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Б А Т О Ч И Н А
На основу члана 63. став 1.
тачка 8. Статута општине Баточина
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', број 10/08, 5/15 и 33/17) и
члана 22. Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини
Баточина
(,,Службени
гласник
општине Баточина“, бр. 4/18), а у вези
са чланом 138. став 1. и чланом 121.
ст 1. и 2. Закона о спорту (,,лужбени
гласник РС“ број 10/16), Председник
општине Баточина, доноси следеће:
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за оцену
годишњих и посебних програма,
односно пројеката којима се
задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта
I Образује се Комисија за оцену
годишњих и посебних програма,

односно пројеката у области спорта
на територији општине Баточина, који
се финансирају или суфинансирају из
средстава буџета општине Баточина у
2019. години (у даљем тексту:
Комисија), у следећем саставу:
1. Јадранка
Вељковић
из
Баточине, за председника
2. Јелена Ивановић из Баточине,
за заменика председника
3. Божидар Илић из Баточине, за
члана
4. Власта Ковинић из Баточине,
за члана
5. Момчило
Милановић
из
Жировнице, за члана
II
Задатак Комисије је да:
изврши
стручни
преглед,
анализу и оцену поднетих предлога
годишњих и посебних програма,
односно пројеката у области спорта
на територији општине Баточина на
основу Закона о спорту и Правилника
о
одобравању и
финансирању
програма којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у области
спорта
у
општини
Баточина
(,,Службени
гласник
општине
Баточина“, бр. 4/18);
саачини предлог годишњих и
посебних
програма,
односно
пројеката који ће се финансирати из
буџета општине Баточина у 2019.
години;
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предлог годишњих и посебних
програма, односно пројеката за
одобравање достави Општинском
већу општине Баточина у року од 5
дана од дана достављања предлога
програма на оцену.
III На рад Комисије сходно се
примењују одредбе Пословника о
раду
Општинског већа општине
Баточина (,,Сл. гласник општине
Баточина“ број 10/16).
IV Ово
,,Службеном
Баточина“.

Решење
објавити
у
гласнику
општине

ГОДИНА 2018.

Разлог за доношење овог
решења је образовање Комисије за
избор
годишњих
и
посебних
програма, односно пројекта којима се
задовољавају потребе и интереси
грађана
у области спорта на
територији општине Баточина, који се
финансирају или суфинансирају из
средстава буџета општине Баточина у
2019. години.
На основу свега напред
наведеног донето је решење као у
диспозитиву.

Образложење

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Здравко Младеновић
_______________________

Правни основ за доношење
овог Решења садржан је у одредбама
члана 63. став 1. тачка 8. Статута
општине
Баточина
(''Службени
гласник општине Баточина'', број
10/08, 5/15 и 33/17), којим је одређено
да председник општине доноси
појединачне акте за које је овлашћен
законом, статутом или одлуком
скупштине, и у одредбама члана 22.
Правилника
о
одобравању
и
финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси
грађана у области спорта у општини
Баточина
(,,Службени
гласник
општине Баточина“, бр. 4/18); који
између осталог прописује да за оцену
годишњих и посебних програма
председник
општине
образује
Стручну
комисију,
која
има
председника и четири члана, од којих
је један члан представник Спортског
савеза општине Баточина и комисија
се састоји од лица која имају искуство
у управљању организацијама у
области спорта и програмима у
области спорта.

На основу члана 363. Закона о
енергетици
(„Сл. гласник
РС“
бр.145/14), Уредбе о утврђивању
методологије за одређивање цене
снабдевања крајњег купца топлотном
енергијом („Сл. гласник РС“ бр.
63/15),
члана
30.
Одлуке
о
комуналним
делатностима
на
територији
општине
Баточина
("Службени
гласник
општине
Баточина", број 11/14), чланива
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 Баточина", број
10/16), решавајући по захтеву „ТМГ
Топлота“ д.о.о. Баточина за давање
сагласности на повећање цена
испоруке топлотне енергије за 2018.
годину,
број
020-661/18-01
од
29.08.2018. године, Општинско веће
општине Баточина, на седници
одржаној дана 10.12.2018. године,
донело је :
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д.о.о. Баточина на повећање цена
испоруке топлотне енергије за 2018.
годину, у следећим износима:

І НЕ ДАЈЕ СЕ сагласност
привредном друштву „ТМГ Топлота“

Р.Бр.
1.
2.
3.

Категорије потрошача
Грађани
Привреда
Повлашћени корисници
(Образовање, здравство...)

ІІ
Решење
објавити
у
,,Службеном
гласнику
општине
Баточина“.
ІІІ Решење доставити: ,,ТМГ
Топлота“ доо 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
3

Јед. Мере
м²
м³

Цена без
ПДВ-а
Цена
91,53
88,11

Цена са ПДВом
Цена
100,68
96,92

м³

58,60

64,46

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 обратило
се захтевом Општинском већу
општине
Баточина
за
давање
сагласности на повећање цена
испоруке топлотне енергије, за 2018.
годину по категоријама потрошача.
Општинско веће разматрајући
захтев утврдило је да се тражи
повећање утврђених цена испоруке
топлотне енергије за 2018. годину, по
категоријама потрошача: за грађане
по м² 81,36 динара без пдв-а и 89,49
динара са пдв-ом, за привреду по м³
78,32 динара без пдв-а и 86,15 динара
са пдв-ом, за повлашћене кориснике
(образовање, здравство...) по м³ 46,88
динара без пдв-а и 51,56 динара,са
пдв-ом, на износе наведених у ставу
1. овог решења. Подносилац захтева у
захтеву је дао преглед цена грејања
неких чланица Удружења топлана
Србије из којих се јасно види да су
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цене поднисиоца захтева најниже с
тим да приказане чланице немају
категорију повлашћених корисник, а
да је цена енегената и осталих
трошкова иста за све, уз напомену да
цене грејања нису мењане од
01.11.2015. године те из свега
наведеног захтева да се да сагласност
на повећање цена..
Општинско
веће
након
разматрања захтева одлучило је да
одбије захтев за давање сагласности
на повећање цена наведене комуналне
услуге у целини узимајући у обзир све
елементе
за
одређивање
цена
комуналне услуге из члана 26. Закона
о комуналним делатностима, као и
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економску
ситуацију
корисника
комуналне услуге.
Сходно напред наведеном,
имајући у виду све релевантне
чињенице, а у складу са прописима ,
Општинско веће је донело одлуку на
начин као у диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-661/18-01 од 10.12.2018.
године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Здравко младеновић
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