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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
27.12.2019. године 

ГОДИНА 2019. 
БРОЈ 25 

 

На основу члана. 9. 

Правилника о начину и поступку 

доделе средстава традиционалним 

црквама и верским заједницама на 

територији општине Баточина из 

буџета општине Баточина 

(,,Службени гласник општине 

Баточина“, бр. 4/18), Записника о раду  

бр. 06-51/19-01 од 04.06.2019. године 

и Ранг листе са Предлогом о 

расподели  средстава комисије за 

спровођење поступка расподеле 

средстава за традиционалне цркве и 

верске заједнице 020-910/19-01 од 

23.12.2019. године и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина (,,Сл. гласник 

општине Баточина“ број 10/2016) 

Општинско веће општине Баточина на 

седници одржаној дана 24.12.2019. 

године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о расподели средстава за 

традиционалне цркве и верске 

заједнице за 2019. годину 

 

 

Члан 1. 

На основу расписаног јавног 

конкурса за расподелу средстава 

традиционалним црквама и верским 

заједницама на територији општине 

Баточина из буџета општине Баточина 

за 2019. годину број 020-843/2019-01 

од 10.12.2019. године, на предлог 

Комисије за спровођење поступка 

расподеле средстава за традиционалне 

цркве и верске заједнице, планирани 

износ од 150.000,00 динара 

распоређује се следећем подносиоцу 

пријаве и то: 

 

      Редни број 
Назив подносиоца 

пријаве и пројекта 
Назив пројекта Одобрена средства 

    1 
Црквена општина 

Баточина 

- за постављање 

подног грејања у 

цркви 

150.000,00 динара 

                                                                    

         Укупно 150.000 динара 

 

Члан 2. 

Са изабраним подносиоцем 

пријаве, по правноснажности ове 

одлуке, председник општине 

Баточина закључиће уговор о 

финансирању реализације програма 

којим ће се регулисати међусобна 

права и обавезе уговорних страна. 
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Члан 3. 

Пренос додељених средстава 

извршиће се у складу са Одлуком о 

буџету општине Баточина за 2019. 

годину, на разделу 4, глава 4.01, 

општинска управа, функција 840, 

позиција 095, програм 13 - Развој 

културе и информисања, ПА 0003 - 

Унапређење система очивања и 

представљања културно – историјског 

наслеђа, еконономска класификација 

481- Дотације верским заједницама. 

 

Члан 4. 

Средства ће се изабраном 

подносиоцу пријаве исплаћивати у 

складу са динамиком прилива 

средстава у буџет општине Баточина. 

 

Члан 5. 

Носилац одобреног пројеката, 

дужан је да  Општинском већу 

општине Баточина,  достави Извештај 

о утрошку одобрених средстава, 

односно реализацији одобрених 

програма,  

Традиционалне цркве и верске 

заједнице које извештај из претходног 

става не доставе, морају да изврше 

повраћај одобрених средства и неће 

им бити додељена средства у наредној 

години, односно неће бити 

разматрано њихово учешће на 

конкурсу најкасније до краја буџетске 

године.  

 

Члан 6. 

О реализацији овог решења 

стараће се Одељење за изворне 

приходе, привреду, јавне службе и 

финансије Општинске управе 

општине Баточина.  

 

Члан 7. 

Ову одлуку објавити на 

званичној интернет презентацији 

општине Баточина и у ,,Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

 

Образложење 

 

У складу са одредбама  

Правилника о начину и поступку 

доделе средстава традиционалним 

црквама и верским заједницама на 

територији општине Баточина из 

буџета општине Баточина 

(,,Службени гласник општине 

Баточина“ бр.4/18) (у даљем тексту: 

правилник), Комисија за спровођење 

поступка расподеле средстава за 

традиционалне цркве и верске 

заједнице (у даљем тексту: Комисија), 

која је образована решењем 

Општинског већа општине Баточина 

број 020-13/19-01 од 14.01.2019. 

