 30. 

 
Обим пружене комуналне услуге 

очитавањем централног или 

индивидуалног водмера утврђује се на 

основу разлике стања на бројилу 

између два очитавања. 

Приликом очитавања очитавају се 

само целе јединице мере за које је 

утврђена цена за пружање комуналне 

услуге. 

 
Члан 31. 

 
Утврђују се категорије корисника :1. 
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грађани и 2. остали корисници. 

Предузеће обрачунава накнаду за 

извршену комуналну услугу 

применом Тарифног система за 

извршену комуналну услугу. 

Одлуку о Тарифном систему за 

извршену комуналну услугу утврђује 

Управни одбор Предузећа уз 

сагласност Општинског већа општине 

Баточина. 

Тарифним системом се утврђују 

критеријуми и мерила за категорије 

потрошње и категорије корисника, 

обрачунски елементи за утврђивање 

вредности извршене комуналне 

услуге, тарифни ставови за обим 

извршене комуналне услуге као и 

мере којима се применом 

обрачунских елемената и тарифних 

ставова обезбеђује прилагођавање 

потрошње воде у условима и 

могућностима техничких система. 

 
Члан 32. 

 
Корисник је дужан да омогући и има 

право да присуствује очитавању 

водомера . 

Предузеће утврђује распоред 

очитавања и дужно је да о томе 

обавести кориснике преко средстава 

јавног информисања. 

 
Члан 33. 

 
Обрачун и наплата воде кориснику 

врши се према стању бројила на 

централном и индивидуалном 

водомеру, регистрованом на дан 

извршеног очитавања с тим што се 

регистровано стање на бројилу у 

моменту очитавања узима као 

почетно стање за наредни обрачунски 

период. 

У зградама у којима су у свим 

становима уграђени контролни 

водомери, корисници плаћају накнаду 

према потрошњи регистрованој на 

контролним водомерима, као и 

разлику између   збира   регистроване   

потрошње   на контролним 

водомерима и регистроване 

потрошње на централном водомеру 

која се дели на кориснике сразмерно 

њиховој потрошњи. 

У стамбеним зградама у којима нису 

сви корисници уградили контролне 

водомере у становима и заједничким 

просторијама, корисник који је исте 

уградио плаћа накнаду према 

потрошњи регистрованој на 

контролном водомеру, а корисници 

који нису уградили контролни 

водомер плаћају паушалну потрошњу 

у количини 5 м3 по члану 

домаћинства. 

Корисници који су уградили 

контролне водомере, као и корисници 

који се задужују преко паушала 

плаћају и разлику између збира 

регистроване потрошње на 

контролним водомерима и додељеног 

паушала и регистроване потрошње на 

централном водомеру, сразмерно 

њиховој потрошњи на контролним 

водомерима и додељеног паушала. 

Уколико је збир регистроване 

потрошње на контролним водомерима 

и додељеног паушала већи од 

регистроване потрошње на 

централном водомеру корисницима, 

којима је додељен паушал умањује се 

задужење сразмерно додељеном 

паушалу. 

У зградама у којима корисници нису 

уградили контролне водомере у 

становима и заједничким 

просторијама, корисници плаћају 

регистровану потрошњу на 

централном водомеру која се дели на 

кориснике у зависности од броја 

чланова породичног домаћинства 

корисника. 

Уколико се у поступку утврђивања 

количине испоручене воде кориснику 
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у стамбеним зградама констатује 

неисправност централног водомера, 

Предузеће је дужно да количину 

испоручене воде утврди на основу 

просечне потрошње из истог периода 

у претходној години. 

У пословно - стамбеним зградама,у 

којима нису уграђени посебни 

водомери за пословни простор, начин 

расподеле накнаде за воду између 

корисника стамбеног, односно 

пословног дела, одређује Предузеће 

водећи рачуна о односу стамбеног и 

пословног дела зграде и природе 

пословне делатности. 

 
Члан 34. 

 
У зградама са пословним 

просторијама у којима су уграђени 

контролни водомери, корисници 

плаћају накнаду према потрошњи 

регистрованој на контролним 

водомерима, као и разлику између 

збира регистроване потрошње на 

контролним водомерима и 

регистроване потрошње на 

централном водомеру која се дели на 

кориснике сразмерно њиховој 

потрошњи. 

У зградама са пословним 

просторијама у којима нису сви 

корисници уградили контролне 

водомере, корисник који је исти 

уградио плаћа накнаду према 

потрошњи регистрованој на 

контролном водомеру, а корисници 

који нису уградили контролни 

водомер плаћају разлику између збира 

регистроване потрошње на 

контролним водомерима и 

регистроване потрошње на 

централном водомеру кбја се 

расподељује применом 

критеријумима које утврди 

Предузеће. 

