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На основу члана 6. ст. 5. до 7. и
члана 7а Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, бр. 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007,
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,
57/2012-УС, 47/2013, 68/14, 95/18), члана
36. Закона о изменама и допунама Закона
о порезима на имовину („Службени
гласник РС“, број 47/2013, 68/14, 95/18)
члана 20 став 1. тачка 4. Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',
129/07, 83/2014, 47/18,) и члана 64. став 1.
тачка 22. Статута општине Баточина у
вези са чланом 15.став 1. тачка
13.(''Службени
гласник
општине
Баточина'', бр. 9/19) и члана 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (''Службени гласник
општине Баточина'', 10/16), Општинско
веће општине Баточина, на седници
одржаној дана 28.11.2019. године, донело
је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ
ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Групе непокретности

Назив зоне
Прва
Друга
зона
зона

Члан 1.
Овoм
одлуком
утврђују
се
просечне
цене
квадратног
метра
одговарајућих
непокретности
за
утврђивање пореза на имовину за 2020.
годину на територији општине Баточине.
Члан 2.
На територији општине Баточинa
одређено је 5 зона за утврђивање пореза
на имовину, у зависности од комуналне
опремљености и опремљености јавним
објектима, саобраћајној повезаности са
централним деловима општине Баточине,
односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу, и то: прва зона,
друга зона, трећа зона, четврта зона и
индустријска зона, с тим да су прва зона и
индустријска
зона
утврђене
за
најопремљеније зоне.
Просечне цене квадратног метра
непокретности (на основу најмање три
промета одговарајућих непокретности) за
утврђивање
пореза
на
имовину
обвезника који воде и обвезнике који
не воде пословне књиге за 2020. годину
на територији општине Баточина износе:

Трећа
зона

Четврта
зона

Индустријска
зона
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1. Грађевинско земљиште
2.
Пољопривредно
земљиште
3. Шумско земљиште
4. Станови
5. Куће за становање
6. Пословне зграде и други
(надземни
и
подземни)
грађевински објекти који
служе
за обављање делатности
7. Гараже и гаражна места

ГОДИНА 2019.
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За врсте непокретности чија просечна
цена квадратног метра није могла бити
утврђена на основу најмање три
промета одговарајуће непокретности,
за обвезнике који не воде пословне
књиге основица пореза одговарајуће
непокретности по зонама утврђена за
2019. годину представља основицу
пореза за 2020. година.
Члан 3.

Неизграђено грађевинско земљиште које
се искључиво користи за гајење биљака,
односно садног материјала, односно
2

/
/

За одговарајуће непокретности за
које у члану 2. ове Одлуке нису утврђене
просечне цене по метру квадратном, за
утврђивање
пореза
на
имовину
обвезника који воде пословне књиге за
2020. годину на територији општине
Баточина, користиће се просечне цене
одговарајућих непокретности, које се
налазе у најопремљенијој зони и на
основу којих је за текућу годину утврђена
основица пореза на имовину обвезника
пореза који не води пословне књиге:

1. Грађевинско земљиште
2.
Пољопривредно
земљиште
3. Шумско земљиште
4. Станови
5. Куће за становање
6. Пословне зграде и други
(надземни
и
подземни)
грађевински објекти који
служе
за обављање делатности
7. Гараже и гаражна места
Члан 4.

/
43,11

1.115,00
30,21
31,00
53.856,00
43.750,00
93.750,00

8.000,00

шума за сврху утврђивања
пореза на имовину физичких
2020.годину
разврстава
пољопривредно, односно у
земљиште.

основице
лица за
се
у
шумско
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Ову
одлуку
објавити
у
''Службеном гласнику општине Баточина''
и на интернет страни Општине Баточина.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Баточина'' а примењује
се од 01. јануара 2020. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-810/19-01 од 28.11.2019.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
----------------------------------------На основу члана 64. став 1. тачка 2.
Статута општине Баточина (,,Сл. гласник
општине Баточина“', бр. 9/19), 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина ("Службени гласник
општине Баточина", број 10/16),у складу
са Одлуком о повећању основног
капитала Јавног предузећа "Лепеница
Баточина" Баточина 020-279/18-01 од
08.03.2018. године ("Службени гласник
општине
Баточина",
број
4/18),Општинско веће општине Баточина,
на седници одржаној дана 28.11.2019.
године, донело је:
РЕШЕЊЕ
о измени и допуни Решења којим се
извршава Одлука СО о повећању
основног капитала Јавног предузећа
"Лепеница Баточина" Баточина

ГОДИНА 2019.

