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БРОЈ 25.

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, 86/19) 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 30.11.2020. године,
донело је

Члан 1.
Овoм одлуком утврђују се
просечне цене квадратног метра
одговарајућих
непокретности
за
утврђивање пореза на имовину за 2021.
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 2021.
годину
на
територији
општине
Баточина износе:

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ
ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Групе непокретности

Прва
зона
1. Грађевинско земљиште
/
2. Пољопривредно земљиште
/
3. Шумско земљиште
/

Друга
зона
/
/
/

Назив зоне
Трећа
Четврта
зона
зона
138,88
138,88
44,18
44,18
/
/

Индустријска
зона
/
/
/
1
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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

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

/

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 2020. годину
представља основицу пореза за 2021.
година.
Члан 3.
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 2021. 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.
Неизграђено
грађевинско
земљиште које се искључиво користи за
гајење
биљака,
односно
садног
материјала, односно шума за сврху
утврђивања
основице
пореза
на
имовину физичких лица за 2021.годину
разврстава се у пољопривредно,
односно у шумско земљиште.

дана
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог
од
дана
објављивања
у

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

8.000,00

''Службеном
гласнику
општине
Баточина'' а примењује се од 01. јануара
2021. године.
Ову одлуку објавити на званичној
интернет страни општине Баточина.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-840/20-01 од 30.11.2020.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић
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На основу члана 64. став 1. тачка 5.
Статута општине Баточина („Сл.
гласник општине Баточина“, бр. 9/19) у
складу са Законом о основама система
образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020) и
члана
49.
Пословника
о
раду
Општинског већа општине Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', бр. 10/16), Општинско веће
општине
Баточина,
на
седници
одржаној дана 30.11.2020. године,
донело је:
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник
о другој измени и допуни
Правилника о организацији и
систематизацији послова у
Предшколској установи „Полетарац“
Баточина
I ДАЈЕ
СЕ
сагласност
на
Правилник о другој измени и допуни
Правилника
о
организацији
и
систематизацији
послова
у
Предшколској установи „Полетарац“
Баточина, који је донео директор
Предшколске установе „Полетарац“
Баточина, заведен под бр. 1639/2020 од
13.11.2020. године..
II Решење објавити у „Службеном
гласнику општине Баточина“,
III Решење
доставити:
Предшколској установи „Полетарац“
Баточина и архиви.
Образложење
Правни основ за доношење овог
Решења садржан је у одредбама Закона
о основама система образовања и
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васпитања
(„Службени
гласник
Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018
– др. закон, 10/2019 и 6/2020) и члана
64. став 1. тачка 5. Статута општине
Баточина (,,Сл. гласник општине
Баточина“ број 9/19) којим је утврђено
да Општинско веће даје сагласност на
опште акте којима се уређују број и
структура запослених у установама које
се финансирају из буџета Општине, као
и у одредбама члана 49. Пословника о
раду Општинског већа општине
Баточина, којим је утврђено да у
вршењу
својих
надлежности
Општинско веће доноси одлуке,
решења, закључке, упутства, наредбе,
правилнике и друга потребна акта.
Вд директора ПУ „Полетарац“
Баточина донео је Правилник о другој
измени и допуни Правилника о
организацији
и
систематизацији
послова у Предшколској установи
„Полетарац“ Баточина заведен под бр:
1639/2020 од 13.11.2020. године.
Општинском већу општине
Баточина вд директора ПУ „Полетарац“
Баточина поднео је образложени захтев
за давање сагласности на Правилник о
другој измени и допуни Правилника о
организацији
и
систематизацији
послова у Предшколској установи
„Полетарац“ Баточина заведен под
бр.020-761/20-01 од 16.11.2020. године.
На основу наведеног Општинско
веће као надлежни орган даје
сагласност на наведени правилник.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-761/20-01 од 30.11.2020.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко Младеновић

3

БРОЈ XXV

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

ГОДИНА 2020.

САДРЖАЈ
1. Одлукa о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији
општине Баточина, ......................................................................................................1
2. Решењa о давању сагласности на Правилник о другој измени и допуни
Правилника о организацији и систематизацији послова у Предшколској
установи „Полетарац“ Баточина, ..............................................................................3

______________________________________________________
Издавач: Скупштина општине Баточина
Уредник: Тања Вукојевић
4