У зградама са пословним 

просторијама у којима нису уграђени 

контролни водомери, утврђени обим 

испоручене воде регистрован на 

централном водомеру расподељује се 

применом критеријума које утврди 

Предузеће. 

Корисник пословног простора је 

дужан да Предузећу достави податке 

о површини пословног простора који 

користи, врсти делатности, броју 

запослених, броју точећих места, на 

основу којих се утврђује потрошња 

воде. 

Уколико се у поступку утврђивања 

количине испоручене воде кориснику 

из става 1. овог члана констатује 

неисправност централног водомера, 

Предузеће је дужно да количину 

испоручене воде утврди на основу 

просечне потрошње из истог периода 

у претходној години. 

 
Члан 35. 

 
Предузеће има право да наплати 

испоручену воду преко бесправно 

постављеног прикључка од момента 

прикључења, према потрошњи на 

водомеру, применом важећих цена у 

моменту сазнања за бесправно 

прикључивање. 

Ако на самовољно изведеном 

прикључку није постављен водомер, 

количина испоручене воде утврдиће 

се према притиску на месту 

прикључења, унутрашњем пресеку 

цеви на месту излива, узимајући 

време коришћење 12 сати дневно од 

момента самовољног прикључења или 

90 дана ретроактивно од дана 

искључења. 

 
Члан 36. 

 
Испоручена вода за гашење пожара се 

не наплаћује. 
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Члан 37. 

 

Власник, односно корисник кућног 

водовода је дужан да радницима 

Предузећа омогући очитавање 

водомера. 

Уколико власник, односно, корисник 

кућног водовода није присутан или 

постоје сметње за слободан прилаз 

водомеру, власник, односно, корисник 

ће бити обавештен о времену 

накнадног очитавања. 

Уколико  ни у заказаном времену није 

могуће очитавање водомера, власник, 

односно, корисник је  обавезан да сам 

очита  стање на водомеру и исто 

достави  Предузећу  у року од 3 дана 

од дана када је очитавање било 

заказано. 

Уколико у остављеном року власник, 

односно, корисник стање на водомеру 

не достави Предузеће је овлашћено да 

утрошак воде утврди по потрошњи  из 

претходног периода, а тачан обрачун 

утрошене воде изврши приликом  

следећег редовног очитавања.  

      

Корисник из категорије 1. је дужан да 

Предузећу пријави број чланова 

породичног домаћинства као и све 

промене од значаја за пружање, 

утврђивање обима и наплату 

комуналних услуга, без одлагања, а 

најкасније наредног дана од дана 

настанка промене. 

Пријава се подноси у писаној форми.  

 

Члан 38. 

 

Корисници плаћају Предузећу 

накнаду за извршену комуналну 

услугу у року од 15. дана од дана 

достављања обрачуна. 

После очитавања водомера, 

Предузеће је дужно да корисницима 

достави обрачун о обиму пружене 

услуге. 

 
Члан 39. 

 
Предузеће је дужно да свим 

корисницима из категорије 1. Грађани 

достави блок од најмање 12 

уплатница, у којима ће бити унети сви 

подаци о кориснику. 

Блок уплатница доставља се 

корисницима једном годишње, 

најкасније до дана почетка 

обрачунског периода. 

 
 

Члан 40. 
 

Плаћање накнаде за извршену 

комуналну услугу врши се уплатом на 

благајне Предузећа, уплатом на жиро 

рачун Предузећа, на кућној адреси 

корисника уплатом код инкасанта 

Предузећа и уплатом на наплатним 

местима одређеним за те намене. 

 
Члан 41. 

 
По истеку рока плаћања дефинисаног 

чланом 38. ове одлуке, Предузеће има 

право да зарачунава камату на износ 

неплаћеног дуга, за сваки дан 

закашњења, у складу са законом. 

 
Члан 42. 

 
Корисник може да поднесе приговор 

Предузећу на обрачун за пружене 

услуге, у писаној форми, најкасније у 

року од 8 дана од дана када му је 

Предузеће доставило обрачун. 

Предузеће је дужно да приговор реши 

у року од 8 дана, од дана пријема и о 

томе обавести корисника. 

Ако Предузеће, решавајући по 

приговору, утврди да је водомер 

неисправан, дужно је да исправи 

обрачун за воду, тако што ће 

количину испоручене воде 

обрачунати по просечној потрошњи за 

исти период у претходној години за 
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период од када је водомер био 

неисправан а најдуже за 90 дана 

уназад. 