године (,,Сл. гласник општине 

Баточина“ број 1/19), расписала је 

јавни конкурс за расподелу средстава 

традиционалним црквама и верским 

заједницама на територији општине 

Баточина из буџета општине Баточина 

за 2019. годину заведен под бројем 

020-843/19-01 од 10.12.2019. године, 

који је био отворен од 10. до 13. 

децембра 2019. године, и објављен на 

званичној презентацији општине 

Баточина.  

У току јавног конкурса 

поднета је једна  пријава која је била 

благовремена и потпуна, и то: 

Црквена општина Баточина.  

Након разматрања пријава и 

извршеног бодовања према 

критеријумима у складу са одредбама  

Правилника. Комисија је саставила 

ранг листу вредновања са предлогом о 

расподели средстава учесницима на 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ XXV                               ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2019. 

3 

 

 

 

конкурсу број 020-910/19-01 од 

23.12.2019. године. 

Ранг листу са предлогом и 

записник о раду, Комисија је 

доставила  Општинском већу 

општине Баточина. 

Одредбе члана 9. став 2. 

Правилника утвређују да Општинско 

веће општине Баточина на основу 

записника и ранг листе вредновања са 

Предлогом о расподели  средстава, 

доноси Одлуку о начину и висини 

расподеле средстава за традиционалне 

цркве и верске заједнице за буџетску, 

односно календарску годину. 

На основу предлога Комисије 

сходно наведеним одредбама 

правилника, као и расположивим 

средствима за ове намене у буџету 

општине Баточина за 2019. годину 

одлучено је као у диспозитиву одлуке.  

Упутство о правном 

средству: Против ове одлуке може се 

изјавити приговор Општинском већиу 

општине Баточина писменим путем у 

року од три дана од дана достављања 

решења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-912/2019-01 од 24.12.2019. 

године 

 

                  ПРЕДСЕДНИК                            

              Здравко Младеновић  

 

---------------------------------------- 

 

 

 

На основу члана 28. став 2. 

Закона о комуналним делатностима 

("Сл. гласник РС'' бр. 88/2011, 

104/2016 и 95/2018), члана 29. Одлуке 

о комуналним делатностима на 

територији општине Баточина 

("Службени гласник општине 

Баточина", број 19/19), члана 28. 

Одлуке о начину обављања 

комуналне делатности снабдевања 

водом за пиће и пречишћавање и 

одвођење атмосферских и отпадних 

вода ("Службени гласник општине 

Баточина",бр. 13/15) и члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина ("Службени 

гласник општине Баточина", број 

10/16), Општинско веће општине 

Баточина, на седници одржаној дана  

24.12.2019. године, донело је:  

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на цене 

комуналних услуга 

ЈКП „Водовод и канализација“ 

Крагујевац 

 за 2020. годину 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ 

ЈКП „Водовод и канализација“ 

Крагујевац, на ценe комуналних 

услуга снабдевање водом за пиће и 

пречишћавање и одвођење отпадних 

вода на територији општине Баточина 

за  2020. годину. 

 

II Цене воде и канализације по 

категоријама потрошача утврђују се у 

следећим износима: 
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цене за различите категорије потрошача – „грађани“ – Баточина 

По врсти услуге са применом од 15.02.2015. 
 

Категорија Врста услуге 
Цена 

нето 

ПДВ 

10 % 

Нето 

цена са 

ПДВ-ом 

Накнада 

реп.фонду 

вода 

Цена 

бруто 

1 2 3 4 5 6 7 

10 

Вода без 

канализације 

(грађани) Баточина 

36,65 3,67 40,32 0,44 40,76 

20 

Вода са 

канализацијом 

(грађани) Баточина 

48,94 4,89 53,83 0,44 54,27 

12 

Вода за самосталне 

занатлије и остала 

предузећа- Баточина 

71,31 7,13 78,44 0,66 79,10 

3 

Дивља вода а 

легална 

канализација 

61,23 6,12 67,35 0,44 67,79 

24 

Канализација –

Баточина –за 2. 