I
У Решењу којим се извршава
Одлука СО о повећању основног
капитала Јавног предузећа "Лепеница
Баточина" Баточина, бр. 020-321/18-01 од
29.03.2018. године („Сл. гласник општине
Баточина“, бр. 6/18), став II мења се тако
да сада гласи:
„Новчаним улогом из става 1. овог
решења оснивач повећава ниво техничке
опремљености ЈП ''Лепеница Баточина''
Баточина (у даљем тексту: Предузеће), а
којим ће Предузеће прибавити основна
средства и то: ваљак за крпљење ударних
рупа, , мали трактор за кошење,
комбинована машина (ровокопач) и
камион троосовинац.“
II У свему осталом, Решење којим се
извршава Одлука СО о повећању
основног капитала Јавног предузећа
"Лепеница Баточина" Баточина, бр. 020321/18-01 од 29.03.2018. године („Сл.
гласник општине Баточина“, бр. 6/18),
остаје непромењено.
III
Решење ступа на снагу даном
доношења и има се доставити ЈП
"Лепеница Баточина" Баточина, Одељењу
за изворне приходе, привреду, јавне
службе и финансије Општинске управе
општине Баточина и архиви.
IV
Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Баточина“ .
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-811/19-01 од 28.11.2019.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
Образложење
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Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у одредбама члана 64.
став 1. тачка 2. Статута општине
Баточина
(,,Сл.
гласник
општине
Баточина“', бр. 9/19), којим је прописано
да Општинско веће непосредно извршава
и стара се о извршавање одлука и других
аката Скупштине општине и у члану 49.
Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина ("Службени гласник
општине Баточина", број 10/16), којима је
прописано у вршењу својих надлежности
Општинско веће доноси одлуке, решења,
закључке, упутства, наредбе, правилнике
и друга потребна акта.
Скупштина општине Баточина на
седници одржаној дана 08.03.2018. године
донела је Одлуку о повећању основног
капитала Јавног предузећа "Лепеница
Баточина" Баточина ("Службени гласник
општине Баточина", број 4/18) којом
Скупштина општине Баточина повећава
основни новчани капитал
Јавног
предузећа "Лепеница Баточина" Баточина
у
износу од 7.020.000,00 динара.
Опредељени новчани капитал употребиће
се за повећање нивоа техничке
опремљености ЈП ''Лепеница Баточина''
Баточина, односно за набавку основних
средстава предузећа, а све у циљу
унапређења пословања и квалитетнијег и
ефикаснијег
пружања комуналних
услуга, у оквиру обављања поверених
комуналних делатности.
Разлог за доношење овог Решења
јесте потреба за хитном набавком
камиона, који је приоритет над осталим
средствима, којим би се пружале услуге
првенствено у зимском периоду, с
обзиром
на
дотрајалост
тренутно
ангажованог камиона.
-----------------------------------------4
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На основу члана 121. и 138. став 1.
и 2. Закона о спорту (,,Службени гласник
РС“ број 10/2016), члана 31.Правилника о
одобравању и финансирању програма
којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у
општини Баточина (,,Службени гласник
општине Баточина“, број 4/18), и члана
49. Пословника о раду Општинског већа
општине Баточина (,,Службени гласник
општине
Баточина“,
број
10/16),
Општинско веће општине Баточина, у
складу са Закључком Комисије за оцену
годишњих и посебних програма, односно
пројеката којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта број
020-801/19-01
од
27.11.2019.године,
Општинско веће општине Баточина, на
седници одржаној дана 28.11.2019.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о другој измени и допуни Решења о
одобравању и финансирању програма
којим се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у
општини Баточина у 2019. години
I

У Решењу о одобравању и
финансирању програма којим се
задовољавају
потребе
и
интереси грађана у области
спорта у општини Баточина у
2019. години број 020-56/19-01
од 24.01.2019. године и 020554/19-01 од 29.09.2019. године
(„Сл.
гласник
општине
Баточина“, број 2/19 и 17/19) (у
даљем тексту: Решење), у ставу
1. мењају се тачке 5. и 11. и сада
гласе:

„ 5. ФК „ЖСК“ Жировница у укупном
износу од 850.000,00 динара;
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11. КК “Слога“ Баточина у укупном
износу од 950.000,00 динара; “
II

У осталом делу, Решење остаје
непромењено.

III

Ово Решење ступа на снагу
даном доношења и објавиће се у
„Службеном гласнику општине
Баточина“ и на званичној
интернет презентацији општине
Баточина.

Образложење
Правни основ за доношење овог
решења садржан је у oдредбама члана
121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту и
члана 31. Правилника о одобравању и
финансирању
програма
којима
се
задовољавају потребе и интереси грађана
у области спорта у општини Баточина (у
даљем тексту: Правилник), које између
осталог прописују уколико је предложени
програм прошао претходне две фазе, у
трећој фази доноси се коначна одлука о
одобравању или неодобравању програма
и одређењу висине средстава за
реализацију програма, одлуке у трећој
фази доноси Општинско веће, на основу
предлога
Комисије,
о
одобрењу
годишњих
и
посебних
програма
Општинско веће одлучује појединачним
решењем.
КК „Слога“ Баточина се обратио
Општинском већу молбом за додатним
финансијским средствима. Општинско
веће обавестио је ФК „ЖСК“ Жировница
да уступа део финансијских средстава
одобрених за 2019. годину на име
финансијске
помоћи
КК
„Слога“
Баточина и то у износу од 100.000,00
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динара. Спортски савез доставио је
предлог
прерасподеле финансијских
средстава
број
020-799/19-01
од
26.11.2019. године Комисији, која је
Закључком број 020-801/19-01 од.
27.11.2019. године, исти прихватила и
предложила Општинском већу да се
средства у укупном износу од 100.000,00
динара, расподеле КК „Слога“ Баточина.
Из наведеног произилази да је
дошло до промена износа средстава која
су додељена за финансирање програма у
области спорта у општини Баточина у
2019. години спортским организацијамаиз
тачака 5. и 11. овог решења, те се мења
Решење о одобравању и финансирању
програма којим се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта у
општини Баточина у 2019. години број
020-56/19-01 од 24.01.2019. године и
Решење бр. 020-554/19-01 од 29.09.2019.
године („Сл. гласник општине Баточина“,
број 2/19 и 17/19) као у диспозитиву овог
решења.
На основу свега напред наведеног,
у складу са Закључком Комисије, сходно
одредбама Правилника, Општинско веће
донело је Решење као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број 020-821/19-01 од 28.11.2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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