 

1.6 СЛУЧАЈЕВИ ПОД КОЈИМА 

СЕ МОЖЕ УСКРАТИТИ 

ИСПОРУКА ВОДЕ 

 

Члан 43. 

 

Предузеће ће привремено ускратити 

испоруку воде корисницима у 

следећим случајевима: 

1. ако је извршено самовласно 

прикључење; 

2. код отказа коришћења воде; 

3. ако је шахт водомера загађен, 

затрпан или на други начин 

неприступачан, а корисник не 

отклони те недостатке ни 

после опомене ЈКП; 

4. ако на кућном водоводу 

корисник нема водомер; 

5. ако је прикључак извршен  

испред водомера; 

6. ако настане квар, оштећење 

или сметње на водоводној 

инсталацији корисника;  

7. ако се корисник не придржава  

наредбе или упутства о 

штедњи воде; 

8. ако дуже од три месеца не 

плаћа утрошену воду;  

9. ако воду испушта на улицу или 

на другу јавну површину или 

на други начин штети јавне 

објекте или угрожава здравље 

људи; 

10. када прикључени објекат нема  

грађевинску дозволу; 

11. ако воду користи ненаменски; 

12. ако воду користи преко 

дозвољеног обима или другог  

прописаног услова; 

 У случајевима привременог 

искључења, Предузеће је дужно да по 

престанку разлога за привремено 

искључење  настави пружање  

комуналне услуге у року од 3 дана од 

дана подношења захтева корисника, 

уз измирење свих трошкова 

Предузећа од стране корисника. 

 

 

 

2. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И 

ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И  

ОТПАДНИХ ВОДА 

 

Члан 44. 

 

Пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода је 

сакупљање, одвођење, пречишћавање 

и испуштање отпадних, атмосферских 

и површинских вода са површина 

јавне намене, односно од прикључка 

корисника на уличну канализациону 

мрежу, третман  отпадних вода у 

постројењу за пречишћавање, 

црпљење, одвоз и третирање фекалија 

из септичких јама.  

 

Пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода, као 

комунална делатност мора да 

испуњава:  

• прописане стандарде и нормативе у 

погледу здравствене и хигијенске 

исправности;  

• сигурност и заштиту корисника у 

добијању услуга;  

• поузданост, приступачност и 

трајност у пружању услуга.  

 

Члан 45. 

 

 Комуналну делатност 

одвођења отпадних са територије 

општине Баточина поверена је Јавном 

комуналном предузећу ''Водовод и 

канализација'' Крагујевац и Уговором 

о поверавању број 020- 416/14-01од 

27.06.2014. године. 
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 Комунална делатност 

одвођења атмосферских вода са 

територије општине Баточина 

поверена је Фонду за комуналне 

делатности општине Баточина. 

 Постројење за пречишћавање 

отпадних вода ће по изграњи бити 

поверено у складу са законом 

надлежном вршиоцу комуналне 

делатости. 

 Корисник ове комуналне 

делатности је физичко лице (грађанин 

и предузетник) и правно лице, као 

инвеститор или власник, односно 

закупац стана на неодређено време, 

чија је стамбена зграда, стан, 

пословна просторија или друга 

просторија прикључена на  систем за 

сакупљање и одвођење отпадних 

вода. 

 

Члан 46. 

 

Под комуналном инфраструктуром за 

прикупљање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода ( у 

даљем тексту јавна канализација) 

подразумева се целокупна улична 

мрежа канализације, канализациони 

прикључци (од главног колектора до 

првог ревизионог шахта), објекти за 

прихватање и одвођење вода до 

постројења за њихово пречишћавање, 

објекти постројења за пречишћавање 

и опрему у њима, као и канал  - 

цевовод за одвођење пречишћених 

вода. 

 Под инсталацијом корисника 

(у даљем тексту кућна канализација) 

подразумевају се хоризонтални и 

вертикални водови у објекту, 

дворишту и кругу, укључујући први 

ревизиони  шахт. 

 Атмосферска канализација 

обухвата  отворену канализациону 

мрежу за сакупљање и одвођење 

атмосферских вода и површинских 

вода са јавних површина путем 

цевовода, тунела,  канала, 

акумулације и сл. 

 

Члан 47. 