групу 

23,83 2,38 26,21 0,21 26,42 

17 

Вода и канализација 

за РО-2 група- 

Баточина 

95,14 9,51 104,65 0,66 105,31 

Цене за различите категорије потрошача – „привреда“ – Баточина 

По врсти услуге са применом од 15.02.2015. 

Категорија Врста услуге 
Цена 

нето 

ПДВ 

10 % 

Нето 

цена са 

ПДВ-ом 

Накнада 

реп.фонду 

вода 

Цена 

бруто 

1 2 3 4 5 6 7 

22 
Вода за РО-2 група- 

Баточина 
71,31 7,13 78,44 0,66 79,10 

27 

Вода и канализација 

за РО-2.група- 

Баточина 

95,14 9,51 104,65 0,66 105,31 
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III Решење објавити у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

IV Решење доставити ЈКП 

„Водовод и канализација“ 

Крагујевац, Одељењу за изворне 

приходе, привреду, јавне службе и 

финансије Општинске управе 

општине Баточина и архиви.  

 

Образложење 

  

Правни основ за доношење 

овог решења садржан је у одредбама 

члана 28. став 1. и 2. Закона о 

комуналним делатностима, члана 29, 

Одлуке о комуналним делатностима 

на територији општине Баточина и 

члана 28. Одлуке о начину обављања 

комуналне делатности снабдевања 

водом за пиће и пречишћавање и 

одвођење атмосферских и отпадних 

вода, којим је прописано да о ценама 

комуналних услуга одлучује надзорни 

одбор јавног предузећа, односно 

надлежан орган привредног друштва 

или другог правног субјекта, на 

основу начела и елемената утврђених 

законом, да на одлуку о ценама 

комуналних услуга за календарску 

годину, сагласност даје, Општинско 

веће. Одредбама члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина, утврђено је  да у 

вршењу својих надлежности 

Општинско веће доноси одлуке, 

решења, закључке, упутства, наредбе, 

правилнике и друга потребна акта. 

ЈКП „Водовод и канализација“ 

Крагујевац дана 26.11.2019. године, 

доставило је Ценовник и  Решење о 

давању сагласности на Одлуку о 

усклађивању цене воде, канализације 

и пречишћавања отпадних вода по 

категоријама потрошача ЈКП 

„Водовод и канализација“ Крагујевац 

од 27.01.2014. године, по основу којих 

се фактурише испоручена вода према 

купцима.  Ценовник је објављен на 

огласној табли и званичној интернет 

страници општине Баточина. 

Сходно напред наведеном, а у 

складу са наведеним одредбама 

одлука, дата је сагласност на цене 

комуналних услуга ЈКП „Водовод и 

канализација“ Крагујевац за 2020. 

годину, те је одлучено као у 

диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-913/19-01 од 24.12.2019. 

године 

 

                            ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                       

                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                      Здравко Младеновић 

 

----------------------------------- 

 

На основу члана 363. Закона о 

енергетици („Сл. гласник 

РС“бр.145/14, 95/2018 - други закон), 

Уредбе о утврђивању методологије за 

одређивање цене снабдевања крајњег 

купца топлотном енергијом („Сл. 

гласник РС“ бр. 63/15), члана 29. и 30. 

Одлуке о комуналним делатностима 

на територији општине Баточина 

("Службени гласник општине 

Баточина", број 19/19), Одлуке о 

условима и начину снабдевања 

топлотним енергијом ("Службени 

гласник општине Баточина", број 

16/13) и члана 49. Пословника о раду 

Општинског већа општине Баточина 

("Службени гласник општине 

javascript:void(0)
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Баточина", број 10/16), Општинско 

веће општине Баточина, на седници 

одржаној дана 24.12.2019. године, 

донело је : 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на цене 

испоруке топлотне енергије за 2020. 

годину  

 

 

I ДАЈЕ СЕ 

САГЛАСНОСТ „ТМГ Топлота“ 

д.о.о. Баточина на цене испоруке 

топлотне енергије за 2020. годину.  