 

 Предузеће које врши 

пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода стара 

се о канализационој мрежи као јавном 

комуналном добру и обавезно је да:  

1. канализационе објекте и 

уређаје редовно одржава у 

исправном стању и обезбеди 

њихову техничку  исправност, 

2. изводи радове на повезивању 

кућне на јавну канализацију о 

трошку власника, односно, 

корисника кућне канализације, 

3. редовно контролише састав 

атмосферских и отпадних вода 

у циљу заштите 

канализационих објеката и 

уређаја и животне  средине, 

4. наплаћује накнаду за 

прикључак  на јавну 

канализацију, изведене радове 

на прикључење и накнаду за 

испуштање отпадних вода, 

5. одржава канале, сливнике и 

друге објекте за одвођење 

атмосферских вода и врши 

интервенције приликом 

изливања отпадних и 

атмосферских вода, 

6. после интервенције на  

продувавању инсталације 

очисти и дезинфикује место 

излива отпадних и 

атмосферскх  вода, и 

7. врши друге послове из области 

одвођења и пречишћавања 

отпадних и атмосферских вода. 

  

Члан 48. 

 

 Трошкове изградње кућне 
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канализације и канализационог 

прикључка и трошкове одржавања  

сноси власник односно корисник. 

 Радове на изградњи кућне 

канализације  власник односно 

корисник може поверити извођачу 

радова по свом избору, а прикључење 

кућне на јавну канализацију  може 

извршити  искључиво предузеће,  уз  

претходни технички преглед  

изведених радова кућне канализације. 

 

Члан 49. 

 

 Кућна канализација спаја се са 

јавном  канализацијом преко 

канализационог прикључка. 

 Канализациони прикључак је 

цевни спој од главног колектора јавне 

канализације до првог ревизионог 

шахта. 

 Власник кућне канализације је 

обавезан да изгради ревизиони шахт у 

свом дворишту под условима које даје 

предузеће и исту одржава у 

исправном стању. 

Инвеститор је дужан да обавести све 

власнике објеката пре почетка  радова 

о изградњи  уличне канализације у 

улици у којој се ти објекти налазе и о 

њиховој обавези из става 3. овог 

члана.  

 

Члан 50. 

 

 Услове за повезивање кућне на 

јавну канализацију и услове 

постављања канализационог 

прикључка одређује предузеће. 

 Уколико инвеститор, односно, 

власник  кућне канализације, не 

поступи по датим условима предузеће 

не може дозволити прикључак, 

односно извршиће искључење истог 

са јавне канализације. 

 Ако се канализациони спој 

кућне канализације са јавном 

канализацијом не може  непосредно 

извести због конфигурације терена 

или других техничких сметњи, а као 

једино решење је прелаз преко туђе 

непокретности,  на захтев предузећа, 

уз сагласност корисника 

непокретности, извршиће се 

прикључење. 

 Радове на прекопавању и 

повезивању кућне канализације са 

јавном  може да изводи само 

предузеће. 

 За  канализациони прикључак 

се плаћа накнада. 

 Висину накнаде из претходног 

става овог члана утврђује предузеће 

својим актом уз  сагласност  

Општинског већа општине Баточина. 

  

Члан 51. 

 

 Предузеће не може дозволити 

прикључење на јавну канализацију 

ако нису испуњени услови из ове 

Одлуке, а нарочито: 

1. ако није плаћена накнада за 

прикључак, 

2. ако је објекат изграђен без 

одобрења ( грађевинске 

дозволе) надлежног органа, 

3. ако би прикључак угрозио 

функционисање 

канализационих уређаја и 

објеката, 

4. ако би састав отпадних вода 

угрозио сигурност 

канализационих објеката и 

уређаја, 

5. ако није изграђен посебан 

скупљач масти по условима 

предузећа, 

6. ако не постоји уређај 

предтретмана код опасних, 

отровних и агресивних 

материја, 

7. у другим оправданим 

случајевима. 
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Члан 52. 

 

 Уколико не постоје услови за 

прикључење на јавну канализацију, 

власник, односно корисник објекта је 

дужан да изгради септичку јаму на 

земљишту које  се користи за редовну 

употребу објекта, у складу са  

хигијенско-техничким прописима и 

урбанистичко-техничким условима за 

изградњу ових јама. 

 

Члан 53. 

 

 Пражњење септичких јама  

врши се специјалном  цистерном на 

захтев и о трошку корисника. 

 Испуштање фекалија из 

цистерни у јавну канализацију врши 

се на месту које одреди Општинска 

управа-Одељење надлежно за 

комуналне послове. 

 

Члан 54. 

 

 Сагласност за прикључење на 

јавну канализацију, као и услове за 

прикључење даје предузеће. 

 

Члан 55. 

 

 Предузеће је обавезно да 

објекте и уређаје јавне канализације и 

атмосферске канализације непрекидно 

одржава у исправном стању и да 

стално контролише састав  

испуштених вода. 

 Власник или корисник 

непокретности дужан је да омогући 

предузећу интервенцију на изграђеној 

комуналној инфраструктури и 

постројењима уз обавезу предузећа да 

надокнади штету насталу услед 

интервенције или на други начин 

отклони последице извршене 

интервенције. 

 Предузеће је дужано да 

отклони последице извршене 

интервенције најкасније у року од 

седам дана од дана завршетка 

интервенције. 

 

Члан 56. 

 

 Предузеће је обавезно да путем 

средстава јавног информисања 

благовремено обавештава грађане о 

прекидима у функционисању јавне 

канализације.  

 

Члан 57. 

 

 Власници, односно корисници 

канализација који имају отпадне воде 

са механичким, запаљивим или 

експлозивним састојцима, штетним 

хемијским састојцима изнад 

дозвољене концентрације, као и друге 

штетне материје обавезни  су да 

изграде систем или уређај за 

пречишћавање. 

 Услове за изградњу уређаја 

или система за пречишћавање даје 

овлашћена стручна организација. 

 Одобрење за изградњу система 

или уређаја за пречишћавање издаје 

надлежни орган Општинске управе 

општине Баточина по законски 

спроведеној процедури. 

 

Члан 58. 

 

 Корисници јавне канализације, 

накнаду за  коришћење јавне 

канализације плаћају према м3 

утрошене воде из јавног водовода, на 

начин и у роковима предвиђеним 

чланом 31 и 38. став 1. ове Одлуке.  

 Ако објекат из  ког се испушта 

отпадна вода није прикључен на јавни 

водовод, количина испуштене воде 

утврђује  се према техничким 

нормативима за обављање  одређене 

врсте делатности.  
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Члан 59. 

 

 Власник, односно, корисник 

кућне канализације, дужан је да 

омогући приступ овлашћеним 

радницима за контролу квалитета 

отпадних вода и исправности кућне 

канализације. 

 Када се приликом редовне 

контроле утврди одступање од 

прописаног квалитета отпадних вода, 

власник, односно корисник кућне  

канализације, може затражити да се о 

његовом трошку изврши  поновна 

анализа.  

 Предузеће које врши анализу 

квалитета отпадних вода, свој налаз и 

мишљење доставља власнику, 

односно, кориснику објекта, 

предузећу и комуналној инспекцији. 

 

Члан 60. 

 

 Забрањено је: 

1.Самовољно спајање кућне са јавном 

канализацијом; 

2.Одвођење атмосферских вода 

прикључењем олука на кућну 

канализацију; 

3.Одвођење у јавну канализацију 

отпадних материја које могу  

оштетити канализационе објекте и 

уређаје а нарочито: 

-  киселина, соли, алкохола, бензина, 

масти, уља и других разарајућих и 

запаљивих отровних материја  које 

могу угрозити сигурност 

канализације, преко одређене 

концентрације; 

-  материја које развијају отровне или 

експлозивне појаве које могу отежати 

или оштетити функционисање 

канализационих објеката и уређаја; 

- узрочника заразних и паразитних 

болести и материја заражених таквим 

урзочницима; 

- бацање чврстих отпадака и 

материјала (ђубре, пепео, песак, шут, 

конфискате и сл.) који могу оштетити 

или угрозити функционисање 

канализационих објеката и уређаја; 

4. Отварати поклопце канализационих 

шахти. 

 

Члан 61. 

 

 Власник, односно, корисник 

објекта, прикљученог на јавну  

канализацију који неправилном 

употребом кућне канализације 

проузрокује квар или штету на јавној 

канализацији, сноси трошкове 

отклањања квара, односно, трошкове 

поправке настале штете.  

 

Члан 62. 

 

 Предузеће ће привремено 

ускратити кориснику испуштање 

отпадних вода у јавну канализацију у 

следећим  случајевима: 

1. када власник, односно 

корисник, изврши 

самовласно прикључење на 

јавну  канализацију; 

2.  када кућна канализација 

није изграђена према датим 

условима; 

3. када је кућна канализација 

изграђена тако да 

негативно утиче на 

функционисање јавне 

канализације; 

4. када власник, односно 

корисник, одбије да плати  

утврђени износ накнаде; 

дуже од 3 месеца; 

5. када се из кућне 

канализације у јавну 

канализацију испуштају 

отпадне воде са већом 

концентрацијом штетних 

материја и  супстанци, а 

власник, односно корисник, 
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одбија да угради уређај  за 

пречишћавање - таложник 

масти или одбије да плати 

увећане трошкове 

одржавања јавне 

канализације; 

6. када се власник, односно, 

корисник објекта 

прикљученог на јавну 

канализацију не придржава 

упутства  предузећа; 

7. када се утврди да је кућна 

канализација прикључена 

на атмосферску 

канализацију и обрнуто; 

8. у другим оправданим 

случајевима.  