 

II         Цене испоруке топлотне 

енергије по категоријама потрошача 

утврђују се у следећим износима:

 

 

                                                                                                             у динарима 

 Нова цена 

без ПДВ-а 
Нова цена са 

ПДВ-ом 

Р.Бр. Категорије потрошача 
Јед. 

Мере 
Цена Цена 

1. Грађани м² 81,36 89,49 

2. Привреда м³ 86,15 94,77 

3. 

Повлашћени корисници 

(Образовање, 

здравство...) 

м³ 51,56 56,71 

     

 

III Решење  објавити у ,,Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

IV Решење доставити: ТМГ Топлота“ 

доо Баточина, Одељењу за изворне 

приходе, привреду, јавне службе и 

финансије Општинске управе општине 

Баточина и архиви. 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 363. 

Закона о енергетици, Уредбе о 

утврђивању методологије за одређивање 

цене снабдевања крајњег купца топлотном 

енергијом, које прописују да енергетски 

субјект који обавља енергетску делатност 

снабдевања топлотном енергијом утврђује 

цену снабдевања крајњих купаца, на коју 

сагласност даје јединица локалне 

самоуправе и члана 30. Одлуке о 

комуналним делатностима на територији 

општине Баточина, којим је утврђено да 

Одлуку о промени цена комуналних 

услуга доноси вршилац комуналне  

делатности на коју сагласност даје 

Општинско веће у складу са Одлуком о 

условима и начину снабдевања топлотним 

енергијом. Одредбама члана 49. 

Пословника о раду Општинског већа 

општине Баточина прописано је да у 

вршењу својих надлежности Општинско 

веће доноси одлуке, решења, закључке, 

упутства, наредбе, правилнике и друга 

потребна акта. 

Привредно друштво за снабдевање 

топлотном енергијом „ТМГ Топлота“ из 

Баточине доставило је Општинском већу 

на сагласност Ценовник и Одлуку 

директора  за цене за услугу испоруке 

топлотне енергије за 2020. годину. 
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Ценовник је објављен на огласној табли и 

званичној интернет страници општине 

Баточина. 

Сходно напред наведеном, а у 

складу са горенаведеним прописима, дата 

је сагласност на цене за услугу испоруке 

топлотне енергије за 2020. годину, те 

одлучено као у диспозитиву. 

 

                     ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

                   ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 

Број: 020-914/19-01 од 24.12.2019. године 

 

                                  ПРЕДСЕДНИК 

                           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                    Здравко Младеновић 

 

--------------------------------------- 

 

На основу члана 9. став 4. Закона о 

финансијској подршци породици са децом 

(„Службени гласник РС”, бр. 

113/2017 и 50/2018) и члана 49. Пословника 

о раду Општинског већа општине Баточина 

(„Сл.гласник општине Баточина“ бр. 10/16) 

Општинско веће општине Баточина, на 

седници одржаној дана 27.12.2019. године, 

донело је 

 

ПРАВИЛНИК 

ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О 

ЈЕДНОКРАТНОЈ ПОМОЋИ 

ПОРОДИЦИ ЗА НОВОРОЂЕНЧАД 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о једнократној 

помоћи породици за новорођенчад 

(„Сл.гласник општине Баточина“ бр. 29/17 

и 32/17) у члану 12. став 1. речи ,,15.000,00 

динара“ замењују се речима ,,20.000,00 

динара“. 

 

Члан 2. 

 

У осталом делу Правилник о 

једнократној помоћи породици за 

новорођенчад остаје непромењен.  

 

Члан 3. 

 

Решавање захтева за остваривање 

права на једнократну помоћ породици за 

новорођенчад, поднетих до дана ступања на 

снагу овог правилника, наставиће се по 

одредбама Правилника о једнократној 

помоћи породици за новорођенчад 

(„Сл.гласник општине Баточина“ бр. 29/17 

и 32/17).  

 

Члан 4. 

 

Овај правилник ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Баточина“.  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 110-19/19-01 од 27.12.2019. године 

 

 

                         ПРЕДСЕДНИК 

                  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                Здравко Младеновић 
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