 

Члан 63. 

 

 У случају привременог 

искључења, предузеће је обавезно да 

по престанку разлога искључења, а 

најкасније у року од 3 дана од дана 

подношења захтева корисника, 

настави са пружањем услуге. 

 

2.1. НАДЗОР 

 

Члан 64. 

 

 Надзор над спровођењем  ове 

одлуке врши  орган управе надлежан 

за комуналне послове, послове 

заштите животне средине преко 

својих инспекција.  

 

Члан 65. 

 

 При вршењу надзора  над 

извршавањем  ове одлуке и прописа 

из области комуналних делатности и 

заштите  животне средине инспектори 

су овлашћени да: 

1. контролишу да ли се 

комуналне делатности 

обављају на начин у смислу 

Закона и ове Одлуке, 

2. контролишу стање  

комуналних објеката, 

3. контролишу да ли се 

комуналне услуге врше у 

складу са прописима, 

4. нареди извршење утврђених 

обавеза и предузимање мера за 

отклањање недостатака, 

5. изриче и наплаћује новчане  

казне из своје надлежности у 

складу са прописима општине, 

6. предузима друге мере утврђене 

законом и прописима 

општине. 

 

Члан 66. 

 

 У поступку извршења послова 

из своје надлежности инспектор, у 

зависности од природе посла сарађује 

са грађанима, месним заједницама и 

другим субјектима. 

 

Члан 67. 

 

 Предузеће, установа и друге 

организације, односно  грађани су 

дужни да инспектору омогуће 

несметано вршење  прегледа и ставе 

на увид потребна документа и да у 

року који инспектор одреди доставе 

потребне податке.  

 

Члан 68. 

 

 Кад инспектор утврди да је 

повредом прописа учињен  прекршај 

дужан је да решењем наложи 

отклањање недостатака у законском 

року, а уколико се недостаци не 

отклоне у прописаном року, дужан је 

да без одлагања поднесе захтев за 

покретање прекршајног поступка. 
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Члан 69. 

 

 Када инспектор у поступку 

вршења  службене дужности утврди 

повреду прописа чију примену 

контролише други орган, односно, 

инспекција, дужан је да о томе одмах  

обавести надлежни орган, односно 

иснепкцију. 

 

Члан 70. 

 

 По  жалби на решење 

инспекције одлучује Општинско веће 

општине Баточина. 

 

2.2. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

       

Члан  71. 

 

 За  непоступање по одредбама 

ове Одлуке или за поступање 

супротно одредбама ове Одлуке, као и 

за не извршење решења надлежног  

инспектора, по захтеву за покретање 

прекршајног поступка надлежног 

инспектора, казниће се: 

1 Новчаном  казном у износу од 

50.000,00 до 1.000.000,00 

динара ЈКП и друго правно 

лице; 

2 Новчаном казном у износу од 

2.500,00 до 75.000,00 динара 

одговорно лице у правном 

лицу; 

3 Новчаном  казном у износу од 

5.000,00 до 250.000,00 динара  

предузетник; 

4 Новчаном  казном у износу од 

2.500,00 до 75.000,00 динара  

физичко лице. 

 

2.3. ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 72. 

 

Ступањем на снагу Одлуке о начину 

обављања комуналне делатности 

снабдевања водом за пиће и 

пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода 

престајe да важи Одлука о условима и 

начину организовања послова у 

обављању комуналне делатности 

пречишћавања и дистрибуције воде и 

пречишћавања и одвођења отпадних 

вода (“Службени гласник општине 

Баточина”, број 1/09) и Одлука о 

водоснабдевању на територији 

општине Баточина (''Сл. гласник 

општине Баточина'', број 5/14). 

 

Члан 73. 

 

 Ова одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-979/15-01 од 06.11.2015. 

године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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На основу члана 14. став 2. 

Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима ("Сл. гласник РС", бр. 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013- 

одлука УС и 55/2014), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 

129/2007 и 83/2014 – др.закон) и члана 

36. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр.10/08), на предлог 

Општинског већа општине Баточина, 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 06.11.2015. 

године, донела је 

 

 

З А К Љ У Ч А К  

о усвајању Извештаја о стању 

безбедности саобраћаја на подручју 

општине Баточина за период 

01.01.2015. -30.06.2015. године 

 

 

 I  УСВАЈА СЕ Извештај о 

стању безбедности саобраћаја на 

подручју општине Баточина за период 

01.01.2015. -30.06.2015. године, 

поднет од стране Савета за безбедност 

саобраћаја на путевима општине 

Баточина. 

 

II  Закључак објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење 

овог закључка садржан је у члану 32. 

Закона о локалној самоуправи 

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

83/2014 – др.закон), члану 36. Статута 

општине Баточина (''Службени 

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

5/15), којима су прописане 

надлежности скупштине општине и 

члану 14. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Сл. гласник 

РС", бр. 41/2009,53/2010, 101/2011, 

32/2013- одлука УС и 55/2014), којим 

је утврђено да надлежни извршни 

орган јединице локалне самоуправе, 

општинско веће, подноси скупштини 

извештај о стању безбедности 

саобраћаја на том подручју најмање 

двапут годишње.  

Савет за безбедност саобраћаја 

на путевима општине Баточина, 

доставио је Извештај о стању 

безбедности саобраћаја на подручју 

општине Баточина за период 

01.01.2015.-30.06.2015. године, 

заведен под бројем 020-914/15-01 од 

13.10.2015. године. 

На основу свега напред 

наведеног, донет је закључак као у 

диспозитиву. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-982/15-01 од  

06.11.2015.год. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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На основу члана 32. став 1. 

тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'' бр. 129/07, 83/2014-

др.закон),  члана 36. став 1. тачка 6. и 

8. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08, 5/15), одредаба  

Одлуке о буџету општине Баточина за 

2015. годину (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 17/14, 5/15), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 06.11.2015. 

године, донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о давању сагласности на Програм 

унапређења система јавне расвете 

са динамичким и финансијским 

планом за 2015/2016/2017. годину 

 

Члан 1. 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на 

Програм унапређења система јавне 

расвете Фонда за уређење 

грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, 

водопривреду, шумарство и заштиту 

животне средине и комуналну 

делатност општине Баточина заведен 

под бројем 025-327/15-05 од 

05.11.2015. године, који је усвојио 

Управни одбор Фонда за уређење 

грађевинског земљишта, 

пољопривредног земљишта, 

водопривреду, шумарство и заштиту 

животне средине и комуналну 

делатност општине Баточина, на 

седници одржаној дана 

05.11.2015.године, заведен под бројем 

025-328/15-05. 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу 

даном доношења и има се објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-983/15-01 од 06.11.2015. 

године 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

 

 

На основу члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014 

– др.закон) члана 55. став 3. тачка 4. 

Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл. гласник 

РС'', број 72/09, 52/2011, 55/2013, 

35/2015 – аутентично тумачење и 

68/2015) и члана 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08, 5/15), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 06.11.2015. 

године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  

УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

''ПОЛЕТАРАЦ''  БАТОЧИНА 

 

 

 I  РАЗРЕШАВА СЕ Дејан 

Коматовић из Баточине дужности 

члана Управног одбора Предшколске 

установе ''Полетарац'' Баточина, из 

реда родитеља, због престанка основа 

по којем је именован. 
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II  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 32. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

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

83/2014 – др.закон), члану 36. став 1. 

тачка 9. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08, 5/15), којима је 

прописано да чланове Управног 

одбора именује и разрешава оснивач, 

као и члану  54.  Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Сл. 

гласник РС'', број 72/09 52/2011 и 

55/2013) којим је прописано да 

чланове органа управљања установе 

именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином 

гласова од укупног броја чланова 

органа управљања. 

Одредбама члана 55. став 3. 

тачка 4. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл. гласник 

РС'', број 72/09, 52/2011, 55/2013, 

35/2015 – аутентично тумачење и 

68/2015) утврђено је, између осталог, 

да ће Скупштина јединице локалне 

самоуправе разрешити, пре истека 

мандата, поједине чланове, ако 

овлашћени предлагач покрене 

иницијативу за разрешење члана 

органа управљања због престанка 

основа по којем је именован у орган 

управљања. 

Предшколска установа 

''Полетарац'' Баточина је дописом број 

1274/2015 од 21.10.2015. године, 

обавестила Скупштину општине 

Баточина, да је Дејану Коматовићу из 

Баточине престао мандат члана 

Управног одбора из реда родитеља, 

због престанка основа по коме је 

именован. 

На основу свега напред 

наведеног, решено је као у 

диспозитиву. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-984/15-01 од 06.11.2015. 

год. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 

 

 

На основу члана 32. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014 

– др.закон), члана 54.  Закона о 

основама система образовања и 

васпитања (''Сл. гласник РС'', број 

72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – 

аутентично тумачење и 68/2015) и 

члана 36. став 1. тачка 9. Статута 

општине Баточина (''Службени 

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

5/15), Скупштина општине Баточина, 

на седници одржаној дана 06.11.2015. 

године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

 ''ПОЛЕТАРАЦ''  БАТОЧИНА 

 

 

            I ИМЕНУЈE СЕ Радмила 

Илић из Брзана за члана Управног 

одбора Предшколске установе 

''Полетарац'' Баточина, из реда 

родитеља. 
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II Мандат именоване из става I 

oвог решења трајаће до истека 

мандата Управног одбора 

Предшколске установе ''Полетарац'' 

Баточина, именованог Решењем 

Скупштине општине Баточина број 

020-358/14-01 од 04.06.2014. године. 

 

III  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 32. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

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

83/2014 – др.закон), члану 36. став 1. 

тачка 9. Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08, 5/15), којима је 

прописано да чланове Управног 

одбора именује и разрешава оснивач, 

као и члану  54.  Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Сл. 

гласник РС'', број 72/09 52/2011 и 

55/2013) којим је прописано да 

чланове органа управљања установе 

именује и разрешава скупштина 

јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином 

гласова од укупног броја чланова 

органа управљања. 

Одредбама члана 54. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања, између осталог, прописано 

је да орган управљања има девет 

чланова, укључујући и председника, 

који чине по три представника 

запослених, родитеља и јединице 

локалне самоуправе.  

Како је Дејану Коматовићу из 

Баточине престаo основ по којем је 

именован у управни одбор, Савет 

родитеља Предшколске установе 

''Полетарац'' Баточина, на седници 

одржаној дана 21.10.2015. године, 

предложио је другог родитеља за 

члана Управног одбора, и то Радмилу 

Илић из Брзана. 

На основу свега напред 

изнетог, одлучено је као у 

диспозитиву решења. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-985/15-01 од 06.11.2015. 

год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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На основу члана 37. Закона о 

култури (''Сл. гласник РС'', број 

72/09), члана 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014 - 

др.закон) и члана 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Баточина 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', бр. 10/08, 5/15), 

Скупштина општине Баточина, на 

седници одржаној дана 06.11.2015. 

године, донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ  ДИРЕКТОРА 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ВУК 

КАРАЏИЋ'' БАТОЧИНА 

 

 

              I  ИМЕНУЈЕ СЕ Милијана 

Јовановић из Баточине, професор 

српског језика и књижевности, за 

вршиоца дужности директора 

Народне библиотеке ''Вук Караџић'' из 

Баточине, до именовања директора на 

основу спроведеног јавног конкурса. 

 

             II  Решење објавити у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 32. став 1. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/2014 - 

др.закон) и чланом 36. став 1. тачка 9. 

Статута општине Баточина 

(„Службени гласник општине 

Баточина“ бр. 10/08, 5/15) утврђено је 

да Скупштина општине именује и 

разрешава директоре јавних 

предузећа, установа, организација и 

служби, чији је оснивач. Одредбама 

члана 37. Закона о култури (''Сл. 

гласник РС'', број 72/09) утврђено је 

да снивач може именовати вршиоца 

дужности директора установе, без 

претходно спроведеног јавног 

конкурса, у случају када директору 

престане дужност пре истека мандата, 

односно када јавни конкурс за 

директора није успео.  

Скупштина општине Баточина 

именовала је Милијану Јовановић из 

Баточине, професора српског језика и 

књижевности, за вршиоца дужности 

директора Народне библиотеке ''Вук 

Караџић'' Баточина, на период од 

годину дана. С обзиром да Милијани 

Јовановић истиче мандат вршиоца 

дужности директора дана 07.11.2015. 

године, то се иста именује за вршиоца 

дужности директора Народне 

библиотеке ''Вук Караџић'' из 

Баточине, до именовања директора на 

основу спроведеног јавног конкурса. 

 С тим у вези, а сагласно члану 

28. Статута Народне библиотеке ''Вук 

Караџић'' Баточина, као и члану 37. 

Закона о култури („Службени гласник 

РС“, број 72/09) предлаже се 

Скупштини општине Баточина, као 

оснивачу да именује вршиоца 

дужности директора из става I овог 

решења, до именовања директора на 

основу спроведеног јавног конкурса. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-986/15-01 од  06.11.2015. 

год. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранко Ђокић 
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